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^ 
*VT LTST •••; v (jSXÖVENTJE V LJUBLJANA 

STVARNO KAZALO 
h kosom 1. (2.1. 1946) do 80. (28. XII. 1946) 

Številke za besedilom navajajo stran lista 

Absolventi: 
sre.ln.h ipspodar^k b Šol. njih vpie n» go 

spojarsko tatuitelo univerze » Ljublja- 
ni   71 

Agrarna   retonna: 
imenovanj   *.iiiiwij   zanjo.   16 
•   tciJoDiZui'iie   »   Sloveu-i.    dopolnitve   in 

spremembe  takona o njej, 119 

upodarnjaiočih     ume'no*ti     v     Ljubljani, 
opravjianif   ipi'ov   epre;em  vanjo. 21 

u uiasiK)  v  L|uD,juU). začasna  uredba o 
n,ej. 3G 

A'* i.l''fiii.:e: 
Tijovske   počitniška   prak«a   učencev,  197 

•• iii'aoie- 
iia ••••,••••   izplačevanje. 327 

Aktiv «;i: 
n porci. Diih '.e*na »pr.òevala. 16 

AUoho.n*  vUftc: 
tnSariue nanje   pobiranje   194 

Awnt'cn« toiniaòpnie; glej.  tonnaïenje! 
Avtomobili: 

tovorni   prevoz • njimi. maks. tarifne po- 
stavke zanj. 4H 

Aviobusno m prev,>zni5ko oodjetje: 
Sl*vcnije   (OAPPS).  ustanovitev,  117, 238 

Av'oproinet- 
dirrKcja   zan*   pr;   pred»ed=tvu   VLRS  • 

Ljubljani,  ustanovitev, 306 

B 
Bakteriološki   pregledi,  glej:   pregledi! 
Bakteriološko »eroio-iki laboratoriji: 

pristojbine ta storitve • preiskave • njih, 
246 

Banka: ..,   T „_ 
Državna, bipotekarna. najetje posojila LRb 

pri  njej. 121 
kreditna. Ljubljanska, likvidacija. 10 
Narodna, podružnica v Ljubljani, nie likvf 

dacijaki odbor za Reiehsbanknebensteile. 
imenovanje. 32 

Belo  žito,  glej:   žito! 
>Belsadt: ...       ,        . 

drž   md.  podjetje v Kamzarici. ustanovi- 
tev  2Ì2 

sindikalistov na  oddihu, prosto taks. 212 

Blaao- .    , 
njega prevažanje in  prenašanje, razvelja- 

vi'pv  uredbe o  tem   42 
nfe<?8   prevoz «  tovornimi  avtomobili, ta 

ri'e  ?nni.  <9 
pod zajjoro, razdeljevanje. 13 

Blago: 
špecerijsko in  kolonialno,   drž.  trg.  pod- 

letie  >Kolonia.e<   zanj, ustanovitev. 211 
» prostem prometu   njr-ga omejitve, kazni- 

va dejanja prt tem, sploèna pomiloetMev 
zanie. 305 

Blaa<>vna centrala: 
Nabavno-prodainih    zadrug   v    Ljubljani, 

kredit • jamstvo LRS zanjo. 115 
Bolpzni: 

sadnega drevja, obvezno zatiranje. 9 
Bolnice: 

duipvne. pristojbine za zdravljenje v njih. 
246 

javne   pristojbine  za  zdravljenje  v   njih, 
48.  posebne  pristojbine. 1Ì5 

Borci: 
iu aktivisti   njih letna spričevala, 16 

Bosenska deca: 
domovi  zanjo, 379—380 

Celjska hranilnira; 
v Celju, fuzija.  12 

Cena: 
medu. razveljavitev uredbe o tem, 115 
piv« v gostinskih obratih, 19S 

Cene: 
drobovine, svinjske. 49. 
jajc. 37 
gob, jedilnih, suhih. 1. 172 
kruha. 31 
mesa. svinjskega in priklade. 49, 
mleka,  mlečnih  izdelkov. 19, 29 
mlevskib  izdelkov. 31 
prašičkov  za   rejo.  45 
rastlin   krmilnih. 49 
sadik   gozdnih   70 
sob za  prenočišče. 57 
tft'teD'D  iz enotne pšenične moke. 31. 38 
Vi.de.  mineralne   5 
začasne   likvidacija   odločb  in* računov  z 

niimi   navodilo   42 
za  mletev žit   41 
žita 'etine 1945. 44 
žit. 31 

Cenik: 
za iela krojače? ip 5ivilj. 58 

""Tentraia. glej:  blanovna centrala! 
Cepljen^: 

prometnega osebja  proti  pegavici, obvez- 
no. 21 

Cestni  promet: 
predpisi!  o njem. kaznovanje lahkih  pre- 

krškov.^ 43 
C<»«tn'>v7'trževalna  »lužba: 

n]f   reoiaanizacija    47? 
Cvetlična seuiean, glej: ••••••! 

Čas: 
obratovatai. 124 

Carni; 
prepovedani, pri ribolovu   A'Sà 

Čebula : 
nje izvoz iz LRS prepovedan  248 { 

Čitalnice: ' / 
ljudske, pravilnik o njih, 151 

D \t 
DAPPS: \ 

dri   avtobusno   in   prevozniško   podi»«« 
Slovenije v Ljubljani, 117. 238 ii 

Davčne komisije: \ 
dnevnice tanje. 134 

Davščine: 
federalne, prenehanje pobiranj«   194 

Deca: 
bosenska, kolonizirana na Hrvatskem  do- 

movi zanjo, 379—380 
Dejanja: 

kazniva, pri odkupu  proizvodov poljedel- 
1* in

fln
ž'vinor*ie. *Pl«žn*   pomilo.lit.vJ 

zanje, 805 J 
Dela: 

•••• V!*4- ^nik •••••- »Prememb» odločb« o tem   58 
Delavci: 

kmetijski, njih mezde in plače   215 
Delavski zaupniki: 

odredba o njih, 161 
Delikatese: 

promet z njimi, ustanovitev drž   tre   nod- 
Delo-etÌa >Koloniale< T Liuoliani zanj. m 

Veterinarskega  znanstvenega zavoda  «?i«. 
venije r Ljubljani. 187 ^ 

Denarni zavod Slovenije; 
DZS. likvidator Lrub   kred   banke   10 
njega  nadzorni  odbor,  imenovanie" 3 
prevzem aktiv in pasiv Meem, hranilnice 

T Novem mestu  po mero   2^2 ,U1CF 

*%•9pL Mkonu °drž: Eo*p- »»V 
Dentistična šola: -'o 

v Ljubljani, ustanovitev   G3 ' 

D«ilBSSfha,&,a 2bornWe,ei: 2borni-' 
^odSbTlO^-   b•4**"-   •P•»e»l^ 

Dijaški domovi, glej: domovi! ' 
Direkrija za avtoprome-t- 

pri predsedstvu  VLRS v Ljubliani   , J\ novitev. 306 Muuijani. usta- 
Divjad- 

in  lovopuet, 181. popr.. 210 



Dnevnice: 
za člane davčnih komišij.-• 
za služi"-na Rovanja uslužbencev ljudske 

oblaci   in   drž    uprave   LRS.   130,   171. 
spremembe,  dopoaiave   pravilnika, 369 

Dou'iVk: 
voini.  namestniki članov komisije za nje- 

ga odmero   imenovanie   195 
iz:er;anie in za*ar.»van|e tega. 73 

Dodeljevanje usnja   glej:  usnjel 
Dograditev; 

ž2    :b  na ozemlju LRS. obvezna. 321 
Dohodki: 

in izdatki LRS za leto 1946. pregled. 144 
Doklade: 

k drž  taksam   okrožne in okrajne, prene- 
hanje njib pobi rama   194 

krajevne,    mestne     k   drž.  taksam,   nove 
njih pobiranje. 194 

Določitev: 
gospodarskih  podjetij  republiškega pome- 

na.  232   325.  367   373 
Domača obrt, glej: obrt! 
Dom: 

za bosensko déco, kolonizirano na Hrvat- 
skem   v   Dobrni,  v  M°dv>dah.  v Mokri- 
cah. na Vranskem,   ustanovitev, 379 do 
380 

Domovi: 
visokošolski in srednješolski. 65 

Dopolnilm   izpiti: 
na îimnazijah, 23 

Dopolnitev: 
začasnega zakona o lovu. 325 

Dopolnitve: 
in  spremembe zakona o agrarni   reformi 

in kolonizaciji v Sloveniji. 119 
Dovolilo: 

za izvrševanje trg. obrta, potrebno, 56 
Dovolienja: 

gradbena, preklic iu postopek glede pri- 
jave   136 

Dragocene kovine, glej: kovine! 
Drevje- 

sadno,   zatiranje   škodljivcev   in   bolezni, 
obvezno. 9 

Drobovina: 
svinjska,  prodajne cene.  49 

Državna  elektrarna Sloverihe: 
jamstvo LR" za posojilo zanjo, 45 

Državna grafična Dod-etja: 
uprava zame   ustanovitev, 8 

Državna hipotekama banka: 
najetje posojila LRS pri njej, 121 

Državna tovarna glasbil: 
v Mengšu, ustanovitev. 172. 222 

Državna trgovska  oodietja- 
pooblastitev VLRS za njih ustanovitev, 39 

Državna uprava ID oblasti: 
LRS. zakon o nje nazivu. 39 

Državna založba Slovenije: 
nje   razglasitev   za   gospodarsko  podjetje 

republiSkega pomena, 325 
Državne lekarne, glej; lekarne! 
Državne matične knjige: 

pravilnik o njih. 163 
Državni prodajni zavod: 

za  umeino obrt v Ljubljani, ustanovitev, 
63. 325 

iržavni rudnik Zabukovica: 
posojilo in jametvo LRS zanj. 117 

»ržavni   uslužbenci,  glej:   uslužbenci! 
»ržavno avtobusno in prevozniško podjetje: 
Sloveni'?  (DAPPS) v Ljubljani, ustanovi- 

tev. 117. 238 
ržavno gcepodarsko podjetje: 
»Kurivopromek  v Ljubljani, ustanovitev, 

217 
»Papirpromet« v Ljubljani. 218 
•Semenarna za Slovenijo« v Ljubljani, 40, 

220 
Telnrom« v Ljubiiani. 153. 222 
ZivinopromeU v Ljubljani, 40, 220 

V. -J 
mm ^ 'M 

Državno gostinsko podjetje: 
> 1 uriòt-hotel« v Ljubljani, ustanovitev, 59. 

221 
Državno  industrijsko  podjetje: 

>Belsad«  v  Kanižariei   ustanovitev, 212 
>Domt<  v Medvodah. 213 
•»Litostroj«   v  L'ubiiani   213 
>Sela Kaolin<  v Tuhinju   238 
»U'ens.lia«   v  Ljubljani.  211 

Duševne bolezni: 
njih   zdravl,enje   v   bolnicah,   pristojbine 

zanj, 246 

• 
Električna energija, glej: energija! 
Elektroštevci: 

urad za njih preizkušanje v Ljubljani. 31 
popr.   50,  71 

Energija: 
elekirifna    tarife  za  nje  prodajo.  18 

Enoletni  trgovski   tečaji    alej:   tečaji! 
Enote: 

upravne,  po matičnih okoliših. 375 
vojaške,  na  ozemlju  LUS   njib   voiilve  v 

Ustav   skupščino  LRS   341 
volivne.     za   volitve   v   Ustav,   skupščino 

LRS. 307 
ribarčke, odprtih voda, njih razdelitev, 322 

Evidenca. 
nad tuberkuloznimi, obvezna.  121 

F 
Fakulteta: 

gospodarska, na univerzi v Ljubljani, usta 
novüev,   57,   vpis  absolventov   srednjih 
gospodarskih   Soj  vanjo. 71 

Filmi: 
njih proizvodnja • razdeljevanje, ustano- 

vitev drž  podjetij v Ljubi iani zanje. 1:39 
podivja   (kinematografi)   za   njih   orf-dva- 

janje, izročitev teb novim, javnim  pre- 
vzemnikom. 303. popr.. 353 

Finančni  zakon; 
LRS   za  proračunsko leto 1946.. 141 

Fizknlruia: 
zavod zanjo v Ljubljani,  ustanovitev, 354 

Fižol: 
niega izvoz iz LRS prepovedan. 248 

Fuzija: 
Čelike     mestne    hranilnice     Hranilnice 

drav   banovine   Mar;bor-[ odr.  Celje in 
Okraine hranilnice v  Rigateli   12 

Hraniln;ce   drav    banovine.   Maribor   in 
Mestne hranilnice » Mariboru, 236 

G 
Galerija: 

Narodna, v Ljubljani. 173 
Geološki   zavod: 

za SioVenijo v Ljubljani, 129 
Gimnazije: 

izpiti,  privatni in dopolnilni na  njih. 23 
Glasba: 

akademija   zanjo  v  Ljubljani, 38 
Glasbene Sole: 

v LRS, uredba o njih, 139 
Glasbila: 

državna   tovarna   za   njih   izdelovanje   v 
Mengšu, ustanovitev, 172 

Glavarstvo: 
rudarsko,   v Ljubljani,   pronos poslov,   3 

Gobe: 
suhe.   jedilne,  odkupne  cene,  1 
njih   nakup,   odkup  in   izvoz   delna raz- 

veliavitev odredbe o tem, 172. 

41 Gospodi-ska fakulteta: 
na  unverz-   v   Ljubliani.   ustanovitev 

vpi? _absolventov  srednjih gosp   šol  va' 
njo  71 J 

Gospodarska podjeJia: 
republiškega   pomena    njih   določitpv . in 

raZiM^itev.    t&l,   367.    373   iglej   Ridi: 
pod'etia!) 

Gosjxdsiske Sole; 
sredice   itrg   akademije)   opravljanje  po- 

čitniške  prakse  nècncpv   195 
Gospodarstvo,   giej.   n:irodno   gospodarstvo! 
Uo-p'dim.-ke   pomočnice: 

n;ih  piače   195 
Gostinski   obrati: 

točenje, cena  piva v njih   198 
Gcw'insko P"dìet|e: 

>Turisi-h.itel<  v  Lj.,  ustanovitev, 59, 221 
Gozdne sadike: 

določitev cen. 70 
Gradbena  dovulienja,  glej:   dovoljenja! 
»Gradiš« ; 

Gradbena  direkciia  Slovenije  v Li    236 
Grafična  indiistiija   I.RS: 

nje upiava v Ljubljani, ustanovitev   344 
Graf:čna  podjetja: 

državna   v   Liuhljani.  ustanovitev  upravt 
zanio. 8. razveljavitev uredbe. 344 

Grafična *^la: 
v   Ljubljani,   ustanovitev.   351 

H 
Ilalbärth Walter; 

tovarna usnja v Mariboru, likvidacija, 354 
Hipoiekarna  banka, glej: banka! 
Hišniki: 

njih  plače, 196 
Hmelj: 

kontrola   nad   njim.  njega  oznnmkovanje, 
imenovanje komisije  za  lo. 37 

Hmeljna   komisija,  glej:   komisija! 
Hotel, glej: Turist-hotel! 
Hranilnica: 

dravske    banovine,    Maiibor-podr    Celje, 
nje  fuzije.  12.  236 

kmečkih   občin   v   Ljubljani,   prenehanje 
poslovanja.  71 

ljublianske   pokrajine,   prenehanje   poslo- 
vanja. 5 

Mestna v Ljubljani, prevzem aktiv in pa- 
siv HLP no njej, 5 

Mostna   v   Novem   me9tu.  prenehanje  po- 
slovanja. 222 

okrajna v  Rogatcu, fuzija. 12 , 
Hranilnica in posojilnica: 

v Trbovljah,   likvidator Kreissparkasse v 
Trbovljah, 120 

Hrošč: 
koloradski   ("krompirjev),  njega  zatiranje, 

181.   pregled   povrtnine   m  pošiljk   radi 
njega 186, popr., 212, 327 

Igrače: 
tovarna, za njih izdelovanje v Novem me- 

stu, ustanovitev, 214 
Imetje: 

nemško, v okrožju Novo mesto in v okraju 
Krško, novi člani komisije za njega po- 
državljenje. 190 

Imovina: 
»Prosvetne zvezec v Ljubljani  in v Ma- 

riboru, podržavljenje, ft 
>Kreis<inarkas«e« v Celju, prevzem te po 

Celjski mestai hranilnici, 12 



:;w 
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\ 

7 
»•••: J 
,\\ za agramo refoi/mo, 16 

*na. m spremembe-v pravosodni služ- 
il   a. 6,  10,  12,  18.  22,  20, 31, 38, 210 

obuvanje: 
nvalidiKib komisij, 26 

upitne kom,»PU •• kmooneraterje, 344 
^izpitne   komisiie   za   posluževalce   parnih 

nv»oriev  m kotlovekih naprav, 22 
moistrskih izpitnih  komisij   145 
novih tročlanskih kom'sij za podržavljenju 

nemškega imeiiB.  100 
republiške  volivne komisije.  237 

Industrija: 
grafična   LRS.   nje   uprava,   ustanovitev, 

344 
lanena,   tvrdke  »Platno« v Ljubljani, nje 

podržavljen^. 389 
Industrijsko podjetje, glej: podjetje! 
Instrumenti: 

glasbeni,   tovarna   za  njih   izdelovanje   v 
Mengšu, ustanovitev, 172 

Invalidi: 
vojni, vojaški, način pregleda in izplačila 

receptov in računov za zdra-!;enje, 371 
Invalidske komisije, clpj; komisije! 
Inženirska  podjetja, glej: podjetja! 
Izdatki- 

in   dohodki  LRS za  loto  1046. njih   pre- 
gled. 114 

Izdelki: 
mlečni   cene. 29 
mlevski. cene. 31 
eadn:.   ustanovitev   tovarne   >Befead«   za 

niib  izdelovanje, 212 
Izkaznica: 

o kolesu, predpisi o njej, 245 
Izobrazba: 

osebia. strokovna trgovinska, obvezna pri- 
iava. 150 

Izpit: 
profesorski, pravilnik o njem. 67 

Izpiti. 
njih opravljanje in sprejem na Akademi- 

jo uood   umetnosti  v Ljubljani. 21 
prvatni  in  dopolnilni  na  gimnazünh. 23 
za  ofMluževanje parnih  motorjev, 188 

Iz^j'na komisija, glej: komisija! 
Iznitne komisiie: 

moistrske. imenovanje, 145 
Izplačevanje: 

akontacij na  pokojnino. 327 
Izplačilo; 

receptov in računov za zdravljenje vojn:h 
invalida in oseb, zaščitenih po inv. za- 
konu. 371 

Izrrčitev: 
kinematografov novim prevzemnikom, 303 

Izselitev: 
prisilna, iz stanovanja, 178 

Izterjanje: 
v-ijnega dobička, njega zavarovanje, 73 

Izvoz: 
krompirja,  fižola, ovsa  in Čebule, prepo- 

vedan. 24.4 
suhih   'edilnih   gob.    delna   razveljavitev 

odredbo o tem. 172 
Izvrševanje: 

trgovinskega obrta, dovolilo zanj, 56 

Jaka: 
določitev cen, 37. trgovina z njimi. 51, 127 

Jamstvo: 
LRS-  za kredit Blag. centrali Naproze v 

Liubljani, 115 
za  kredite zadružnemu  sektorju. 120 
za   posoiilo  Drž.  elektrarni  Slovenije.  45 
za posojilo drž. rudniku Zabukovica, 117 

Javn» bolnice: s!ei: bolnice! 
Javrr   'pd  in  mir: 

predpisi o prekrških zoper üjega, 149 

Ječmen: 
obvezna oddaja. 189. popr., 196 

Jedilne gube, glej: gobe! 

K 
Kandidat: 

za  poslanca Ustavodajne skupščine, biva- 
joč v inozemstvu, overitev podpisa, 32(1 

Kandidature: 
poslancev za Ustavodajno skupščino LRS, 

njih potrditev in objava. 328 
Kaolin, 

drž.  gosp.  pod'etje  v  Selah   v  Tuhinjski 
dolini •• njega pridobivanje, 238 

Kapar, glej: broset 
Karta.: 

lovska,  izdajanje,  192,  popr.,  210 
Kazni: 

za kršitve lovskega zakona, 193  popr., 210 
za  prekrške odredbe o prijavlianju, regi- 

striranju in opremi koles. 246 
zavod, za njih  izvrševanje, ustanovitev in 

opravljanje  sklada  za  vzdrževanje  teh, 
124 

Kazniva dejanja, glej: dejanja! 
Kaznovanje: 

lahkih  prekrškov cestnoprometnih predpi- 
sov, 43 

Kinematografi: 
izročile!)   teh   novim,   javnim   prevzemni- 

kom.  303.  popr..  353 
Kinooperaterji: 

izpitna  komisija zanje, imenovanje. 344 
Klanje: 

prašičev,   spremembe in dorpolnitve ured- 
be. 11 

Klavni konji: 
promet  z njimi, 13 

Kmečke občine: 
hranilnica   zanje   v  Ljubljani,  prenehanje 

pctstovanja. 71 
Kmečko prebivalstvo, glej: prebivalstvo! 
Kmetijska  zemljišča: 

njih obdelava obvezna. 123 
Kmetiiske  komisije,  glej;  komisije! 
Kmetijjkp zadruce: 

njih   revizijska   zveza,   postavitev   likvida- 
torjev zanjo. 135 

Kmetijski delavci: 
njib mezde m  plače. 215 

Kmetijski  odbori: 
ustanovitev. 67. razveljavitev uredbe, 338 

Kmeti ,ski  proizvodi: 
obvezni odkup, sestava  in poslovanje ko- 

misii   zanj.  20.   29.   ukinitev  uredbe  o 
teh   154   (glej  tud*:  proizvodi!) 

Kmetijski   znansitvenj  zavod: 
Slovenije (v Ljubljani), ustanovitev, 353 

Knjigarna: 
in tiskarna. Ljudska, v Ljubljani, likvida- 

cija. 127 
Knjige; 

državne   matične   pravilnik  za   izvajanje 
zakona o njih, 163 

zemljiške, poškodovano alj  uničene, njih 
obnovitev, 175 

Kniižnica: 
Slovanska, v Ljubljani, ustanovitev, 51 

Knjižnice; 
ljudske, pravilnik o njih   151 
študijeke. okrožne, za celjsko   mariborsko 

in  novomeško  okrožje,  ustanovitev, 53 
Kniižničarji; 

tečaji  in  šole za  njih usposabljanje, 152 
Kogoj Marij: 

doživljenjska  vzdrževalnina  zanj   187 
»Koblenhandelsgespllsrhaft-Süd Montana«: 

A. G  Celje, likvidacijska komisija, razre- 
šitev člana. 14 

Kolesa: 
njib   nrijavljanje, registracija in oprema, 

245 

»Koloniale« Moniale«:      \ 
drž. gosp. poüi*4e v Ljubljani, nrianovi- 

tev, 211        " 

1 
Kolonizacija: 

in agrarna  reforma Slovenije, dopolnit1'« 
in  spremembe zakona o njej, 119 

Koloradski   (krompirjev)  hrošč: 
njega  zatiranje.  181, 186, popr., 212, 32/ 

Komisija: 
hmeljna,   za   kontrolo   in   ozuamkovanje 

hmelja  v   Žalcu,   imenovanje, 37 
izpitna  za kinouperaterje. imenovanje. S44 
izpitna   za   pt>služevalce  parnih motorie*  j 

in kotlovskih naprav, imenovanje. 22   •• 
likvidacijska,     pn     KobWhandelsfioeeH-v 

schaft-Süd. Montana  A, G. Celje, r»««" 1 
bitev člana. 14 

troManska,    za    podržavljenje   neniskeg* 
imetia. imenovnnje. 190 

računska,  kontrolna   za Slovenijo, zakon, 
35. imenovanje. 43 

republiška, volivna.  imenovanje, 237 
za   odmero   vonipga   dobička,  imenovanj«, 

namestnikov članov. 195 
Komisiie: 

davčne   dnevnice za njih člane  134 ,«v. 
invalidske,  zu  območje  LRS   ùslanoA ' 

imenovanje   članov,   26       ' J 
izpitne,  mojsirske, imenovanje, 145 ,. 
za agrarno reformo, imenovanja  16 >' 
Za'»0b29Zni54dkUP  kmeUjskih Pr°iz'V 

Komi: If 
klavni, promet z njimi, 13 S 

Kontrola: t 
in oznamkovanje hmelja, imenovanje "' 

misije. 37 
meril in dragocenih kovin, urad zanjo, 32; 

popr.. 72 
sodov, postaje zanjo. 32. popr., 72 

Kontrolna  komiHia: 
računska, za  Sloveniju, ^•••   %5.&»•, 

vanje, 43 *      K^! 

Kop: 
kaolinski,   v  Selili,  ustanovitev   drž 

podjetja  zanj. 238 
Koruza: 

v gosp  letu 1946/47., obvezna oddaja, 
Kctlov&ke  naprave, glej:  naprave! 
Kovine: 

njih  kontrola, urad  zanjo. 32 
Krajevna pristojnost sodišč: 

okrajnih   v   Gornjem   gradu   in   goätanl* 
nova, ido 

Kredit: 
LRS Blagovni centrali Naproze v Liubli*-! 

ni. 115 
Krediti: 

LI120ZadfUZnemU  Bcktorju'  Salivo  zanj, 

»Krpissnarkasse«: 
v Celju, likvjdaciia. 12 
v Trbovljah, likvidacija   120 

Kri; 
krvoda'alcev. -plačilo  zanfo. 190 
nje preiskava, pristojbine zanjo. 247 

Krmilne rastline, glej:  rastline! 
Krojači; 

spremembe v ceniku za njib dela. 58 
Krompir: 

letine 194R   obvezna prijava, oddaja r>r»- 
sežkov. 303 '    pr<* 

njega izvoz iz LRS prepovedan, 248 
Kruh: 

v m-odaji na drobno in na debelo, ceee, 

Krvodajalci: 
plačilo za njih kri. 190 

»K"r!v(vr«ni'*f » • 
drž. gosp. podjetje v Ljubljani, 217 

r 
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Laboratoriji: 
baktenoioško-serološki.  preiskave ia  sto- 

ntve v njib  246 
Lanena indu»:r:ia: 

tvrdke >Plamo<, Ljubljana, podržavljenje, 
369 

Lekarne: 
državne, centralna uprava ••••• • Ljub- 

ljani, ustanovitev. 69 
Lekarniška zbornica, glej: zbomiea! 
Le«: 

tehnični, pojasnilo k cenam, 37 
Letoviške takse: 

za sindikaliste, njib oprostitev, 212 
Likvidacija: 

Hran:ln:ee ljubljanske  pokrajine. 5 
>Krei*sparkasse<   v   Celju,   12.   v   Trbov- 

ljah. 120 
Ljubljanske kreditne banke. 10 
>Ljun*ke '.«kame •  knjigarne« v Ljub- 

ljanu 127 
Odločb in računov • začasnimi cenami, na- 

vodilo. 42 
>tteirhsbanknebenstelle«    Maribor,   Celje. 

n»ranj. 14 
Dopqdt- und Kreiseparkasse« v Mariboru, 

•••• 
Dopoirne  usnja  W.  Halbärth   v  Mariboru, 

io 4 
irke >Persik v Celju. 67 

Dovolie Vrenčur Kari in sm v Marenber- 
za u. 174 

Dovndružne zveze v Ljubljani. 374 
gneze slovenskih  zadrug  v Ljubljani, 373 

^kvidariiska komisija, glej: komisija! 
Likvidatorji; 

Zavoda •• zadružništvo ljub   pokrajine in 
Revizijske zveze kmetijskih zadrug, po- 
stavitev, 135 

HLitçstrp'«: 
"livarna   in   tovarna   strojev   v   Ljubljani, 

ustanovitev  213 
Ljubljanska  kreditna banka: 

likvidacija. 10 
Ljudska republika Slovenije; 

nje: drž   uslužbenri. uporaba določb zako- 
na o drž   uslužbencih za zvezne usluž- 
bence tudi zame. 525 

jamstvo •• uosojilo DES, 45 
jam«tvo za posojilo drž. rudniku Zabuko- 

vica,  117 
kredit blagovni centrali Naproze v Ljub- 

ljani. 115 
organi   drž   uprave   in   oblasti,   zakon   o 

njih nazivu. 39 
ozemlje, obvezna obnovitev in dograditev 

zgradb na njem. 321, upravna razdelitev 
tesa   47. 75.  251 

- posolilo pri  DHB   121 
Ustavodajna  skupščina, zakon  o tej.  223. 

volitve poslancev vanjo   225, razpie vo- 
litev. 237   izid  volitev  345 

vlada   ••••••1• tej  za ustanavljanje za 
nar    gosooda-stvo   potrebnih   drž.   trg. 
p-wii^t'i.  39   reorganizacija  te,  postavi- 
tev nove. 55.  175. 367 

'»L}ud*ka tiskarna in knjigarna«: 
v Ljuhliani.  likvidacija. 127 

%i4u Iske čitalnice: 
'.    pravilnik o njih.  151 

Lhidske knjižnice,  glej: knjižnic»! 
Ljudski poslanci, glej: poslanci! 
Lov: 

rib in rakov,   dovoljene  najmanjše  mere 
teh  323 

začasni,   zakon   o   njem,   191,   popr.,  210, 
dopolnitev, 325 

Lovopu«!: 
divjadi   191. popr.   210 
pri ribolovu, prepovedani Sui lova, 828 

M 
Marmelada: 

nje izdelovanje, ustanovitev podjetja >Bel 
sad« zanjo, 212 

Maščobe: 
njih oddaja. 11 

Matične kniiae: 
državne,  .zvajanje zakona o njih, 168 

Matični okoliši: 
uredba o njih. 375 

Med: 
odkup in prodaja, 113 

Medicinsko osebje: 
njega prijava. 15 

Mere: 
najmanjše, dovoljene za  ribolov. 323 

Merica; 
mlinska (mlevnina) in nje plačilo. 351 

Merila: 
njih   kontrola,  urad  zanjo,  32,   popr.,  72 

Meso: 
svinjsko, in priklada, cene, 49 

Mestna hranilnica: 
Ijublianska. prevzem poslov HLP po njej. 5 
celjska, nje fuziie. 12 
v Mariboru, fuzija s  HDB Marihor. 236 
v  Novem  mestu,    prenehanje poslovanja, 

222 
Mezde: 

kmetijskim delavcem. 215 
Mikroskopski  pregledi, glej: pregledi! 
Mineralna voda: 

določitev cen, C 
Minister; 

za  dplo,  opolnomočitev  zanj  za   izdajanje 
odredb za izvajanje zakona o delavskih 
zaupnikih, 161 

Ministrstvo: 
za   finance,  podrejeni   uradi,  ustanove  in 

podietia. niih zastopanje   160 
za  industrijo  in  rudarstvo,  prenos poslov 

rud.  glavarstva   na   njegov   rud.   odde- 
lek, 3 

Mir: 
javni, in red. predpisi o prekrških zoper 

te. Ij49 
Mladinski dom. glej: dom! 
Mlačni  izdelki; 

določitev cen. 29 
Mleko; 

oddaja, zbiranje,  19, cene   21, 29 
>Mlf>konromef<: 

drž   trn. podjetje v Ljubljani, ustanovitev, 
61. 219 

Mletev; 
žita v mlinih, cene, 31, ureditev te, 351 

Mlevnina: 
nje  plačilo.  351 

Mlevski   iidplkr. 
na  drobno, na debelo, cene, 31 

Milni: 
mletev  žit  v  njih. cene, 41 

Mlinska  merica   glej:  mlevnina! 
Mojstrske iznitne komisije: 

imenovanje. 145 
Moka: 

pšenična,  enotna,  testenine  iz nje   cene, 
58 

Motorji : 
parni,  niih  posln*p<v»»lel,  izpitna  komisija 

zanje   22, dopolnitev pravilnika o tepi- 
tih. 188 

Muzej: 
Zemllepi.«ni. Slovenije v Ljubljani, ueUmo- 

vitev, 139 

N 
>Nabavljalnl zarod Slorcnijec: 

(Navodi, prilagoditev spi. zakonu  o drž. 
ffoep. podjetjih, 216 

Nabavno-proda ine zadruge: 
T Ljubljani, kredit LRS za njih blagovno 

«Mitralo, llä 

Nabiranje: '< 
prostovoljnih piïspevkov. uredilev, 149 

Načini: 
ribolovni,  njih  prepoved, 324 

Nadomestki: 
paprike   njih proizvodnja in •••••• z nji- 

mi  prepovedan. 74 
Nadzorni odbor: 

DZS. 'imenovanje. 3 
Nadzorstvo: 

rudarsko, v rud   oddelku MIR a. prevzem 
poslov rud. glavarstva po njem, 3 

Nagrade; 
za  umetnost  in  znanost, podeljevanje, 33 

Najemnine: 
njih začasna ureditev. 41 

Najetje posojila, glej: oosoiilo! 
Nalezljiva   ohromelost: 

pri  svinjah, nje zatiranje, 248 
Naprave; 

kotlovske. njih posluževalci. izpitne komi- 
sije  zanje   22.  dopo.ni've  pravilnika   o 
opravdanju   izpitov, 188 

Narodna  galerija: 
v Ljubljani, uredba o njej. 173 

Narodno   gospodarstvo: 
na   območju   LRS.   pooblastitve   VLR?   za 

ustanovitev   zanj   pomembnih   drž.   trjj 
podjetij. 39 

Navod    glej:   Nabav!jalni   zavod! 
Navodilo: 

za    zplačevanje  akontacije   na   pokojnino, 
327 

Netaksirane  in nezadostno taksirane  vloge, 
glej:   vloge! 

O 
Občine: 

bivše, njih upokojenci, pokojnini teh. 240, 
niih   uslužbenci    upokojitrv   tph.  241 

kmečke, hranilnica zanje v Ljubljani, njo 
likvidacija   71 

Obdelava: 
kmet-jskih zemljišč, obvezna, 123 

Oblastva: 
stanovanjska, 177 

Obmofia: 
matičnih okolišev, 375 

Obnovitev: 
poškodovanih ali uničenih zemljiških 

knjig.  175 
zgradb na ozemlju LRS. obvezna, 321 

Obrati; 
gostinski,  točenje,  cena   piva  v njih.   193 
trgovinski, začetek poslovanja, začasno za- 

piranje, 56 
Obratovalnice: 

trgovinske,  obrtne,  gostinske   in  pisara«, 
obratovalni čas v njih, 124 

Obratovalni čas. glej: obratovalnice! 
Obrazec: 

spričevala k  uredbi o latlrnnju kolorad- 
skega hrošča, 186, popr.. 212 

Obrt: 
trgovinska   dovolilo za izvrševanje te po- 

trebno, 56 
umetna. 5ola  zanjo v Ljubljani, ustanovi- 

tev. 62 
umetna,   državni  prodajni  zavod  v Ljub- 

ljani zanjo. 325 
uredba o nje registraciji, 27. 28 

Obrti: 
registraci'a  teh.  podaljšanje  roka. 42.  44 

Obr'ne poslovalnice, glej: poslovalnice! 
Obutev: 

za   kmečko  nrehfvalstvo   dodeljevanje 
usnja zank», 147 

Obvezna oddaja, elei: oddnia! 
Ohv»7in   r>ri'*va   g|»|:  nriifiva! 

Obvezno  tolmačenje, glej:  tolmačenje! 
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Odbor:        ' , ...    . 
likvidacijski,   pri   podr.  1•• v Izubijani, 

laieiuvatije. 32 • ,       . 
zdtjvn.SUe zbornice, upravni m nadzorni, 

razrešitev, 30 

kniet":.ski. ustanovitev. 67, razveljavitev 
uredbe o leh. 3GS 

m''zbiranje mleka, obvezno. 19 
koru/p. obvezna   339 
n,rp   obvezna   1H9   |H>pr    196 
5'r^fevv %P. !*•>  1016 47.. 209, 343 
presežkov krompirja, Ho3 

w  zadružništvo pri predsedstvu  VLRS, 
ustanovitev. 41 

0dfckn,-h-kih   proizvodov,  sestava   in   posle 
vanj.   komi«,   ••••.   *0.   2?     ukinitev 
uredbe o posloveniti  leh   1*4 

me1u   razveljavitev uredbe. •• 
proizvodov poljedeWv« m Živinoreje, lca- 
znva   dejanja  pri  tem,    eploSni  pom.lo 

«titev zanje. 305 
vina   pri   posredovalcih,    tvrdke    poobla- 

ščene za to. -28. 54 
Od' upne cene. glej: cene! 
Odmera- .. .     1•• vomega   dobička, komisija zanjo.  195 

°%TZtU niiL  razdelitev na ribarske 
enolo. 322 

0đM 'rudarsko nadzorstvo v rudarskem od 
delku MIR-a. prevzem poslov rud. gla 
varstva  v Ljublani po njem, 3 

°hp7i"'wta!ih, nalezljiva, nje zatiranje, 248 

ma'i?ni. njih določitev. 375 

lrRS.: npr. -pravna razdelitev. 47. 75. 231, 
popr.. 319 

Okr"-n  hranilnica: 
v Rogatcu, fuzija. 12 

LRS. njih upravna razdelitev. 47. 75. 251. 

Okrožne' študijske knjižnice, glej: knjižnice! 

°Pkole5.:niih prijavljanje in registracija, 245 
Organizacija: 

reševalnih postaj. 242 
Veterinarskega znanstvenega zavoda Slo- 

voniie v L|ublian!   1R7 
zobozdravstvene službe. 3B3 

zaščitene   z   invalidskim   zakonom,   način 
pregleda in izplačila receptov m računov 
za njih zdravljenje, 871 

Osebje: ,.        <E 
medicinsko, njega obvezna prijava. 15 
pomožno, v službi države, pobiranje pri- 

spevkov v podporni »klad zanj, 185 
prometno, nièga cepljenje proti pegavicl 

obvezno. 21 
treovin*ko. » strokovno izobrazbo, obvez- 

na prijava. 150 
Oskrbnina: . .     .„-v.. 

dnevna   za tuberkulozne, po z-dravilisab 
in  bolnicah. 248 

Overitev: 
podpisa kandMMa za poslanca, ki biva v 

inozemstvu. 326 

njetra izvoz iz LRS prepovedan, 248 
Ozemlie LRS: 

matični okoliši na njem. 375 
obvezna   obnovitev   in  dograditev  zgradb 

na njem. 321 
TaHelitPv te"a  na okraie 'n okro*'a. 47. 

75   *>M   n"nr   419 
razdelitev tega na volivne eaole, 307 

Oznnmkovanjo: 
• kontrola hmelja v Žalcu, komisija zanj. 

imenovanje, 37 

»Papirpromct«: 
drž.   gasp,   podjetje   v  Ljubljani,  ustano- 

vitev, 218 
Paprika: 

nje  nadomestki, prepoved  proizvodnje in 
promela z njimi. 74 

Parcelacije: 
prek'ir objave o njih uk;nitvi, 1SS 

Parni motorji, glej: motorji, 
Pesavira: 

zaščitno cerMenje  prometnega osebja io 
per nio. 21 

>PeroiW: 
izdelovalnira pralnih praškov v Celju, li- 

kvidacija. 68 
Pijače: 

alkoholne, trošarina nnnje, pobiranje, 194 
Pitanje- 

in oddaja prašičev, 343 
Pira: 

obvezna oddaja   1SC   popr, 190 
Pivo: 

y costinakih obratih, cena. 193 
Plače: 

B0j"',Tdinj>.kih pomočnic, 195 
hišnikov   19(3 
kmetijskih delavcev   215 

Plačilo: 
za   mlinsko  merico,  mlevnino,  331 
za kri krvodajalcev. 190 

>Platnot- 

lan^na industrija v Ljubli?n5  (prej Siegel 
in drug), podržavljenje. 369 

Pcbirame: 
pristojbin   za   strokovni   oregled   živil   in 

predmetov obče  rabe. 155 
novih doklad k drž. tiksam in trošarin na 

alkoholne oi|ače   191 
Počitniška  praksa,  glej:  praksa! 
Podeljevanje: 

štipondij ministrstva za gradnje, 130 
Porl'etja: 

državna,  grafična, njih  uprava v Ljublja- 
ni, 8. 344 

gosocdar^ka.   republiškega   pomena.   232, 
325. 367, 373   

inženirska  in *tavheniška. 8   140, 
ministrstva za finance  njih zastopani«. IGO 
trgovska,  državna,  pooblastitve  VLR3  za 

njih ustanovitev. 39 
za  predvajanie filmov,  n'ih  izročitev no- 

vim prevzemnikom, 303. popr., 353 
Podjetje: 
državno: »Belsad< « Kanižarici. 212 
DAPPS, državno avtobusno in prevozniško 

podjetje Slovenije v Ljubljani. 117, 238 
>Donit< v Medvodah, 213 
DZS. Državna založba Slovenije. 325 
>Koloniale< v Ljubljani. 211 
>Kurivopromet<  v Ljubljani, 217 
»Litostroj« v Ljubljani. 213 
>Mlekopromet< • Liubljani. ei. 219 
>So1a-Kaolinc v Tuhintaki dolini. 238 
Semenarna za Slovenijo v Lj.. 40, 220 
>Telprom< v Ljubüani. 153. 222 
Tovarna  trlashij v Menišu. 172. 222 
Tovarna i<?rač v Novem mestu. 214 
>Tumt-hotelc v Ljubljani. 59. 221 
>tWeks<  v Ljublinni. fiO. 217 
>Utensilia<  v  Ljnhlfani.  211 
>7dravorom« v Lbihtiani   221 
>2eleznina« v Ljubljani. 60. 218 
»Zivinoorome.tc v Liubl^ni. 40. 220 
Za nroi'vodnio filmov v L'ublinnl. 239 
7.a razdeljevanje filmov v Ljubljani. 239 

•••1•-'«- 

kr-*'*''' -\ poslanca, ki biva • iaozem- 
etvu. 326 

nar. gr*; 
podjetij. W' 

Padpoiui sklad, glej: aklad! 
/od'žavtieJj.'«:      V ,. .,.„• ,n 

iiu'.viue >Pro5vefne iveze< v Ljubljani m 
v Mariboru, 5 

•••^••••   ,,„>v* v okTO?iu Vovo m?s'°,i." 
okraju Krško, navi ciani Kom.s'l Mn' uu 

tekstilne tovarne Viaj & Ko v L]., a39 
tvrdke >Platno*  v Ljubljani. 339 

Pohištvo: 
uslužbencev ljudske oblasti in drž. uprave 
LRS ob eelitvi. povračilo siroäkov. 132 

Poko.nina: x 

akontacije nanio, izplačevanje, 327 
upoko;encev bivSih občin   ugotovitev pra- 

vice do nje   240 
Pokojninski sklad, glej: skladi 
Poljedelstvo: 

njoea proizvodi, odkup teh. splošna pomi- 
lostitev za kazniva dejanja pri tem. 335 

Polnjenje: 
in predaja zalenjadnega in cvetličnega se- 

mena v  vrečicah, 330 
•••••- 

republiški, gospodarskih podjetij. 232, 325, 
367. 373 

Pomilostitev: 
splošna,   za  kazniva   dejanja  pri  odty't 

poljedelskih   pro:zvodOv  in   pri   ome 
prostega prometa z blagom. 305 

Pomoč: 
zdravniška pri  porodih,  tarifa zanjo. 

Pomočnice: 
eospodimske. njih plače. 195 

Pomožno 03;bje, glej: osebje! 
Pooblastitev; 

vlade LR3 za  ustanovitev za 
dars.;vo potrebnih  drž. trg 

Pooblaščenci; 
tvrdke   ki   sme'o  odkuoovati   vino o«P"' 

»redno pri pridelovalcih. 20. 54 
Popi3.- 

m^ornih vozil in priklopnikov, 306 
Poročilo: , . 

o izidu volitev ljrd pcelancev v UetS^j 
skupščino LRS.  3t5 

Posebne pristojbino  glej: pristojbine! 
Poslanci: 

ljudeki.   za   Us'avodaino  skuiSïino   LRS 
zakon o nüh volitvi. 225. dolrčitev niib 
števila   307. ovriw pedona kand:d3ta« 
ki biva v i"Oz?m-<vu. 3'2•. ob'ava potr«, 
jenih   kaililitvr za  v-i^tve, 323   DOKKV 
čilo o njih izvolitvi, 345 ' . 

Peel i j 
rudarskega glavarstva v Ljubljani njih 

prenos. 3 ' 
Poslovalnice: 

obrtne,  njih obratovalni  čas. 124 
Pc«'ova*ije: 

Hran-lnire kmečkih občin v LjubUani, 
prenehalo.  71 

komisij za obvezni odkup kmelljskih pro- 
izvodov. 20. 29, 154 - 

Mestne hranilnice v Novem mestu prene- 
halo. 222 • v 

Prezidija.   sklep   SNOS-a   o   nadaljevanju 
tega. 232 

sodišč pri obnovitvi poSkodo^anih ali uni- 
čenih zemljiških knjig. 175 

eodišč. ustanovljenih  z uredbo z dne 21 
IX.   1945.   136 

treovinskih obratov, 56 
Poslovni   prostori,  glej:  proefori! 
Poslovnik: •"'] 

Ustavodajne skupščine LRS, 337 
Pt\e.l,i?evalci : 

parn'h   motorjev   in   kotlovekih   naprav.' 
niih i>ni<ti. izpitne komisije za nje. 22,188 

Pc*«i!lo T RS: 
rlr* elektrarni Slovene. Jamovo z!>nj. 45 
drž. rudn!ku ^nbukovica, jamstvo zanj. 117 
najeto pr! DHB, 121 

za kontrolo sodov, 32, popr., 72 

1 



P.;_ 
TV/ 

Postavitev: 
nove viade LRS. 175 

Postavke: 
tarifne, za prevoz blaga s tovornimi avto- 

mobili, 49 
Postopek: 

z   nelaksiranimi,   nezadostno   taksiranimi 
vlogami, 48 

Potovanja: 
službena, povračilo stroškov. 130, 171, 369 

Potrjene Kandidature, glej: kandidature! 
Poverjeništvo: 

dentist.čmMehnicne zbornice, razrešitev, 30 
Povračilo: 

stroškov za službena potovanja, 130, 171, 
369 

Praksa: 
"   počitniška,  učencev sred.  gosp.  sol  (trg. 

akademij), 197 
Prašiči: 

njih  klanje,  sprememba  in  dopolnitev o 
tem. 11 

njib pitanje in oddaja, 209, 343 
Prašički: 

za rejo. odkupne cene. 45 
• Pravica: 
" - (^ pokojnine upokojencev biv. občin, 240 

^D^odna služba: 
lasna, imenovanja  in spremembe, 3, 6, 

% 12, 18, 22, 26, 34. 38 
'valstvo: 

Dečko,   dodeljevanje  usnja   za   izdelavo 
obutve zanj, 147 
'meti: 

JT)če  rabe, in živila, njih strokovni  pre- 
gled, pobiranje pristojbin za  to, 155 

t.édpisi: 
eestnoprometni,   kaznovanje   lahkih   pre- 

krškov, 43 
o prekrških zoper javni red in mir, 149 

Presled: 
iadatkov in dohodkov LRS ta 1. 1946.. 144 
strokovni   živi! m  predmetov  občo  rabe, 

"  - 'pobiranje pristojbin za  to, 155 
Prez^edi: 

mikroskopski, bakteriološki, serološki, pri- 
stojbine zanje, 246 

Preiskave: 
živil in predmetov obče rabe, pristojbine 

zanje, 155 
Preizkušanie: 

elektrostevce*. urad zanj v Ljubljani, 31, 
popr., 50. 71 

Prejemki: 
viničarjev. tolmačenje k zač. u-redbi, 135 

Prekrški: 
eestnoprometnih    predpisov,   lahki,   njih 

kaznovanie, 43 
zoper lavni red in mir  prednji o tem, 149 

Premožpnje. glej: imetje in imovina! 
Prenašanje: 
«..in prevažanje blaga, 42 
Î jenočišče: 
' jjsobe zanj, cene, 57 
' »fenoved: 

izvoza krompirja, fižola, ovsa in čebule iz 
LRS   24S 

proizvodna in prometa z nadomestki pa- 
prike. 74 

ribolovnih  načinov  in rabe ribiških  pri- 
|||j    prav  324 

•TI repovedam časi: 
r^pri ribolovu, 323 
Presežki: 

kromoiria. njih oddaja. 363 
Prevažanle: 

in prenašanje blaga, 42 
Prevoz: 

bla<?a s tov. avtomobili, maks  tarifne po- 
stavke zanj, 49 

Prevozniško podjetje,  glej;  podjetje! 
Prevzem; 

•••1•1•••7•••;•;•  ustanov LRS po min. za 
proaveto. 240 

Prevzemniki: 
kinematografov, novi. javni. 303, popr., 353 

Prezidij: 
SNOS-a,   njega   pooblastitev    za    razpust 

SNOb-a   m   za   naialie-'anie   poslovanja 
Prezidija SNUo-a. 232, ukaz o razpustu 
SNO.-i a. 237 

Ustav'oda ne    skupščine    LRS,    zakon    o 
njem, 355 

Prijava: 
koles. 245 
kronipina letine 1946. 363 
motornih  vozil  in  priklopnikov. 306 
o<eb|a. medicinskega. 15 
osebja, s strokovno trgovin, izobrazbo, 150 

Prijavljanj: 
tuberkuloznih, obvezno, 121 

Priklada: 
svinca, prodajne cene   49 

Priklopniki; 
motornih  vozil, prijava in  popis teh, 306 

Priprave: 
ribiške   raba nekaterih  prepovedana, 324 

Pnspevk : 
prostovoljni, njih nabiranje. 149 
za uradniški pokoininski sklad in za pod- 

porni sklad  pomožnega osebja v službi 
države, 185, 

Prisrojnost: 
krajevna, nova, okr. sodišč v GOT. gradu 

in v Šoštanju, 135 
Pristoibine; 

za  Dreiskave  in  storitve v bakteriološko- 
seroioških laboratori|ih, 246 

za strokovni   pregled   živil   in   predmetov 
obče rabe,  pobiranje, 155 

za zdravljenje tuberlnloznih   246 
za zdravljenje  v javnih bolnicah, 48.  115 

Privatni izpiti: 
na eimnazijah, 23 

Proda ia: 
elPktrčne enerorije. 18 
in  polnjpnie zelPniadneca   In   cvetličnega 

spmena v vrečicah, 380 
kruha in te^'enin, 31 
med"   razveljavitev  uredbe o *em.  113 
sena in siamo za potrebo vojske, 33 
testenin iz enotne moke. 58 
žit   mlev   izdelkov, kruha in testenin, 31 

Predarne rene,  elej:  cene! 
Prodajni zavod: 

državni, za 'imetno obrt, v Ljubljani, usta- 
novitev, 63 

Profesorski   izpft: 
pravilnik   o   njem,   opravl'anje   tega   po 

skraiïanem programu, 67 
Proizvodi: 

kmetijski, njih ohvP7ni odkup, sestava ko- 
misii  zanj, 20. 29,  ukinitev  poslovanja 
teh   154 

poljedelski,   pomilostitev   za   kazniva   de- 
janja pri njih odkupu, 305 

Proizvodnja: 
nadome^'kov paprike   prepovedani. 74 
filmov, drž. ind. podjetje v Ljubljani za- 

n-o. us anov'tev, 239 
PnviVtivni  zavod: 

LRS   .   Ljubljani, ustanovitev. 173 
Promet; 

cestni, kaznovanje lahkih prekrškov pred- 
pisov o tem, 43  sprememba uredbe, 327 

e klavnimi konji, 13 
s kurivom, ustanovitev drž   podjetja >Ku- 

rivopromPl« v Ljubljani zanj, 217 
s paninem      ustanovitev     drž,     pod'etja 

>PapirpromeU v Ljubliani zanj, 218 
s Spec   in   kolonialnim   blagom   un'nnovi- 

tev   drž.   pod;etja   >KoIoniale<   v   Ljub- 
ljani zanj. 211 

telefonski. ustanovitev drž   nod'etia >TeI- 
••••• v Ljubljani zani   153, 222 

z avtnmoHli     t A vtonf,*v"''4     .,?|-••,.;(•• 
fl-^o^f"0 -r- -redsedstvu VLRS v Ljub- 
ljani zanj, 306 

Promet: 
z blagom   prosti, njega omejitve, kazniva 

deianja pri ten, pomilostitev zanje. 405 
z mlekom   ustanovitev drž   podjrtja    Mlo- 

komomeU v LjUbiiani  zanj, 61. 219 
z nadomestki   paprike,   prejxr.edan    74 
z usniem   in   te'<=lilijnm;    •«*•••• i'.cv   irž. 

podietja '»Useks« v Lj. zanj, 60, 217 
z vinoni, 2o, 54. Vil 
z zdravili, ustanovitev drž   podjetja 

>Zdravpnim< v Ljubliani zanj, 221 
z zeljem. 328 

Prometno osebje, glej: osebje! 
Proračnn: 

LR? za leto 1946.. finančni, zakon o njem. 
141 

Prosti  promet, glej:  promet! 
Prostori: 

stanovanjski   in   poslovni,   zakon   o   njih, 
177. n|ih  preurejanje   179 

Pro*tovolini prispevki: glej prispevki! 
»Prosvetna zveza<:- 

v Linbljani  in   v  Mariboru,  podržavljenje 
nie  imovine. 5 

Pšenica: 
nje obvezna oddaja. 189.  popr..  196 

Pšenična  moka: 
enotna, testenine iz nje, cene. 58 

R 
Računi: 

IA zdravljenje   vojaških   vojnih   invalidov 
in oseb,  zaščitenih  z  invalidskim   zako- 
nom, njih   pregled  in   izplačevanje.  371 

Računska kontrolna komisija, glej: komisija! 
Raki: 

njih  lov,  dovoljena najmanjša  mera teh, 
323 

Rastline: 
krmilne, cena semen. 49 

Razdelitev; 
odprtih vodâ na ribarske enote. 322 
upravna. LRS  na okr^ž'a. okraje in kraje, 

delna   sprememba   zakona   47   zakon o 
tem,  75,   preložitev   izvedbe   tega,   175, 
novi zakon o tem. 251. popr.. 319 

Razdeljevanje: 
filmov, us'anovitev  drž   podjetja v Ljub- 

ljani  zani.  <??9 
bla?a  Pod zaporo   pojasnilo k temu, 13 

Rpzilasitev: 
Drž. založbe Slovenije in Drž  prodajnega 

zavoda  za  umetno obrt  v Linbljani  za 
gcv'p.  podjetji  rep   pomena. 325 

gosoodarckih  r>of);o-tij republiškega pome- 
na. 232. 307. 373 

Raznis: 
volitev v Ustavodajno skupščino LRS, 237 

Raz-mst: 
SNOS-a po Prezidiju SNOS-a. 237 

RjTrešitev: 
•1•••   likvid   komisije   r>r'   K^hlengcecll- 

schaft Süd. Montana   Celje. 14 
predsf>d-4'va.   unravn.  in   nadzor,   odbora 

zdravniške  zbornire.   sekriiske   uprave 
lekarniške    sbon-.ice    m    oovereni&tva 
dentHično-tehničnc   zbornice,   30 

RazveMavitev: 
uredbe o odkupu, prodaji  in ceni medu, 

113 
uredbe o prevažanju in prenašanju blaga, 

42 
uredbe o ustanovilvi kmetij, odborov, 368 

Recepti, glej:  računi! 
Red: 

javni,  predpisi  o prekrških  zoper nJega, 
149 

Reforma; 
agrarna   imenovanje komisij. 16 
agrarna fn Unl'-'ri'-opiif) v çiAv^nîs;   donni- 

nitve • spremembo zakona o njej, 119 
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inženirskih   in  stavbeniških   podjetij,  ob- 
sežna   HO 

koles, a,ih  prijavVanie  in oprema, 245 
obrh.  podaKan'e  rokov   42. 44 
obrov. uredbu o tem. 27, 28 

\      >R -: •hsbanknehenstelle«: 
Maribor, ("clif m   Kranj.  ïikvidnnîja. 14 
liltx jfîan»ski  çdbor zanjo pri  NB v Ljub 

ham.  32 
R.'a: 

,)rašičkov. odkupne ceno. 45 
R;> organizama: 

cestno   vzdrževalne  službe,  372 
vlade  LRS,  55 

R^niblika: 
Ljudska. Slovenije, glej: Ljudska republika 

SI >vemie! 
Republiška volivna komisija. gl»j: komirsija! 
Rf>niibli<k'  pomen   glej:  pomen! 
R '5 -vaine  posta]e: 

njih organizacija. 242, popr, 340 
Re  u.'Hka ?veza- 

kinetičkih  zadrug, likvidatorji. 135 
Ri'>v*ke enote; 

njib  razdelitev pri odprtih vodah, 322 
R tnrstvo- 

v LRS. njega začasna uredMev, 137, popr., 
147, 323 

Ribe: 
n|b  lov, dovoljene  najmanjše  mero teh, 

Ri'.o-lov: 
in ribolovnire   137, popr., 147, 323 

Rionlovnt  načini: 
in priprave, prepovedani. 324 

Roki: 
••  registracijo obrtov, podaljšani, 42, 44 

R- d -.reko glavarstvo: 
v Ljubliani   prenos  poslov, 3 

Rrbr?'"o nadzorstvo: 
v rud   oddelku  MIR-a  v Ljubljani, odsek 

zant. prevzem poslov rud. glavarstva po 
njem, 3 

Rudnik: 
7abukovica. posojilo LR3 zanj, 117 

R/: 
obvezna oddaja, 189. popr.. 198 

Äiililtc: 
• gozdne, cone. 70 
•feadni šoki: .,        ...   ., 
IT njih    iidelovnnje,    ustanovitev    drž.   md 
•       r*^|Ptia   >BeIsad<  zanj, 212 

*  SlKgadrŠliivci   in  bolezni,  zatiranje,  9 
San-Josćjcv  kapar, glej:  hroač! 

S°Üstavodajne  skupščine  LRS,  zapisniki   o 
njih, 350. 365 

Seit tor* 
-.->'-      m ozemlju LRS, jamstvo za kre- 

-J'-c":;-^^-^- I2° 
"'^"b'elaHiâOÏÏn: _ , .  .     „„„ " 

drž   ind. podjetje v Tuhinju, 238 
Selitve- 

povračilo stroškov. 130, 171, 369 
Semena: 

krmilnih rastlin, cene. 49 _ 
zelen-adna   in  cvetlična,   njih  prodaja   v 

vrečicah, 380 
>Semenarna za Slovenijo«: 

drž. podjetje, ustanovitev. 40. 220 
Seno: .    „„ 

za potrebe voieke. obveza prodam. Aä 
Serološki laboratoriji, glej: laboratoriju 

Sestava: 
komisij za obvezni odkup kmetijskih pro- 

izvodov, 2U, 29,  154 
Seznam; 

gjspjJarskih podrtij republiškega po- 
mena. 232. 325, 367. 373 

Sindikalisti; 
n|ib opruzi:! ev od takse na bivanje, zdra- 
viliške •  letoviške takse, 212 

Sklad: 
lovski. 193, popr.. 210 
uradniški, .pokojninski    in   podporni   po- 

ni ižnega osebja v službi  države, 185 
Skladi: 

za vzdrževanje    zavodov    z*    izvrševanje 
kazni in zaporov. 124 

Sklicanje: 
SNUS-a k  II-  rednemu zasedanju, 215 
Ustavidajne skupščine k zasedanju. 343 

Skupščina: 
U*'avodama. LR3 zakon o njej. 223, vo- 

litve lj posiancev varno. 225. razpis vo 
litev. 237. doW'itev števila poslancev. 
307, overitev podoba kandidata, ki biva 
v inozemstvu, 32G obava potrjenih 
kandida'iir lj poslancev za volitve. 328. 
nje skliranie k zasedanju 312. nie iz- 
voženi oosinnci. '115 me Pre?idi|. zakon 
o tem, 355j nje poslovnik. 357 

Slama: 
za  potrebe vojske, obvezna prodaja, 33 

Slanina: » 
tabela o nje oddaji. 12 

»Slovanska kni:žmca<: 
v Ljubljani, ustanovitev, 51 

Slovenija: 
nje L'udska   republiko,  alej:  Ljudska re- 

pubnKa! 
Slovenski  narodnoosvobodilni  »vet: 

(SNOS). sklicanje i; 11 zusedinju, 215. 
zaključek 'e^a, 223 zapisnika o zaseda- 
nju, 249 318. njera pooblastilo Preži 
diju za razpust SNOS-a m sklep o na- 
dal|evan:u poslovan;a Prez;di|a, 232, 
njega razpust po Prezidiju. 237 

Služba: 
zobozdravstvena, javno, organizacija in de- 

lovanje. 363 
cestnovzdrževalna. nje organizacija, 372 
pravosodna,  začasna  imenovanja  in  spre- 

membe. 3, 6, 10,  12,  18, 22, 26, 34, 38. 
210 

Službena potovanja: 
povračilo stroškov, 130. 173, 369 

Sobe: 
za prenočišča,  cene, 57 

Sorialnovzgojne ustanove, glej: ustanove! 
Sodi: 

njih kontrola, postafe zanjo, 32, popr., 72 
Sodišča: 

njih poslovanje pri obnovitvi poškodova- 
nih ali uničenih zemljiških  knjig, 175 

okrajna, v Gor gradu in v Šoštanju, njih 
aova krajevna pristojnost. 135 

ustanovljena z uredbo dne 21. IX. 1945, 
njih poslovanje. 13G 

Sodišče: 
okrajno, v Slov. Bistrici, ustanovitev, 135 
vrhovno, imenovanje članov in sodnikov, 1 

Sodniki: 
vrhovnega ©odišča, imenovanje, 1 

Sok: 
sadni, glej: sadni sok! 

Soržica: 
nje oddaia. 189. popr., 196 

Splošna  pomilostitev, glej:  pomilostitev! 
Sno7'iavna tablica; 

za kolesa, predpisi o nje], 243 

Sprejem: 
na Akademijo upodabljajočih umetnosti! 

Ljubljani. 21 
Sprem-mba- 

delna    zakona   o   upravni   razdelitvi 
ven re. }7 

odločbe o ceniku za dele  krojsčev in 
vi!;.  58 

uredl'e o cestnem prometu, 327 
Spremembe: : 

v t,rav.,sodni elužbi. glej: služb«! 
in dopolnitve zakma o ngrarni reform 

kolonizaciji v Sloveniji. 119 
Spričevala: 

letna   borcev  in aktivistov. 15 
Spričevalo: 

o prerodu  povrtnine  in  poSiljk ob zstt- 
raniu  San Joeejeveg»   hrošč*   (kapana). 
niega  obrazec. 188   popr., 212 

Srednja Snla, glej; Sola!        ' '1 
Srednješolski  domovi: 

dijaški,  visokošolski   ustanovitev, 65 /•> 
>Stadt   und Kreissparka^e«: "      p; 

Maribor,  likvidacija. 236   ' '•' 
Stanovanjska oblas-tva. glej; oblastva!    t 
Stanovanpki   prostori: 

in   poslovni,  zakon V L o njih, 177. njih p* 

Stavbeniška podjetja, glej: podjetja!      ' 
Storitve: > , 

v bnkteriološko-serokvških      laboratorij*  ! 

pristojbine zanje. 246 
zdravniške, tarifa zanje.  182 

Stroji: 
tovarna in livarna >Lito»troj< v Ljubljani 

zante. ustanovitev. 213 : 
Strokovna izobrazba: 

trgovinska, obvezna prijav» oeebja   150 
Strokovni   pregled, glej:  pregled!     *        * -, 
Stroški: .i 

selitveni   179 | 
za »tužbena potovanja, povračilo, 130  nt, J 

Suhe irobe: 
jedilne, odkupne cene, 1 
niih nakup, odkup in izvoz. 172 

Svet: 
lovski, okrajni in LRS. 205, popr., 210 

Svinte: 
njih nalezliiva ohromelost,  zatiranje   248 

Svinjsko meso: 
in priklada. prodajne cene, 49 

Sola: 
grafična, v Ljubljani, ustanovitev, 351 
dentiencna, v Ljubljani, ustanovitev, 63 
za umetno   obrt v Ljubljani, ustanovitev, eg 
za žensko domačo obrt v Ljubljani   ust», 

novitev. 62 '       a 

zobolehnična,  arednja  v   Ljubliani.  utt*. 
novitev, 64 

Sole: 
srednje,   gospodarske    (trg.   akademij«), 

počitniška praksa n|ih učencev, 197 
glasbene, v LRS   uredba o njih, 139 
trgovske, zasebne, ukinitev, 7 
za usposabljanje  knjižničarjev, 152   " 

Sivilie: 
njih dela. cenik zanje, «prememba odloübe 

o tem, 58 
Skoda: 

lovska, poravnava, 193, popr.. 210 
Škodljivci: 

sadnja drevja, njib zatiranje, 9 
Špecerijsko blago, glej: blagoj 
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Števci: 
eiektrčnl.  urad   za   njih   preizkušanje   v 

Ljubljani, 31. popr, .?0, 71 
Btavilo: 

poslancev za Ustavodajno skupščino LRS, 
njih določitev. 307 

I Stipendije: 
'    ministrstva  za gradnje, podeljevanje,  136 

tudijske knjižnice, glej:  knjižnice! 

Tabela: 
za oddajo slanine. 12 

Tabhca; 
spoznavna, pri kolesih. 245 

Takse: 
državne, pobiranjt novih dublad, 194 
na t'watije    zur..v,tuke   m   leiovis»«,   za 

i*.ndikali9te  212 
njih plačevanje od 1. jaa  1946 dalje, 8 

Tarifa: 
'fil"» prodajo električne enereiie   18 

• prevoz blaga «  tov.  avtomobili, maks. 
.^značaj njenih  postavk. 49 
'fdravniška, zoiKJZdravuiška   spložna, 181 
i čaji: 

l. trgovski, enole-tni   ukinitev   7 
Za. usposabljanje knjižničarjev. 152 

Tehnični le»: cene, pojasnilo, 37 
Tekstilne: 

•••••' z njim!, ustanovitev Usteksa, 60 
Tekät'ina •ovaraa: 

V.aj & Ko. v Ljubljani, podržavljena, 3G9 
Teìei'.nski prome*, glej: promet! 
>Teiprotn<: 

državno podjetje v Ljubljani, 153, 222 
Tesnila: 

tovarna  >Donit<  v  Medvodah za njih iz- 
delovanje, uôtanovitev, 213 

< Testende: " 
doiočitev cen. 31, 58 

Tiskarna: 
LjudsKa. v Ljubljani, likvidacija, 127 

Tečenje: 
piva v gostinskih obratih, 198 

Tolmačenje; 
avtentično  uredbe o začasni ureditvi na 

iemnm. 41 
obvezno, k začasni uredbi o prejemkih vi- 

D'carje», 134 
Tovarna: 

glasbil T Mengäu, 172. 222 
igrač v Novem mestu, 214 
in li-varna >LiloMroj< » Ljubljani, 213 
tekstilna, Vlaj & Ko. v Ljubljani. 369 
tesnil »DoniU v Medvodah. 211 
usnja.  Walter  Halbarth  v  Mariboru. 354 
U3Dja, VrenČur Karel ta srn v Maren- 

bergu. 174 
Tovorni avtomobili; glej: avtomobili! 
Trahim : 

njega zatiranje in zdravljenje, 207 
Trgovna: 

2 ia'Ci, 51   127 
Tr'ovin.'ka izobrazba   glej: Izobrazba! 
Trgovska podjeirja: 

državna   tv>obia%titev LRS za njih ustano- 
vitev, 39 

Trgovce 4'.'4demije. glej: akademije! 
Trg'ivqke Sole; 

zasebne   uknitev, 7 
Tr2ovin*k'" obrati; 

niih oisifvflrpe in zapiranje, 50 
Trgovinski obrt- 

dovolilo 7sni. 56 

enolo'ii. ukinitev, 7 
Troîarinp; 

na alkoholne pijace  104 
Tvrdka- 

Vren"'!» •••* 'v aîn   f^v-na usnja v Ma 
renbergu, likvidacija, 174 

Tvornice: 
>Ziai.ji\ìg«. v Mariboru   vključitev likvida- 

cijski-  un«  feisn a  v  Lelju  vanje, Od 
Tubei»uiuza. 

n\i zdrav ljenje v zdraviliščih, 246 
obvezno prijavljanje m evidenca luberku- 

lozuib, 121 
>TiHićt iio.ei« 

drž. gosiiuiKO podjetje Slovenije v Ljub- 
ljani, usiaiiuvltev, jy, i'i\ 

U 
L'feuci: 

sreu   gasp,  loi  (trg. akademij), opravlja- 
nj iwcitniilie prakae. 1Ü< 

Ukinitev. 
z«uJou,u trg 5o; in enoletnih trg. tečajev, T 

Uuie.na ubrt, glej: obrt! 
cmemoät; 

in zaiinoät. podeljevanje nagrad zanje, 33 
Uuie'ùOati: 

upoaabipjoče.   akademija   zanje   v   Liub- 
ijan:. opravljanje izpiiov, »piejein vanjo, 
21 

Univerza: 
v L|ubijani,   nje   gc6podar3ka    fakulteta, 

ustanovitev, 57,  vpis  «bsulventov   «ied 
gosp. Jol vanjo. 71 

Upodabljajoče  umeano^ti, glej:  umetnosti! 
Upokojenci: 

bivàih občin,  njih pravica do pokojnine, 
240 

Upokojitev: 
drž. uslužbencev. 7 
uslužbencev bivžib.  občin, 241 

Uprava: 
državna,  in  oblasti   v LRS,  zakon  o  nje 

nazivu. 39 
državnib   grafičnih   podjetij   Slovenije   t 

Ljubljani,   ustanovitev,   8,   razveljavitev 
uredbe v tem. 344 

državnih   lekarn,      centrala  v   Ljubljani. 
ustanovitev, 69 

grafične indwtrije LRS v Ljubljani, uet»- 
novitev. 344 

lekarniške   zbornice,   «ekcijska,    razreši- 
tev. 30 

Upravna razdel'tev: 
Slovi-n'ie   na   okrožja,    okraje   in   kraje 

deine  äpremf-mba  zakona.  47   zakon  o 
tem.   7.Î.   preložitev   izvedbe  te"a.   175, 
nov- zakon o tem, 251  popr, 319 

Urad: 
za cene pri predsedstvu VLR? v Ljnblia- 

ni.  njeaa odločbe in  objave. 23, 31. 37 
za kontrolo meril m dragocenih kovin, 32. 

popr., 72 
za   preizkušanje   elektroštevcev   v   Ljub- 

ljani, 31. popr. 50. 71 
Uradi: 

min. za finance, njih zastopanje. 160 
Uradniki: 

pokojninski   sklad   zanje,   pobiranje   pri- 
spevkov, 185 

Ureditev: 
mt&tja žita. 351 
ribarstva v LRS, začasna, 323 

Uslužbenci; 
bivSib občin, njih upokojitev, 241 
drJavni   navodila k njih upokojitvi, 7 
ljudski»  oblasti   in  drž   uprave  LRS. po- 

vračilo stroSkov zu njih službena poto- 
vanla   130. 171   469 

LR>   državni,   'miglia   uporaba   zakona 
o drž u«'u?i-o«eih za zvezne uslužbence 
tudi zanje, 325 

••-'e: 
•••••* 7. njim, ustanovitev  Ueteksa zanj 

60 217 
za izdelavo   ohutve  za   VmeČko  prebival 

stvo.  ffn^ollAvnn'e   147 
TTs!anav,'"n;o 

srednješolskih dijaSkib domov, 65 

Ustanove: 
min. za finance   njih ••^••••••, 1C0 
sociüin wzgoine. n.ih prevzem po uiin za 

profeto. 240 
zobozdravstvene, njih organizacija m de- 

iovanje, 363 
Ustanovitev: 

dentizióne 5ole v Ljubljani, 63 
direkcije za avtopminet pri predsedstvu 

VLRa » Ljubl-ani. 306 
drž    prodajneca   zavoda   za   umetno   obrt 

v Ljubiian,. 63, 425 
drž. gospodari5k;h, industrijskih in trgov- 

ssib poJietii, giej: podjetje! 
G>oli>5kega zavoda za Slovenijo v Ljub- 

ljani, 129 
gospodarske fakultete na universi v Ljub* 

ljani. 57 
grafične ?ole v Ljubliani  351 
in opravljan e siuada za vzdrževnn;e za- 

vodov za izvrševanje kazni in zaporov, 
124 

in ustroj Zemljepisnega muzeja Slovenije 
v Ljubljani, 139 

Kmetijskeiia znanstvenega zavoda Slove- 
nije v Ljubljani, 353 

kmefiiskih odborov, 67, razveljavitev 
uredbe o tem   36b 

okramega  sodeča » Slov. Bistrici, 135 
ProjeKtivneca zaveda LRS v Ljubi PO;, 173 
šole za umetno obr v Liubljant. 62 
šole •• žnnsko domačo obrt v Liubljam  62 
Upra\e drž. lekarn s centralo v Li, 69 
Veterinarskega znanstvenega zavoda Sio- 

veniie v Ljubljani, 69 
Zavo.la  za  fizkuituro  v  Ljubljani. 354 
zobot eh nične srednje ?ote v Ljubljan'. 63 

Ustavodajna skupščina LRS, glej: skupščina! 
>U-tf(?k*<: 

drž.  trg.  podjetje Slovenije za promH  z 
uen^m in !ek«';!ijami v Ljubljani, usta- 
novitev. 60, 217 

Ustroj: 
Zemljepisnega muzeja za Slovenijo v Ljub- 

ljani, 139 
USivost; 

njp za'iranje, 30 
»U'pisilia«-: 

drž.  ind.  podjetje v Lj., ustanovitev, 211 

V 
Veterinarji znanstveni ta»od; 

Slovenije v Ljubljani, u«lnn'/vitev, 69, nje- 
ga organizacija m delo, 187 

Viničnrji: 
njih prejemki, obv   tolmačenje k začasni 

uredbi o tem, 135 
Vino: 

promet z njim, 25. 127 
tvrdke, pooblaščene za njega odkup, 26. 54 

Visokoäoiski domovi, gjej: domovi! 
Vlada LRS: 

nje pooblastitev za izdajo predpisov o pre- 
krSkih zoper javni red in mir. 149 

nje pooblastitev za ustanovitev za nar. go- 
spodarstvo   potrebnih   drž.   trg.   podje- 
tij, 39 

nje  predsedstvo,  ustanovitev  oddelka   r* 
zadružništvo pri njem. 41 

nje reorganizacija in poitavitev nove, 55, 
175   367 

Vlai & Ko.r 
tekstilna  tovarn« • LJubljani, podržan 

ljena, 369 
Vloge: 

netaks!'ane in  ne?4dostno taksirane,  po- 
stopek z njimi  48 

Voda: 
m'n»ralna. cene. 6 

Vode: 
odprt»   njih razdelitev na ribarske enote, 

322 
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V'ojajkt eui>tb*n!KJ: enotel    t\ 
Vojaüi'  VU;JJI  .nva«iili.  >!iej:  invalidi! 
Vjiii- .•••••: 

Ujerfa vxiii.eia • konrsija  zanjo. 195 
n;ei?a   zavarovanje   ori   'Zteiianju, 73 

V)ia    uvaliai.  eltì):   invalidi! 
Vowka: 

jifDO in slama zanjo  obvezna prodaja. S3 
Vouive: 

vuiaSkih eoo» na ozemlju LRS 341 
lj)j.l.«K h    (K)4taiii-ev   »   U«ia« xl» uo   «kun- 

Hiu-J  t.R>   lakun  o tem   225   ni:h   raz 
pi«   iXl   doloriti stevua i>4*lam-f«   4U7 
o^:ava  potrieu h  kan lidatur    «U.  poro- 
Silu o iivilifQih  o'Hiani-ih   345 

Voi vna   Koriiij'ia   ijlej:  komisija! 
Voi'vtic eno,-: 

Ba   »zemnu   LR?,  ••   volitev  1judakib   ••- 
eia••-Hç   v   Ustavodajno   skupščino,   ojib 
razJelitev. 3u7 

Vizi a • 
m »torna  njih prijava io popis. 306 

Vp*: 
absolventov «.red  eo*P W na szosp. fakul 

teto  univerze v LiuMiani. 71 
Vpis: : 

v dei   matične knjige. 164 
.V retore: 

2 «.ei^njadnimi in cvetličnimi semeni, njib 
polnj me  in   prodaia   380 

VrenCur  Karel: 
la   *in.  tovarna   usnja  » Marenbergu, li- 

kvidacija.  174 
Vrhovno «ndiìfe; 

niesia  flati)   in  sodniki,  impnovanje, 1 
Vzd-ževainina: 

doživljenjska, komponistu M. Kogoju. 187 

Zahiikovirn: 
drž  rudnik, posojilo LR? in jamstvo zanj. 

117 
Za?a-na  ureditev   eiej:  ureditev! 
Za lr-j?fia zveza: 

v LjuMiam.  likvidacija. 374 
2u Iruee: ,    . 

kme»n*ke   njih  revizijska  zvpza, postavi- 
tev   likvdnloripv   zanio    1H5 

Zadružni rektor, elei: sektori 
Za.irtiJniitvo: 

ljub'ian*ke   pokrajine   zavod  zanj.   posta 
vt'Pv likv'dntnrjev   135 

oddelek zan' pri predsedilvu VLRS, ušla 
novfev   41 

Zauimrek: 
il   zasedania SNOS-a.  223 

Zakup: ' 
okra m ih loviî?   1ft?   popr. 210 
zemliiski. zafa«*na  ureditev. 123 

Založba: 
en>sp   pod jet ie rep. pomena. 325 

Zanv'niDva: 
stanovanj, prisilna  178 

Zamiranje; 
zarasno  tre  obratov. 56 

Zapvnik' 
e redni seji zasedanja SNüS a, 249, 318 

Zapisnik: 
o tedni  seji  Ustavodajne skupščine LKS. 

35Ö. 365 
/.a oiri: 

zavodi zanje, ustanovitev sklada za vzdr 
zevanje teb   124 

Zasebne irgovske iole, glej: iole! 
/-a*cdanje: 

SN'UM»    II.  njeca  »kliranie.  215. zaklju 
Sek 223   •••^••• o D;«B   249   318 

Uetavooaitje   ••••^•••   Lh.».   ajet-a   «kli 
caule   343. zapisnika o njem. 356, 365 

Zastopani«: 
••   za finance, podrejenih uradov, USta- 

nov    .U    l»'"||etij.   1ÜO 
Zabitno cepijenie: 

pratuetueßa osebja, obvezno. 21 
Zatiranje; 
• zdravljenie trahoma   207 
k>.oia<1ske»>a bro.-ča.  Ibi.   ItìO.  DOpr.. 212. 

327 
na ezljive ohromelosti  ori  sv'n'ah   24S 
4nod:'ivrev  •  bolezni  sadnega drevja. 8 
usi vosu. 3D 

Zaupii ki; 
de.avsk;. poobtastfvev min  za delo za iz 

dataria odredb za izvajanje zakona za- 
me. 161 

Odre 'lia  o  njih    161 
Zavarovan,«: 

izterjanja  vojneea dobiSka  73 
Zavod: 

Denarni.    Sloveni ie     im°n^vanie    Elanov 
Da'1z   odtnra   3, prevzem  aktiv  m  oa-i* 
Mt*'iie   hrau'lnire   v   Novem   nie«tu   po 
njem    ï*i.   onairooVot   spi.   zakonu   o 
drž   2<>••   pod;e:iib   219 

Oe/iloiki   za sloveniu)   ustanovitev. 129 
Knijtiiski    znan<rven;    Slovenue   v   Ljub 

liani,  ustanovitev    '^H 
Prvtaim.  drevni   v   Lj... u-ttanovitev   ß3 
Projektivni.  LRS   v   Li,  u*tan >v)lev    17H 
Ve'prinar»ki    /.ninstven!    ^.oveniie   tV»i 

navodi   v   i.iubiiani    njL-••   organizacija 
in   delo.   1S7 

za f'ZK'il'uro » LpiMiani   u'tanov'tpv   •?>4 
za zadrižniJtvo  IJiihh   pokrajine,   postavi 

tev   likvidatorjev.   135 
Zavodi: 

za  'zvrîpvantp kazni in  zaporov,  u.atano 
vitev in opravljanje sklada zanje, 124 

Zbiranier 
in •^ 'aia mlpka. obvezno. 19 

Zbor; 
lov*kf.  veliki   200 

Zbornira; 
zdravnika   lpknrniîka   in   dpnMHicno-tch 

n-?na. razrešitev njib aprav. 30 
Zdravila: 

prim»! z niim!   ustanovitev Zdravprom • 
v Ltiihliani  zanj. 221 

ZdravMiïke 'aksp; 
za sindikaliste. n|ih oprostitev od teh, 212 

Z<)ra\ lipiue: 
in za'irin'e trafnma   2•7 
tilherknio»,*    !»•   d'lipvilP   hoteznf    ?4R 
v Iavn:fc  holnirah.   ct^'^'bme  rani   4fi 
vomiti  invHiid'i«  in v»«eL   ».aScii^r'b z in 

validskiu) zakonom. 371 

;l 
Zdravnika  zburaica. glej; ibxu:t*l 
/.Jidvn,i;,a 'arjîa; 

syl.iiua.  l^l 
i/. Ira» 'ironic: 

dri. ••*•   podjetie ra •••••• z ziraviU » *| 
Liuhl'ani    u-*-an>vitev   ^1 | 

ZeleniHiiiia   !-eiii-;u: 1 
v vreća-ah. njih polnjenje in prodaja  3S0   ,' 

Zelje: j 
Dr./:iiet z aim   428 | 

Zeillliepl!-!).   muzej; 
Slovenje  v   Ljub.janL  ustanovitev   138 

Zemliiiòa: ' -s 
kijie:i>üa. ni'b  obvezna obdelava   l'>3 i 

Zc-iii |iške   4n. ije. 
p^odmane   alf   uničene.   n,in  obnovite?. 

Z-»m.iiiki zakup, çlej: zakupi 
Ziîraibe: 

na   „emHu LKS   „i'b obnovitev in do2ra. 
ditev   obivzna    •• u»jçi» 

za  *:an-)\dri!-i»r   i.am-ip    oostopek   za 
iîrai'»eni> di»v(„jt.nie.   136 

>Z!a'or /2<: 

tvornee   v   Vl.inboru    v4!f>fr1^v   likvidatii. 

Znar?k   maS*  ^**'1*'13  "  CelIU   vUn)e- öö 

T.'meï:1-  U5ebnÌh   ?0?P-   •••^-  *M, 
Zna,i wt: ; 

m umetnost  podeüevanie na3rad raai«  34s 

Znan«:ven:   z., od.   „|••;   7.avodt . 
Zot>o'"hii h\a ir-iin e  4^la. . 

« Liubiian;    u**.in ivitev, 64 
Zobozdravnika   tar:fa: 

sninSna   141 j 
Zoh.i7.lrav*tvona  »!i,?ha; j 

Javna,  uje onjanizanja  in  delovanje   363   ] 

Prometna, v Lluhlianf !n v Mariboru DO- 
dr?4vl!«nie  nie   un ivine   5 ' 

Rev z:i.-l;a kmetii4,'< h zadrug v L'iihM.^t 
oo^av.tev   |.ur,1a.„r.-v   •'„  \^••1 

•l^..n*kih zadn.e v Lmhljani   Itkv.darija,} • 

Zadružna, v Ljubljani, likvidacija. 374 

»Žploznina«: 
dr;    trs    ondie.tie   4'nven:je   ?   Ljublianl 

ustanovitev   60   2ia ^••••. 
Zita: 

ie'inp  1945   odkupne rene   44 
njih   ,niete«   v   m   n:h    t'ene    41 
v orodaj: na drobno in na debelo. rene 31 

belo   obvezna  oddaia. 188   popr    193 
nieja  mletev. 351 

2'viia: 
njih Mrokovni pregled, priitojbine zan;   155 

>Ž:v'n>pto/rie»<: 
drž   i*mi*.it  v  Ljubljani  zanj,  ustanovi, 

tev   4ti   uO 
^ivinTeia- 

nje ••• zv-id'   odkup teh, »ptnïnfl  •••••^. 
euiuv  la idzu.va d^auja pri lein, 305 



URADNI LIST SLOVENSKEGA NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA IN NVS 
V LJUBLJANI 

STVARNO KAZALO 
h kosom 1. (25. III. 1044) do 64. (29. XII. 1945) 

Številke za besedilom navajajo atran lieta 

Absolventi: 
srednjih Sol, pravilnik o izpitih, spregled 

izobrazbe,   149,  sprejem   v   trimesečni 
tečaj za učitelje-pripravnike, 148 

srednjih tehničnih Sol, vstop na tehnično 
fakulteto univerze v LJubljani, 235 

Agrarna reforma: 
in kolonizacija v Sloveniji, zakon, 277 

Ajda: 
letine 1946, odkupna cena, 251 

Akademija: 
Glasbena, v Ljubljani, prepoved Solanja in 

opravljanja izpitov, 219 
Qla9bena, v Ljubljani, priznanje med oku- 

pacijo opravljenih tečajev in izpitov, no- 
strifikacija izpričeval In diplom, 145 

upodabljajočih umetnosti v Ljubljani, usta- 
novitev, 229 

za igralsko umetnost, ustanovitev, 234 
znanosti in umetnosti, začasna uredba, 161, 

popr. 172, 
Akontacije:  . 

na davek na dohodek,-269   -v-f      >• • 
na račun proračuna za dobo JullJ-december 

1945, izplačevanje, odlok, 85 
na račun proračuna za avgust 1945, Izpla- 

čevanje, odlok, 101 
Alkoholne pijače, glej: pijače! 
Amnestija: 

za dejanja, kazniva po zakonih fed. Slove- 
nije, zakon o podeljevanju, 125, popr. 156 

Apno: 
živo, prosta prodaja, cene, 132   • 

Arhiv: 
Osrednji   državni, Slovenije,  ustanovitev, 

247 
Arhivski svet, glej: sveti 
Avtobusi: 

prevažanje oseb • njimi, 163 

B 
Baktcriološko-epiđemiološki institut: 

preiskave, brezplačne, 64 
>Bank für Kärnten« 

A. Q., podružnica v Kranju, likvidacija, 283 
Banka: 

državna hipotekama, posojilo fed. Slove- 
niji, zakon, 233 

državna   hipotekama,  podružnica   v  L}., 
eekvester, člani sosveta, razrešitev, 39 

Ljubljanska    kreditna,    vladni    komisar, 
upravni in nadzorni svet, razrešitev, 144 

Privilegirana, podružnica v Lj., eekvester, 
člani cenzorskega odbora, razrešitev, 89 

Zanatska, a. d., sekvester, člani poslovnega 
odbora, razrešitev, 42 

Banke: 
njih  safesl - poziv lastnikom  shranjenega 

denarja in vrednot, 53 
Blagajna: 

bolniška, TBPD, ukinitev, 95 

Blagajne: 
javne, Izplačevanje, prepoved, 35 

Blago: 
predmet trgovanja, cene, 72 
prevažanje in prenašanje, 131 
sanitetno, Zavod za njega proizvodnjo, na- 

bavo in razdeljevanje, ustanovitev, 83 
Bolezni: 

nalezljive, obvezno prijavljanje in odjav- 
ljanje, 49 

Bolnice: 
javne, pristojbine za zdravljenje, 160 

Bolniška blagajna: 
TBPD, ukinitev, 95 

Boni: 
DZS, v gotovini,  njih sprejemanje  pri 

državnih in privatnih den. zavodih. 61 
lirski, DZS, določitev tečaja ob zamenjavi 

nemške marke, 59 
lirski, plačilno sredstvo na ozemlju v ob- 

teku nemške marke, 46 
plačilni, DZS, pooblastilo za izdajo, 2 

Borza dela: 
javna, posredovanje, obvezno, 76 

Cement: 
prijavljene zaloge, izdaja interesentom, 30 
prosta prodaja, cene, 132 

Cene: 
blaga, ki je predmet trgovanja, in industrij- 

skih, obrtnih ter prevoznih storitev, 72 
drv, generatorskega lesa in oglja, 123 
električne energije, 111 
gradbenega in tehničnega lesa, 122 
krompirja, poletnega, 118, IGO 
medu, odkup in prodaja, 190 
mleku, mlečnim izdelkom in jajcem, 117 
nakupne, za sadje, sadjevec, žganje in mi- 

neralne vode, 120 
odkupne, za ajdo in proso, 251, za klavne 

konje, 130, za kostanj, orej^.ln suho 
sadje, 237. za krušno žito, K..' za seno 
in slamo, 130. 230, za suhe jedilne gobe, 
237 

oljnega semenja, 257 
pivu, v prodaji na debelo in na drobno, 130 
premogu, 102, 126, popr. 155 
prodajne, za drobovino, meso in priklado, 

111, 288 
repe, korenja, rumene kolerabe, 237 
ril», sladkovodnih, 258 
ščetin, 119 
v prevozništvu, tarifa, 270 
začasne, za govejo klavno živino, prodajne 

111, odkupne 191 
Življenjskih potrebščin, ureditev, kaznova- 

nje kršilcev, 14 
Cenik: 

za čevljarska dela, 255 
za dela krojačev in šivilj, 263 
za dimnikarska dela, 285 
za tobačne izdelke in živila, 71 

Centri: 
zbiralni, za kulturnozgodovinske predme 

te, 141 
Cepljenje: 

zaščitno, brezplačno, 50 
Cestni promet, glej: prometi 
»Creditanstalt-Bankverein«: 

podružnica v Mariboru in v Cel}«, likvida- 
cija, 283 

Civilno prebivalstvo: 
nadzorstvo gibanja, uvedba potnih dovo- 

lilnic, odlok, 13, 27, 129 
navodila za obnašanje, 31 
preskrba z mlekom, 70 
prijavna in odjavna dolžnost, 226 

Čast slovenska, narodna: 
pos. sodišče zanjo, ustanovitev in kazno- 

vanje zločinov proti njej, zakon, 41 
sodišče zanjo, predsednik, člani, senatni 

tajniki, imenovanje, 41, 49, 63, 81, 87 
sodišče zanjo, ukinitev, zakon, 126 

Caetai naslov: 
»narodni umetnik«, ustanovitev, zakon, 241 

čevljarska dela; 
cenik, 255 

D 
Davek: 

dosedanji,  na  osvobojenem  ozemlju, za- 
časno pobiranje, 37 ^ 

na  dohodek,  začasna  določitev  akontacij 
zanj, 269 

Dejanja: 
kazniva po zakonih fed. Slovenije, podelje- 

vanje amnestije in pomilostitve, zakon, 
125, popr. 156 

Delavci: 
drž. gospodarskih in zasebnih podjetij, za- 

sebnih   ustanov  in  organizacij,   mezde, 
začasna ureditev, 64 

znanstveni in kulturni, njih zaščita, 153 
Delavska zveza, glej: zvezal 
Delegati; 

pri Pohotnem uradu, postavitev, 25 
pri sodiščih, postavitev, 24 
pri TOI (Pokrajinskem gospodarskem sve- 

tu), imenovanje, 85 
pri Zavodu za zaplembo fn upravo imo- 

vine upornikov, postavitev, 26 
v javni notarski zbornici, postavitpv, 25 
v odvetniški zbornici, postavitev, 25 

Delnice: 
njih polog, 82 

Delniške družbe: 
z nad 1,000.000 din osnovne glavnice, nri- 

občevanje njih objav tudi v Ur. listu 
DFJ obvezno, 118 

dostavljanje »DoroČil o sklicanju skupfMn 
,   javnemu tožilcu Slovenije, obvezno. 172 
delnice, njih polog, prijava imovine, 81 

Delodajalci: 
ljubjf. pok., razpuit A• zveze, 129 
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Demobiliziran«: 
posojila zanje, jamstvo fed. Slovenije okraj- 

nim odborom, zakon, 241 
Denar: 

in vrednote v bančnih safesih, dvig in vla- 
ganje, 53 

Denarne nakaznice: 
Hranilnice Ij. pokrajine, komisija za nad- 

zorstvo pri  njih izdajanju,  razpust, 39 
Denarni zavod Slovenije: 

izdaj? plač. bonov, pooblastitev, odlok, 2 
osrednja uprava in podružnice, poobla- 

ščenci za podpisovanje, 133 
predsednik in blagajnik, imenovanje, od- 

lok, 2 
pri predsedstvu SNOS-a, ustanovitev, od- 

lok, 2 
upravnik in člani upravnega odbora, po- 

stavitev, odlok, 87 
zakon o njem, 55 

Denarni zavodi, glej; zavodi! 
>DES<: 

Drž. elektrarne Slovenije, ustanovitev, 201 
posojilo zanje, zakon, 241 

Dezinfekcija: 
in dezinsekcija, brezplačna, 88 

Dimnikarska dela: 
cenik, 285 

Diplome, glej: nostrifikacija 1, 
Diplomski izpit: 

učiteljski, 110 
Disciplinska odgovornost: 

pripadnikov narodne milice, 170 
Dnevi: 

sodni, stalni, v večjih krajih zunaj sedeža 
okrajnih sodišč, 235, popr. 260 

Dobiček: 
vojni, komisija za reševanje pritožb, 185 

Docenti; 
medicinske fakultete, imenovanje, 251 

Dohodek: 
davek nanj, začasna določitev akontacij, 269 

Doklade: 
družinske, določitev prispevka, 29 

Doigovi; 
okrajnih odborov ob izplačilu posojil de- 

mobilizirancem, jamstvo fed. Slovenije 
zanje, zakon, 241 

v inozemstvu, obvezna prijava, 91 
Dolžnost: 

prijavna, odjavna, za civ. prebivalstvo, 226 
Dom narodov: 

poslanci, izvoljeni v Sloveniji, 258 
Dom: 

Vajenski, upravni in nadzorni odbor, raz- 
pust, 42 

Dopusti: 
sodnikov, stalnih, narodnih, 209, popr. 228 

Dovolilnice: 
potne, uvedba, odlok, 13, 27, 129 

Drobovina: 
prodajne cene, 111 

Društvo: 
železničarjev lj. pokrajine, razpust, 188 

Društva: 
in organizacije, dovolitev delovanja in usta- 

navljanja, 87 
telesnovzgojna,  prenos   njih  imovine  na 

Zvezo   fizkulturnih   društev   Slovenije, 
zakon, 233 

Družbe, glej: delniške družbe! 
Družinske doklade: 

določitev prispevka, 29 
Drva: 

določitev cen, 123 
Državljani: 

nemške narodnosti, vojni zločinci in njih 
pomagači, prijava imovine, poravnava 
imovinske obveznosti, 40 

Državna hipotekama banka, glej: banka! 
Državna tehniška srednja šola, glej: šola! 
Državna trošarina, glej: trošarina! 
Državna založba Slovenije: 

ustanovitev, 121 
Državni arhiv: 

osrednji, Slovenije, ustanovitev, 247 
Državni uslužbenci, glej: uslužbenci! 

Državno gozdno in lesno industrijsko pod- 
jetje »LES«: 
ustanovitev, 198, popr. 240, 246 

Državno podjetje za promet s kožami  in 
tekstilijami: 
ravnateljstvo v Ljubljani, ustanovitev, 219 

Državno podjetje za promet z odpadki: 
ravnateljstvo v Ljubljani, ustanovitev, 112 

E 
Elektrarne: 

državne, Slovenije, »DESf, ustanovitev, 201, 
posojilo zanje, 241 

Električna energija: 
cene, 111 

Električne naprave: 
njih gradnje, prijavljanje, 72 

»Elektrotehna«: 
elektrotehnično podjetje, državno, ustano- 

vitev, 202 
»Energieversorgung Südsteiermark<: 

likvidacijska komisija, imenovanje, 127 
Epidemiološki institut: 

— bakteriološki, preiskave, brezplačne, 54 

F 
Fakulteta: 

medicinska, imenovanja profesorjev in do- 
centov,   101,   251,   razpust   fakultetnega 
sveta, odlok, 101 

tehnična, prestop absolventov srednjih teh- 
ničnih šol nanjo, 235 

Federalna kandidatna lista: 
OF, potrditev, 231 

Federalna komisija: 
za izdajanje odločb o podržavljenju nem- 

ške imovine, 176 
Federalna volivna komisija: 

imenovanje, 144 
Federalni zavod za soc. zavarovanje: 

ustanovitev, 89 
Finančna oblastva: 

uradi in ustanove v fed. Sloveniji, likvi- 
dacija, 209 

Fizkulturna društva, glej: društva! 
Fižol: 

promet z njim, cene, 173, 238 

G 
Generatorski lc9, glej: lesi 
Geometrska praksa: 

civilna, priznanje med okupacijo opravlje- 
nih izpitov za pridobitev pooblaščenja, 
261 

Gibanje: 
civilnega prebivalstva, nadzorstvo, uvedba 

potnih dovolilnic, odlok, 13, 27, 129 
Gimnazije: 

tečajni izpiti, nižji in višji, začasna od- 
prava, 109 

v šol. letu 1945/46., 141 
Glavni javni tožilec, glej: tožilec! 
Glasbena akademija: 

v Ljubljani, prepoved šolanja in opravlja- 
nja izpitov, 219 

priznanje in veljavnost izpitov, nostrifika- 
cija izpričeval in diplom, 145 

Glasbene šolo, glej: šole! 
Gobe: 

jedilne, suhe, nakupovanje, odkupne cene 
in izvoz, 237 

Gostinski strokovnjaki, glej: strokovnjaki! 
Goveja živina: 

klavna, cene. 111, 191 
Gozdarska stroka: 

osebje, obvezno prijavljanje, 231 
Gozdarstvo: 

odsek zanj pri SNOS-u, imenovanje načel- 
nika, 15 

Gozdno in lesno industrijsko podjetje: 
»LES«,  državno   ustanovitev, -198,   popr. 

240, 246 
Gradbena direkcija Slovenije: 

»GRADIŠ«, ustanovitev, 197 
postavitev direktorja, pomočnika in članov 

upr. sveta, 244 

Gradbena dovoljenja: 
začasna ukinitev, 40 

Gradbena podjetja: 
nemška, prevzem inventarja, 30 
zbiranje podatkov o poslovanju, 4Û 

Gradbeniki : 
prijavne pole, izpolnitev, 30 

Gradbeni les, glej: les! 
»GRADIŠ«: 

Gradbena direkcija Slovenije, ustanovitev, 
197 

Gradnje: 
električnih naprav, prijavljanje, 72 

Guma: 
stara, oddaja, 115 

Gumi arabicum: 
zapora, 43 

H 
Hipotekama banka: 

državna, posojilo fed. Sloveniji, 233 
6ekvester, člani sosveta, razrešitev, 39 

Hmeljna komisija, glej: komisija! 
Hranilnica: 

kmečkih občin v Lj., vladni komisar, uprav- 
ni in nadzorni odbor, razrešitev, 200 

ljubljansko pokrajine, komisija za nadzor- 
stvo, izdajanjo nakaznic, razpust, 39 

ljubljansko pokrajine, upravni in nadzorni 
odbor, razrešitev, 29 

Mestna, ljubljanska, vladni komisar, upray. 
ni in nadzorni odbor, razrešitev, 62 

Igralska umetnost; 
akademija zanjo v Ljubljani, ustanovitev, 

234 
Imenovanja: 

profesorjev in docentov na mcdicinskt. fa- 
kulteti, 101, 251 

v pravosodni službi, glej: služba! 
Imovina: 

delniških družb, prijava, 81 
nemška,  imenovanje   tročlanskih  komisij, 

okrajnih in okrožnih, ter fed. komisije 
za izdajanje odločb o podržavljenju, 170 

nemške države, njenih državljanov? vojnih 
zločincev in njih pomagačev, prijava in 
poravnava obveznosti, 40 

telesnovzgojnih organizacij, nje prenos na 
Zvezo   fizkulturnih   druStev   Slovenije, 
zakon, 233 

upornikov,  Zavod   za  njo   zaplembo   in 
upravo, postavitev delegata, 26, likvida« 
cija zavoda, 188 

v tujini, obvezna prijava, 91 
Imovinske obveznosti, glej: obveznosti! 
Imovinsko-pravne koristi: 

zastopanje pred sodišči in narodnimi obla« 
stvi, ministrstev: 
za gradnje, 266 
za industrijo in rudarstvo, 267 
za lokalni promet. 287 
za narodno zdravje, 244 
za notranje zadeve, 205 
za pravosodje, 201 
za prosveto, 259, popr. 266 
za socialno politiko, 244 
za trgovino in preskrbo, 205 

Industrijska podjetja: 
tehnične  naprave  in   oprema,   prepoved 

preurejanja, prodaje ali zamenjave, 133 
Industrijske storitve, glej: storitve! 
Industrijsko podjetje »LES«: 

gozdno in lesno, državno, ustanovitev, 198, 
popr. 240, 246 

Institut: 
bakteriološko-epidemiološki, preiskave, 

brezplačne, 04 
Znanstveni,  pri  preds.   SNOS-a,  obvezno 

pošiljanje publikacij, 2 
Invalidi: 

vojni, komisija za reševanje prijav, usta- 
novitev, 93 

Invalidnine: 
priznane do 6. IV. 1941, izplačevanje, za- 

časna ureditev, 61, 95 
1 Invalidski nrejemld. glej; prejemki! 
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Invalidsko sodišče: 
višje, imenovanje članov, 23S 

Inventar: 
gradbenih podjetij, nemških, prevzem, 30 

Izdelki: 
mlečni, cene, 117 
tobačni, cenik, 71 

Izkaznice: 
delovne, začasno izdajanje, 65 
osebne, začasno izdajanje in zamenjava, 26 
šoferske, začasno izdajanje, 47, 65, spre- 

memba odredbe o izdajanju, 176 
za nabavo blaga, izdano med okupacijo, 

razveljavljenje, 29 
Izpit: 

učiteljski, diplomski, 110 
učiteljski, praktični, 147. popr. 275 

Izpiti: 
na Glasbeni akademiji v Lj. in srednjih 

glas. šolah, prepoved opravljanja, 219 
na srednjih trgovinskih šolah, prepoved 

opravljanja, 217 
na strokovnih šolah min. za ind. in rudar- 

stvo, prepoved opravljanja, 151 
opravljeni med okupacijo, priznanje in ve- 

ljavnost, splošna uredba, 103, prepoved 
opravljanja, 106 

opravljeni med okupacijo na glasbenih 
akademijah in srednjih glasbenih šolah, 
priznanje in veljavnost, 145 

pravilnik o njih, spregled izobrazbe na 
nižjih šolah, 149 

privatni, osnovnošolski, njih opravljanje, 

sprejemni, za 1. razred srednjih Sol, pri- 
pravljalni tečaji zanje, 110 

srednješolski in učiteljiški, stalne izpitne 
komisijo zanje, 107, 133 

strokovni, drž. uslužbencev, opravljeni med 
okupacijo, priznanje in veljavnost, 159 
äecaji, pripravljalni zanje, 108 
za pridobitev pooblaščenja za civilno geo- 

metrsko službo, opravljeni med okupa- 
cijo, priznanje in veljavnost, 2G1 

završni, na strokovnih Šolah min. za ind. 
in rudarstvo, začasna odprava, 153 

zavr-Sni,  tečajni,  nižji  In  višji,  na   mešč. 
solan in gimnazijah, začasna odprava, 109 

Izpitne komisije, glej: komisije! 
Izpitni roki: 

ukinitev omejitve, 103 
Izpostave: 

Statističnega urada Slovenijo, postavitev 
in poslovanje, 166 

Izvolitev sodnikov in priscdnikw, glej- sod- 
niku 

Izvoz: 
gob, suhih, jedilnih, 236 

Jajca: 
določitev cen, 117 

Jamstvo: 
|ed. Slovenijo za posojilo DES, zakon 241 
led. Slovenije za dolgove okrajnih odbo- 

rov radi  izplačil posojil demobiliziran- 
cem, zakon, 241 

Javna borza dela. glej: borza delal 
Javne bolnice, glej: bolnice! 
Javne blagajne: 

«plačevanje, prepoved, 33 
Javni tožilec: 

glavni, pri predsedstvu SNOS-a, postavitev 
jn  pristofnoei,  1, imenovanje, odlok, 2 

P" področnih voj. sodiščih, postavitev, 11,12 
•• viš. vojaškem sodišču NOV in PO Slo- 
•   venije, postavitev, 12 

Javni  tožilci: 
pri voj. sodiščih NOV in PO Slovenije, po- 

stavitev 11, vloge nanje proste taks, 115 
Javni uslužbenci, glej: uslužbenci! 
Javno-notarska zbornica: 

Javno 6kladišče: 
J. Lavrič. v Ljubljani—Rudnik, pravilnik, 

178 

K 
Kandidatna lista: 

OF, federalna, potrditev, 2:il 
Kandidatne liste: 

OF   okrožne,  za  volitve  v  Ustavodajno 
skupščino, 194, 195, 220, 221 

Kazniva dejanja, glej: dejanjal 
Kinematografske predstave: 

začasna prepoved, 34 
Klanje: 

prašičev, prepoved, 235, 242, popr. 252 
Klavna živina, glej: živina! 
Knjižice: 

vložne, izdajanje na ime vlagatelja, 54 
Knjižnica: 

Narodna, univerzitetna, 225 
Knjižnice: 

ljudsko, ustanovitev, 169 
študijsko, okrožne, ustanovitev, 186 

>Kohlenhandelsgesellschaft Süd. Montana«: 
A. G. Celje, razpust, likvidatorji, imenova- 

nje, 188 
Koleraba: 

* rumena, cene. 237 
Kolonizacija: 

in agrarna reforma, zakon, 277 
Koloni: 

razlastitev posestev, ki jih obdelujejo, za- 
kon, 282 

Komanda: 
mesta Ljubljane, odredbe, 31, 32, 33, 34, 

35, razglasi, 32, 33, 34, 43, 48, •0, 62 
Komandant: 

mesta Ljubljane, izmenjava, 48 
Komisar: 

vladni, pri Hranilnici kmečkih občin, raz- 
rešitev, 206 

vladni, pri Kreditnem zavodu za trgovino 
in industrijo, razrešitev, 80 

vladni, pri MHL, razrešitev, 62 
vladni, pri Stavbni družbi d, d., razreši- 

tev, 119 
Komisija: 

federalna, volivna, za Slovenijo, imenova- 
nje, 144 

federalna, za izdajo odločb o podržavlje- 
nju nemške imovine, imenovanje, 176 

hmeljna, za Slovenijo, ustanovitev, 191 
izpitna, stalna, na Glasbeni akademiji e 

srednjo glasbeno šelo v Ljubljani, 219 
likvidacijska, za »Energieversorgung Süd. 

Steiermark«, imenovanje, 127    • 
nadzorna IOOF, imenovanje, 160 
volivna, za ljubljansko okrožje in mesto 

Ljubljano, imenovanje, 67 
za nadzorstvo pri izdajanju denarnih na- 

kaznic Hranilnice ljubljanske pokrajine, 
razpust, 39 

za reševanje prijav vojnih invalidov in 
ostalih vojnih žrtev, 93 

za reševanje pritožb o ugotovljenem voj- 
nem dobičku, imenovanje, 1S5 

za ugotavljanje zločinov okupatorjev in 
njih pomagačev, imenovanje predsedni- 
ka in članov, 1 

za upravo narodne imovine, imenovanje, 
odlok, 11 

Komisije: 
" izpitne, stalne, na srednjih trgovinskih Šo- 

lah, 217 
izpitne, stalne, na strokovnih šolah mini- 

strstva za industrijo in rudarstvo, 152 
izpitne, stalne, za srednješolske in učilelj- 

Ijiške izpite, 107. 133 
tročlanske, okrajne in okrožne, za izdajo 

odločb o podržavljenju nemške imovine, 
imenovanje, 176 

volivne, okrožne, okrajne in krajevne, pra- 
1    vilnik o njih poslovanju, 3' 
volivne, okrožne, imenovanje, 144 

Konji: 

Kontrola: 
prebivalstva  v  bližini  vojaških objektov, 

poostritev, 4.S 
Korenje: 

določitev cene, 237 
Kostanj: 

odkupna cena. 237 
Kože: 

državno podjetje za promet z njimi, rav- 
nateljstvo v Ljubljani, ustanovitev, 219 

Kraji: 
okraji in okrožja, njih narodnoosvobodilni 

odbori, ustroj in organizacija, odlok, 7 
Kreditni zavod: 

za trgovino in industrijo v Ljubljani, raz- 
rešitev  vladnega komisarja, upravnega 
in nadzornega odbora, 80 

Kretanje: 
prebivalstva, poostrena kontrola, 48 

Krojači: 
in šivilje, cenik za njih dela, 263 

Krompir: 
poletni, cene, 118, 160 
presežki v gospodarskem letu 1943/46., od- 

daja, 236 
promet z njim, 174 

Kršilci: 
odloka o ureditvi cen življenjskih potreb- 

ščin, kaznovanje, 14 
Kruh: 

prodaja po teži, 71 
v trgovini na drobno, cene, 118 

Kulturni delavci: 
federalne Slovenije, njih zaščita, 158 

Kulturni spomeniki: 
Zavod za njih zaščit« in »nanstveno pro- 

učavanje, ustanovitev, 167 
Kulturno-zgodovinski predmeti: 

zbiralni centri zanje, ustanovitev, 141 

»Länderbank«: 
podružnica v Mariboru, likvidacija, 283 

>LES«: 
drž. gozdno in lesno industrijsko podjetje, 

ustanovitev, 193, popr. 240, 246 
Les: 

generatorski, cene, 123 
gradbeni in tehnični, cene, 122 
v javnih zakloniščih, 30 

Lesna stroka: 
osebje, obvezno prijavljanje, 231 

Likvidacija: 
»Bimk für Kärnten, A. G.«, podružnica v 

Kranju, 283 
Kreditanstalt-Bankverein«, podružnice v 

Celju in v Mariboru, 283 
Društva železničarjev  ljubljanske  pokra- 

jine v Ljubljani, 188 
dosedanjih sodišč v Sloveniji, 166 
>Energieversorgung Südsteiermark«, 127 
finančnih  oblastev, uradov in ustanov. •, 

federalni Sloveniji, 209 
>KohlenhandelsgeselIschaft - Süd.  Montana 

A. G.<, Celje, 188 
>Länderbank«, podružnice v Mariboru, 283 
pokrajinskega sanitetnega sveta, 47 
upravnega in nadzornega odbora zadruge 
» Vajenski dom. 42 
upravnega sodišča v Celju, 189 
.Združenja javnih uslužbencev ljubljanske 

pokrajine, 188 
Zveze delodajalcev li"blj. pokrajine. 129 
Zvezo industrijcev (Zveze industrijcev in 

obrtnikov ljubljanske pokrajine), 133 
Lirski bon, glej: bon! 
Lista: 

kandidatna, OF,  federalna, za  Slovenijo, 
potrditev, 231 

Liste: *   • 
kandidatne,   okrožne.   OF,   za   volitve   ?' 

Ustavodajno skupščino. 195, 220, 221 
Ljubljana: 

nje obseg in upravna razdelitev, 127 
     i   •     -•'•••''. 
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Ljudske knjižnice: 
ustanovitev, 169 

Lokali: 
poslovni, prepoved preurejanja stanovanj- 

skih prostorov zanje, 242 
Lov: 

njega izvrševanje, odlok, 135 

M 
Marka: 

nemška, nje tečaj ob zamenjavi za lirski 
bon DZS, 59 

Maščobe : 
njih oddaja v zvezi s klanjem prašičev, 

242, popr. 252 
Material: 

gradbeni, zapora, 34 
nemške vojske, prijava, prevzem, 32 
sanitetni, zapora, 33 
telefonski, telegrafski, zapora, 34 
vojni, oddaja, 33 

Med: 
odkup, prodaja in cene, 190 

Medicinska fakulteta, glej: fakulteta 1 
Meso: 

in priklada, nrodajne cene, 111, 287 
Mestna hranilnica ljubljanska: 

vladni komisar, upravni in nadzorni od- 
bor, razrešitev, 62 

Meščanske šole, glej: šolel 
Mezde: 

delavcev v drž. gospodarskih in zasebnih 
podjetjih, zasebnih ustanovah in organi- 
zacijah, začasna ureditev, 64 

Mizdni razredi, glej: razredi! 
Milo: 

pralno, enotno, cene, 133 
v trgovini na drobno, cene, 118 

Ministrstva, glej:  imovinsko-pravne koristit 
Mlečni izdelki: 

določitev cen, 117 
Mleko: '" 

preskrba prebivalstva z njim, 70, cene, 117 
Mobilizacija: 

vojnih obveznikov, 32, 50 
Motorna vozila: 

cestna, prevoz potnikov in prtljage z nji- 
mi, 211 

opremljanje z novimi spoznavnimi  tabli- 
cami, 203 

vožnja z njimi, 45 

N 
NabaTa: 

proizvodnja  in   razdeljevanje  sanitetnega 
blaga, ustanovitev zavoda zanj, 82 

Načelniki: 
odsekov pri • predsedstvu SNOS-a, imeno- 

vanje, 1 
Nadzorna komisija, glej: komisijat    , 
Najemnine: 

stanovanj in poslovnih prostorov, začasna 
ureditev, 66, 94 

Nakup: 
sena in slame za vojaške potrebe, 171 

Nalezljive bolezni, çlej; bolezni! 
Nameščenci: 

•v državnih gospodarskih in zasebnih pod- 
jetjih, zasebnih ustanovah in organiza- 
cijah, plače, začasna.ureditev, 64 

Naprave: 
električne, prijavljanje gradenj, 72 
tehnične, industrijskih podjetij, prepoved 

preurejanja, 133 
telefonske, zasebne, drž. podjetje za njih 

.nadzorstvo >Telprom<, ustanovitev, 202 
Narodna čast,, glej: čast! 
Narodna imovina: 

komisiia za nje uoravo, imenovanje, 11 
Narodna in univerzitetna knjižnica, glej: -, 

Narodna milica: 
disciplinska odgovornost pripadnikov, 170 

Narodna osvoboditev: 
obveznice nje 3% posojila, izgubljene in 

razveljavljene, 12, 15 
Narodna 6odišča: 

začasna ureditev, odlok, 17 
Narodna vlada: 

Slovenije, spremembe v sestavi, ukaz, 275 
zakon o ojej in ukaz o imenovanju, 22 

Narodni sodniki, glej: sodniku 
>Narodni umetnike: 

naslov, častni, ustanovitev, zakon, 241 
Narodnoosvobodilni odbori, glej: odbori! 
Navod: 

Nabavljahu   zavod   Slovenije,   uredba   o 
njem, 204 

Nemci: 
njih  imovina, prijava, poravnava obvez- 

nosti, 40 
Nemška marka, glej: marka! 
Nemška vojska: 

nje pripadniki in vojni material, prijava, 32 
Nostrifikacija izpričeval in diplom: 

doseženih med okupacijo na osnovnih šo- 
lah, srednjih, učiteljskih in meščanskih 
šolah, na univerzah in visokih šolah, 
splošna uredba, 103 

doseženih na glasbenih akademijah in 
srednjih glasbenih šolah, 145 

doseženih na strokovnih • šolah in tečajih 
ministrstva za industrijo in rudarstvo, 150 

doseženih na strokovnih šolah ministrstva 
za trgovino in preskrbo, 209 

doseženih na zdravstvenih šolah in stro- 
kovnih tečajih ministrstva za narodno 
zdravje, 265 

doseženih za strokovno izobrazbo učiteljev 
šol za posebno vzgojo, 189 

Notarska zbornica, glej: zbornica! 

O 
Objave: * 

delniških družb z nad 1,000.000 din osnov- 
ne glavnice,.tudi v Ur. listu DFJ, ob- 
vezne, 118 

Oblastva: 
finančna, v območju federalno Slovenije, 

likvidacija, 209 
univerzitetna, začasna uredba o njih, 158 

Obnova: 
odsek zanjo pri SNOS-u, imenovanje na- 

čelnika, odlok, 11 
Obrati: 

trgovinski, poslovanje v dobi zamenjave, 65 
Obrtne storitve, glej: storitve! 
Obseg: 

Ljubljane in nje upravna razdelitev, 127 
Obveznice: 

3 odstotnega posojila Narodne osvoboditve, 
izgubljene in razveljavljene, 12, 15 

Obvezniki: 
vojaški, pregled, 32 

Obveznosti: . .. 
imovinske, do Nemcev in nemške države, 

do vojnih zločincev in njih pomagačev, 
poravnava, 40. 

v tujini, njih poravnava, 91 
Odbor: 

cenzorski, podružnice Privilegirane banko 
v Ljubljani, razrešitev, 39 

-poslovni   pri Drž. podjetju za promet z 
odpadki, ravnateljstvo y Ljubljani, po- 
stavitev člana, 112 

poslovni pri Zanatski banki a. d. v Ljub- 
ljani, razrešitev, 42 

upravni  pri DZS, postavitev, 87 
upravni in nadzorni Hranilnice kmečkih 

občin v Ljubljani; razrešitev, 206 
upravni in nadzorni pri MHL, razreši- 

tev, 62 
upravni in nadzorni pri Vajenskem domu 

v Ljubljani, razpust, 42 
upravni in nadzorni pri Vzajemni poeo- 

Hlnirt v Ljuhlianl. razrešitev. 273 

Odbor: 
upravni in nadzorni  pri Zvezi slovenskih 

zadrug v Ljubljani, razrešitev, 90 
za prošnjo   in pritožbe   pri   predsedstvu 

SNOS-a, ustanovitev, odlok, 165 
Odboii: 

krajevni, narodnoosvobodilni, komisijo za 
njih izvolitev, poslovanje, 3 

narodnoosvobodilni^ v Ljubljani, volitvo y 
mestno skupščino, določitev članov, 91, 
izid volitev, 97 

okrajni,  njih   posojilo   demobilizirancem, 
jamstvo fed. Slovenije zanj, zakon, 241 

Odgovornost: 
disciplinska, pripadnikov nar. milice, 170 

Odjavljanje: 
bolezni, nalezljivih, obvezno, 49 

Odjavna dolžnost: 
prebivalstva, 226 

Odkup: 
medu, prodaja in cene, 190 
semenja, oljnega, cene, 257 
žita, krušnega, v gospodarskem letu 1945- 

1946., 173 
Odpadki: 

državno podjetje za promet z njimi, usta- 
novitev ravnateljstva v Ljubljani, 112 

Odposlanci: 
v okrajne narodnoosvobodilne odbore, ko- 

misije za njih izvolitev, poslovanje, 3 
v okrožno mestno skupščino v Ljubljani« 

določitev števila, 91, 102 
Odprava završnih izpitov, glej: šole! 
Odsek: 

za informacije in propagando, obvezno do- 
stavljanje publikacij, odlok, 2 

za obnovo, imenovanje načelnika, odlok, II 
za socialno skrbstvo, imenovanje načelni- 

ka, odlok, 10 
Odseki: 

pri predsedstvu SNOS-a, osnovanje, imet 
njvanjo načelnikov, odlok, 1 
za prehrano, gozdarstvo, promet in sod- 
stvo, imenovanje" načelnikov, odlok, iS 

Odvetniki: 
odvetniško zbornice, izbris iz imenika, 6fir 

popr. 88 
Odvetniška zbornica, glej: zbornica! 
Oglje: 

določitev cen, 123 
Okraji in okrožja: 

njih N00, ustroj in organizacija, odlok,' 7 
Okrožne kandidatne liste, glej: liste! 
Okrožno študijske knjižnice: 

ustanovitev, 168 
Okrožno  volivno komisije,  glej:  komieijei 
Okupatorji: 

in njih pomagači, komisija za ugotavlja- 
njo njih zločinov, imenovanje, odlok, t 

Oljarne: 
upravičene za izdelovanje jedil, olja, 264 

Olje: 
jedilno, oljarno, ki ga smejo izdelovati, 264 

Oljna semenja: glej: semenja! 
Oprema- 

industrijskih podjetij, tehnična, prepoved,' 
prodaje ali zamenjave, 133 ' 

vojaška, obvezna oddaja, 33 
Orehi: 

cene, odkupne, 237 
Organizacije: 

in društva, delovanje, ustanavljanje, dovo-> 
litev, 87 

Orožje: 
oddaja, obvezna, 33 

Osebe: 
njih prevažanje z avtobusi, 163 

Osebje: 
gozdarske in lesne stroke, obvezno pri- 
javljanje, 231 

učno. na univerzi, uredba o njem, 157 
Osebne izkaznice; glej: izkaznice! 
Osnovnošolski izpiti: 

privatni, opravljanje, 117 
Osrednji državni arhiv: 

SlovPnilP.  liatjMIOvjfpv   247 
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Osvobodilna fronta: 
lista, kandidatna, federalna, potrditev, 231 
liste, kand., okrožno. 194, 195. 220. 221 
odbor, izvršni,  njega   nadzorna  komisija, 

imenovanje, 160 
Osvoboditev: 

narodna, nje 3% posojilo, obveznice, îz- 
Tubljeno in razveljavljene, 12, 15 

Ovca: 
jezersko - solčavska, 193 

Papir: 
zapora, začasna, 40 

Parcelacije: 
in gradbena dovoljenja, začasna ukinitev, 40 

Pijače: 
alkoholne, zopet dovoljene, 62 

Pivo: 
prodaja na debelo in na drobno, cene, 130 

Plače: 
nameščencev v državnih gospodarskih in 

zasebnih  podjetjih, zasebnih ustanovah 
in organizacijah, začasna ureditev, 64 

Plačilni boni, glej: boni! 
Pohotni urad: 

postavitev delegata, 25 
Podeljevanje: 

amnestijo in pomilostitve za dejanja, kaz- 
niva   po   zakonih   iedcralne   Slovenije, 
zakon, 125, popr. 156 

pokojnin državnim in samoupravnim upo- 
kojencem, 186, popr. 224 

podpor, začasnih, 75, 113 
štipendij ministrstva za industrijo in ru- 

darstvo, 201 
Podržavljenje: 

imovine, nemške, izdajanje odločb o tem, 
imenovanje tročlanskih okrajnih in okrož- 
nih komisij in fed. komisije zanje, 176 

Pokojninski prejemki, glej: prejemki! 
Pokrajinska delavska zveza: 

v Ljubljani, razpust, 28 
Pokrajinski gospodarski evet, glej: sveti 
Policijska -ura: ' ' - 

na teritoriju Ljubljane, 43    •    , <  ' 
Pomilostitev: .      '   ' " 

za dejanja, kazniva po zakonih federalne 
Slovenije in za zločine in prestopke zo- 
per slovensko narodno čast, 125, popra- 
vek 156 

Pooblaščenci: . 
za podpisovalo pri DZS, 133 

Pooblaščenje: 
za izvrševanje civilne geometrske prakse, 

priznanje med okupacijo opravljenih iz- 
pitov, 261 

Popis: 
zalog življenjskih potrebščin, prijava, 28,40 
žita, krušnega, 173 

Posestva: 
ki jih obdelujejo viničarji, razlastitev, za- 

kon, 282 
Poslanci: 

za Dom narodov, izvolitev, 258 
za ustavodajno skupščino, določitev njih 

števila, 155, izid volitev v Ljubljani, 259 
Poslovanje: 

izpostav Statističnega urada Slovenije, 166 
sodišč, njih materialni in proces, roki, 198 
sodišč, začasna delna ustavitev, 24 
sodno, njega povzem, 157 
trgovinskih obratov v času zamenjave, 65 
zavarovalnic, 54 

Poslovni lokali, glej: lokali! 
Posojilo: 

Državne hipotekame banke federalni Slo- 
veniji, 233 

Državnim elektrarnam Slovenije, 241 
okrajnih odborov demobilizirancem, jam- 

stvo federalne Slovenije zarije, 241 
Posredovanje dela, glej: borza dela! 
Pošiljanje: . . ' 

tiskanih stvari, obvezno. 2..210.-254   >    , 

Pošta: , 
znamke, njih pretisk, 59, «meine, jugoslo- 

vanske, 66 
Potne dovolilnice: 

izdajanje, 13. 27, ukinitev, nove odredbe, 
129 

Polniki: .     .   .       .,.  «<< 
prevoz s cestnimi motornimi vozili, 211 

Potrditev: ..    „n„ 
kandidatne liste OF za Slovenijo, 231 

Potrebščine: 
življenjske, cene, kaznovanje kršilcev, od- 

lok, 14, popis in prijava zalog, 28 
Pouk: 

zgoščeni, na državni tehniški srednji soli 
v  Ljubljani,  154,  na  državni  rudarski 
šoli v Celju, 228 

Povzem: 
poslovanja, sodnega, 157 

geometrska, civilna, priznanje med oku- 
pacijo opravljenih izpitov, 261. 

Praktični učiteljski izpit, glej: izpit! 
Prašiči: 

prepoved  klanja,  zakol v sili, 263, 242, 
popr. 252 

Pravosodna služba, glej: služba! 
Prebivalstvo: 

civilno, kretanje, poostreno nadzorstvo, 48, 
uvedba potnih dovolilnic, 13, 27, 129 

navodila za obnašanje, 31 
preskrba z mlekom, 70      o 
prijavna in odjavna dolžnost, 226 

Predmeti: 
kuiturno-zgodovinski,  zbiralni  centri  za- 

nje, ustanovitev, 141 
Predstave: 

kinematografske, prepoved predvajanja, 34 
Predujem: 

federalnim uslužbencem, priznanje, 64 
Prehrana: 

ustanovitev odseka zanjo, odlok, 15 
rejemki: 
pokojninski in invalidski, začasna uredi- 

tev, 37 
sodnikov, stalnih, 209, popr. 228 
uslužbencev, federalnih, za julij 1945, pri- 

•   znanje predujma, 64 
viničarjev, začasna ureditev, 248 

Premog: 
določitev cen, 102, 126, 155 

Prenašanje: 
in prevažanje blaga, 131 

Prepoved: 
izplačevanja pri denarnih zavodih in jav- 

nih blagajnah, 33 
klanja prašičev, 236, 242. popr. 252 
metanja raket, 34, 35 
preurejanja prostorov v poslovne lokale, 

uporabljanja v nesianovanjske namene, 
242 

ribolova, 62 
šolanja na Glasbeni akademiji in srednjih 

glasbenih šolah, 219 
šolanja na srednjih, učiteljskih in visokih 

šolah, 100 
šolanja,   obiskovanja  tečajev,  opravljanja 
_ izpitov, 106 
šolanja, obiskovanja  tečajev,, opravljanja 

izpitov na  srednjih  trgovinskih  šolah, 
217, popr. 273 

Preskrba: 
prebivalstva z mlekom, 70 

Prestopki: -- 
in zločini zoper-slovensko .narodno čast, 

zakon o- kaznovanju, 41 
Pretisk: 

poštnih znamk, 59 
Prevažanje: 

in prenašanje blaeà, 131, oseb z avtobusi, 
163 

Prevoz: '    - 
.    prtljage, potniške, s cestnimi motornimi 

vozili, 211 
Prevozne storitve, glej:-storitve! 
Prevozništvo: •,> •      ,- 

tarifa, «ene. 270 -    -.'..,; •' • 

Preživnine: 
državuih in samoupravnih upokojencev in 

drugih  javnih uslužbencev, postavljenih 
na  razpolago, 23, 61, 97,  129, 186, po- 
pravek 224 

Prijava: 
prostorov, stanovanjskih in drugih, v 

Ljubljani, 35 
zalog življenjskih potrebščin, 28, 40 

Prijave: 
vojnih invalidov in drugih vojnih žrtev, 

komisija za njih reševanje, ustanovitev,93 
Prijavljanje: 

bolezni, nalezljivih, obvezno 49, 
gradnje električnih naprav, 72 
osebja gozdarske in lesne stroke. 231 

Prijavna dolžnost: t 
prebivalstva, 226 

Priklada: 
k mesu, prodajne cene, 287 

Priklopniki: 
motornih vozil, opremljanje s spoznavni- 

mi tablicami, 203 
Pripadniki: 

narodno   milice,   njih   disciplinska   odgo- 
vornost, 170 

Pripravljalni tečaji, glej: tečaji! 
Pripravniki: 

.spregled njih izobrazbe na nižjih srednjih 
šolah, pravilnik o izpitih, 149 

za učitelje, njih sprejem v trimesečni te- 
čaj, 148 

Prisedniki: 
sodišč, okrajnih, izvolitev,  195, 198, 206, 
t 222, 238, 249, 250 

Prispevek: 
za družinske doklade, določitev, 29 

Prispevki: 
prostovoljni, ureditev nabiranja, 230 

Pristojbine: - * 
navodilo k zakonu o spremembah in do-  . 

polnitvah predpisov zanje, 82 
za zdravljenje v bolnicah, določitev, 160 ,.-, 

Pritožbe: , •  . 
in prošnje, odbor za njih reševanje,- usta-., 

novitev, 165 , 
proti odločbam okrožnih komisijl o ugo- 

tovljenem vojnem dobičku, komisija za' 
njih reševanje, ustanovitev, 185 

Privatni osnovnošolski izpiti, glej: izpiti! 
Privilegirana agrarna banka, glej: banka!    • 
Priznanje izpitov; 

opravljenih med okupacijo za pridobitev 
pooblaščenja, izvrševati  civilno geome- 
trsko prakso, 261 

Priznanje izpričeval in diplom, glej: nostri- 
fikacija! 

Prodaja: 
kruha po teži, 71' -   " 

Profesorji: •< 
medicinske fakultete,  imenovanje, odlok, ' 

251'     - 
Proizvodnja: '  • 

"   sanitetnega blaga, nabava in razdeljevanja 
ustanovitev -zavoda zanj, 82 :   >   , 

Promet: 
cestni, sprememba uredbe, 175 
odsek zanj, ustanovitev, odlok. 15 
s klavno živino, 114 ' : 

s kožami in tekstilijami, drž. podjetje zanj, 
ravnateljstvo v Lj., ustanovitev, 219 

s krompirjem in fižolom, 174 
•z odpadki, drž.  podjetje zanj, • ravnatelj- 
_ stvov Ljubljani, ustanovitev,' 112 
železniški, pomožni, med Logatcem in Ver-,, 

dom—Vrhniko, 30 
Prosoi f    ' ' 

letine 1945, odkupne cene, 251      . ' 
Prostori:.    , •..   •    : '      •  . 

stanovanjski in poslovni,- uredba in spre- 
memba, uredbo o njih, 45, 89. začasna 
ureditev njih naiemnin. 66, 94'     • 

stanovanjski,  prijava,  35,  preurejanje  » 
poslovne lokale, prepoved, 242      .'     •. 

Prostovoljni "prispevki: .„ : '..-:'. ' 
nabirnnie. ureditev. 230 „'''..' 
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Prošnje: 
in pritožbe, odbor za njih reševanje, usta- 

novitev, 165 
Proučavanje: 

znanstveno, kulturnih spomenikov in pri- 
rodnih znamenitosti Slovenije, zavod za 
njih zaščito, ustanovitev, 167 

Prtljaga: 
prevoz s cestnimi motornimi vozili, 211 

Tnbli kacije: 
pošiljanje, obvezno, odlok, 2 

R 
Rakete: 

prepoved metanja, 34, 45 
Razdelitev: 

federalne Slovenije, zakon, 135 
upravna, gl. mesta Ljubljane, 127 

Razdeljevanje: 
sanitetnega blaga, 82 

Razlastitev: 
posestev,  ki  jih obdelujejo viničarji, za- 

kon, 2S2 
Razpust, glej: likvidacija! 
Ra-,redi: 

mezdni, njih določitev, 29 
Razrešitev upravnega in nadzornega odbora, 

glej: odbori 
Razrešitev vladnega komisarja, glej: komi- 

sar! 
Razveljavljenje: 

izkaznic  za  nabavo  blaga,  izdanih med 
okupacijo, 29 

Reforma: 
agrarna, in kolonizacija, zakon, 277 

Registracija: 
moiornih vozil v federalni Sloveniji, 39 

Repa: 
letine 1945, cene, 237 

Revizorji: 
pri Stavbni družbi v Ljubljani, razrešitev, 

119 
Ribe: 

sladkovodne, cone, 258 
Ribolov: 

prepoved, odredba o tem, 62 
Rodbine: 

oseb, ki so na vojaški dolžnosti ali v ujet- 
ništvu, izplačevanje podpor, 113 

Roditeljski sveti: 
sestava, naloge, poslovanje, odlok, 14 

Rok: 
za izdajo šoferskih izkaznic, podaljšanje, 65 

Roki 
izpitni, 103, na strokovnih šolah ministr- 

stva za industrijo in rudarstvo, 150 
materialni in procesualni, v poslovanju so- 

dišč, 198 
Rudarska šola: 

državna, v Celju, zgoščen pouk, 228 

Sadje: 
in sadjevec, nakupne cene, 126 
suho, odkupne cene, 237 

Safesi: 
bank, v njih hranjeni denar in vrednote, 

postopek, 53 
Samoupravni uslužbenci, glej: uslužbencif- 
Sanitetni cvet: 

pokrajinski, razpust, 47 
Sanitetno blago: 

zavod   za   njega   proizvodnjo,  nabavo in 
razdeljevanje, ustanovitev, 82 

Sokvester: 
pri Hipotekami banki v Ljubljani, razre- 

šitev, 39 
pri   Privilegirani  agrarni  banki, podruž- 

nici v Liubljani, razrešitev, 39 
pri Zanatski banki v Lj., razrešitev, 42 

Semenja: 
olina, odkupne cene, 257 

Senati: 
sodišča SNČ, imenovanje tajnikov, 48, 63, 

81,87 
Seno: 

odkupne cene, 130, 236, za vojaške potre- 
be, 171 

Seznami: 
volivni, mesta Ljubljane, objava, 90 

Skladišče: 
javno, J. Lavrlča, v Ljubljani—Rudnik, 

pravilnik o njem, 178 
Skupščina: 

okrožna, mestna, v Ljubljani, razpis voli- 
tev vanjo, 86, določitev števila odposlan- 
cev 91, izid volitev, 97, sprememba med 
odposlanci, 120 

Ustavodajna, število poslancev Slovenije po 
volivnih okrožjih, določitev, 155 

Zvezna, kandidatne liste OF, okrožne, za 
volitve vanjo, 194, 195, 220, 221, izid vo- 
litev v Ljubljani, 259 

Skupščine: 
okrajne, narodno-osvobodirae, komisije za 

fzvolitev odposlancev, poslovanje, 3 
razpis volitev vanje, 68, spremembe, do- 

polnitve odloka, 69 
Slama: 

nakup za vojaške potrebe, 171 
odkupne cene, 236 

Slanina: • 
navodila z razpredelnico za nje oddajo, 

243, popr. 252 
Slovenija: 

federalna, nje upravna razdelitev. 138 
nje jamstvo za posojilo demobilizirancem 

pri okrajnih odborih, zakon, 241 
nje jamstvo za posojilo DES, zakon, 241 
nje posojilo pri DHB, 233 

Slovenska narodna čast, glej: čast! 
Služba: 

pravosodna, začasna imenovanja, 163, 172. 
191, 193, 196, popravek, 250, 198, 208, 
228, 232, 240, 245, 250, 251, 252, 253, 
256, 260, 267, 273, 283, 286, 288 

pravosodna, spremembe in premestitve, 
240, 252, 256, 260, 268, 273, 286, 288 

Socialno skrbstvo: 
odsek zanj, ustanovitev, odlok, 10 

S-icialno zavarovanje, glej: zavarovanje! 
Sodišče: 

invalidsko, višje, imenovanje Članov, 238 
slovenske narodne časti, imenovanja, 48, 

63. 81, 87, razpust, zakon, 126 
upravno, bivše, v Celju, razpust, 189 
vrhovno, v Ljubljani, imenovanja, 166 
za socialno zavarovanje, pri okrajnem so- 

dišču v Ljubljani, ustanovitev, 267 
Sodišča: 

materialni in procesualni roki, odločba o 
njih, 198 

narodna, njih začasna ureditev, odlok, 17, 
delna ustavitev poslovanja, 24, likvida- 
cija, 166 

okra'na, izvolitev in imenovanja sodnikov, 
195, 198, 206, 222, 228, 238, 245, 249, 
postavitev tajnikov, 252, 253, 254 

okrajna, stalni sodni dnevi v večjih krajih 
njih sedeža, 235. popr. 260 

okrožna, imenovanja sodnikov, 206, 245, 
283, postavitev tajnikov, 251, 253 

v LJubljani, v Celju, v Mariboru in v Mur- 
ski Soboti, postavitev delegatov, 24 

vojaška, NOV in PO Slovenije, postavitev 
javnih tožilcev pri njih, 11, 12 

Sodniki: 
narodni, starni, njih službeni prejemki in 

dopusti, 209, popr. 228 
narodnih sodišč, odlok o,njih, 17 
okrajnih sodišč, izvolitev in imenovanje, 

195, 198. 206, 222, 228. 238. 245, 249 
okrožnih sodišč. Imenovanje, 206, 245, 283 
vrhovnega sodišča v Lj., imenovanje, "od- 

lok. 121 

Sodni dnevi: 
staini, v večjih krajih zunaj sedeža okraj- 

nih sodišč, 235 
Sodno poslovanje: 

v Sloveniji, povzem, 157 
Sosvet: 

pri Hipotekami banki v Lj., razrešitev, 39 
Spomeniki: 

kulturni, Slovenije, zavod za njih zaščito, 
ustanovitev, 167 

Spoznavne tablice, glej: tablice! 
Spregled izobrazbe: 

na srednjih šolah, 149 
Sprejemni izpiti, glej: izpiti! 
Spremembe v pravosodni službi, glej: služba! 
4nremembe: 

v sestavi Narodno vlade Slovenije, ukaz, 275 
Spričevala: 

zdravniška, v uradne namene, izdajanje, 47 
Srednja glasbena šola, glej: glasbena šolal 
Srednje Šole: 

sprejem v 1. razred, pravilnik 110 
Srednješolski izpiti; 

komisije,   stalne   zanje,  107,  sprememba 
uredbe o teh. 133 

Srednje tehnične šole: 
absolventi, njih vstop na tehnično fakul* 

teto univerze, 235 
SMne izpitne komisije, glej: komisije! 
Olanovanja: 

in poslovni prostori, prijava, 35, preureja- 
nje v   poslovne  lokale,  prepoved, 242, 
uredba o njih in sprememba uredbe, 45, 
89. začasna ureditev najemnin, 66, 94 

Statistični urad: 
Slovenije, ustanovitev, organizacija, 51, po- 

stavitev in poslovanje izpostav, 165 
Storitve: 

industrijske, obrtne in prevozne, določitev 
cen, 72 

Stroka: 
gozdarska   in   lesna,  prijavljanje  osebja, 

obvezno, 231 
Strokovne šole, glej: šole! 
Strokovnjaki: 

turistično-gosfinski, prijava za razvid, 112 
Svet: 

arhivski, ustanovitev, 247 
fakultetni, medicinsko fakultete, razpust, 

odlok, 101 
pokrajinski, gospodarski (TOI), razrešitev, 

85 
upravni, pri Gradbeni direkciji Slovenije, 

postavitev 244 
upravni, pri Stavbni družbi v Lj., razreši- 

tev, 119 
upravni in nadzorni, pri Ljubljanski kre- 

ditni banki, razrešitev, 144 
sanitetni, pokrajinski, razpust, 47 

Sveti:; 
roditeljski, sestava, naloge in poslovanje, 

odlok, 14 

Ščetine: 
določitev cen, 119 

Šivilje: 
njih dela, cenik zanje, 263 

Šoferske izkaznice, glej: izkaznice I 
Sola: 

državna tehniška srednja, v LJ., zgoSčeu 
pouk, vstop absolventov na tehn. fakul- 
teto, 235 

drž. rudarska, v Celju, zgoščen pouk, 228 
glasbena, srednja, v Lj., priznanje in ve- 

ljavnost med okupacijo opravljenih teča- 
jev in izpitov, nostrifikacija izpričeval in 
diplom, 149 

Šolanje: 
h. obiskovanje tečajev, opravljanje izpitov, 

splošna uredba, 106 
njega prepoved na Glasbeni akademiji v 

Lj. in srednjih glasbenih šolah.,219. na 
strokovnih šolah min. za ind. in rudar- 
StVA.   •)_   •1   nraA^ttl,   • — 
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ole: , „ ., 
meščanske, ukinitev, 103, odprava završnih 

izpitov, 109 ,..,,„ 
osnovne, privatni izpiti, opravljanje, 117 
erednio, glasbene, prepoved Šolanja, oprav- 

ljanja izpitov, 219, priznanje tečajev in 
izpitov,  nostrifikacija  izpričeval  m  di- 
plom, 145 

srednje, nižje, spregled izobrazbe pomož- 
nim učiteljem-pripravnikom, 149 

srednje, sprejemni izpiti za 1. razred in 
pripravljalni tečaji zanje, 110 

erednje, tehnične, prestop njih absolventov 
na tehnično fakulteto univerze v Lj., Mo 

erednje, trg. komisije, izpitne, stalne, 217 
Mednje, trgovinske, prepoved šolanja,_ ob- 

iskovanja tečajev in opravljanja izpitov, 
217 • ...       ••.0 strokovne, komisije, stalne, za izpite, io<s 

strokovne, min. za ind. in rudarstvo, izpit- 
' ni roki, priznanje izpričeval in diplom, 

doseženih med okupacijo, 150 
istrokovne, min. za trgovino in preskrbo, 

priznanje med okupacijo opravljenih te- 
čajev in izpitov, nostrifikacija izpričeval 
in diplom, 216 

strokovne, završni izpiti, odprava, 153    _ 
' zdravstvene, nostrifikacija izpričeval in di- 

plom, 2G5 
Stipendije: 

min. za industrijo in rudarstvo, pravilnik 
o podeljevanju, 2G1 

studijsko knjižnice: 
okrožne, ustanovitev, 1G8 

T 
Tablice: 

spoznavno, nove, za motorna vozila in pri- 
„    klopuike, 203 
tajniki: 

okrajnih sodišč, postavitev^ 252, 253, 25G 
okrožnih sodišč, pos>tavitev,*251, 253 
senatov sodišča SNČ, imenovanje, 49,'63, 

81, 87 -'•;,.•   ••.-   '">r**   
vrhovnega sodišča v Lj., postavitev, 253 

ÎTakse: 
dosedanj'e, na osvobojenem slovenskem 

ozemlju, pobiranje, 37 
predpisi o njih, navodila le zakonu o njih 

spremembah, 82 
Tarifa: 

o prevozništvu, 270 
za čevljarska dela, 255 
za dela krojačev in šivilj, 203 
za dimnikarska dela, 285 

Tarifna objava: 
železniška, 30 

JTečaj: 
trimesečni, za učitolje-pripravnikc, 148 
za vozače-traktoriste, 50 
za zamenjavo nemško marke za lirski bon, 

določitev, 59 
Tečaji: 

na gimnazijah, nižji hi višji, začasna od- 
prava, 109 

opravljeni med okupacijo, njih priznanje 
in veljavnost, splošna uredba, 103 

opravljeni med 'okupacijo, priznanje in njih 
veljavnost; na Glasbeni akademiji in 
prednjih glasbenih šolah, 145, na stro- 
kovnih šolah min. za ind. in rud., 150 

prepoved njih obiskovanja na srednjih 
trgovinskih šolah; 217, na strokovnih šo- 
lah min. za ind. in rudarstvo, 151 

pripravljalni, za sprejemno izpite v 1. raz- 
rod sred. šol, 110 

za pripravo na izpite, 108 
zasebni, učnega ali splošno izobraževalne? 

ga značaja, 170 
zdravstveni, strokovni, nostrifikacija izprl- 

Covai in diplom, 2G5 
Tehnična fakulteta, glej: fakulteta 1 
Tehnične naprave: i 

in^ oprema industrijskih podjetij,  preure- 
janje .in prodaja, prenoved. 133 

Tehnični les. slej: J es» 

Tehniška srednja šola: 
državna, v Lj., zgoščen pouk na njej, 154 

Tekstilije: 
podjetje, državno, za promet z njimi, rav- 

nateljstvo v Lj., ustanovitev, 219 
Telegraf sko-telef onski material : 

prijava, 34 
»Telprom«: 

podjetje,  državno, za  zasebne  telefonske 
naprave, >Telcfonski promet«, ustanovi- 
tev, 202 

Terjatve: 
v inozemstvu, obvezna prijava, 91 

Tiskane stvari: 
pošiljanje, obvezno, odlok, 2, uredba, 210, 

tolmačenje, 254 . 
Tobačni izdelki: 

cenik zanje, 71 
Tožilec: 

javni, glavni, pri preds. SNOS-a, postavitev 
in pristojnost, 1, imenovanje, odlok, 2 

javni, pri voj. sodiščih NOV in PO, posta- 
vitev, 11, 12 

javni, pri višjem voj. sodišču NOV in PO, 
postavitev, 12 

javni, za okrožno mesto Ljubljano in ma- 
riborsko okrožjo, postavitev, 43 

Tožilci: 
javni, pri voj. sodiščih NOV in PO, posta- 

vitev, 11, vloge nanje proste taks, 115 
Traktoristi: 

vozači, tečaj zanje, 50 
Trgovina: 

na drobno, cene živil, kruha in moke, 118 
Trgovinske šole. glej šole t 
Trgovinski obrati: 

njih poslovanje v dobi zamenjave, G5 
Trgovsko bolniško in podporno društvo: 

v Lj., njega Bolniška blagajna, ukinitev, 95 
Trošarine: 

državne, zakon o spremembah in dopolnit- 
vah njih predpisov, izvrševanje, 73 

-Tunslično-gostinski strokovnjaki:.. 
' >., razvid, prijava zanj, 112 

U 
Učitelji: 

izpiti, pravilnik o njih, 149, spregled iz- 
obrazbe na srednjih šolah, 149 

pripravniki, trimesečni tečaj zanje, spre- 
jem absolventov, 148 

• šol za posebno vzgojo, priznanj© in veljav- 
nost njih med okupacijo opravljenih iz- 
pitov in pridobljenih izpričeval, 189 

Učiteljišča: 
v šol. letu 1945/4G. 141 

Učiteljiški izpiti: 
komisije, izpitne, stalne zanje, 107, spre- 

memba uredbe, 133 
Učiteljski izpit: ' 

diplomski, 110 
praktični, opravljanje, 147, popr. 275 

Učno osebje: 
univerzitetno, začasna uredba, 158, popr. 176 

Umetnik: 
narodni, častni naslov, ustanovitev, 241 

Umetnost: 
igralska, ustanovitev akademije v Lj., 234 
in znanost, akademija zanje v Lj., začasna 

uredba, 161, popr, 172 
Umetnosti: 

upodabljajočo, akademija zanje v Lj., usta- 
novitev, 229 

Univerza: 
v Lj.. uredba o njej, 30 
tehnična   fakulteta,   prestop   absolventov 

sred. tehniških šol nanjo, 235 
Univerzitetna knjižnica, glej: knjižnica I ' 
Univerzitetna cblastva: 

začasna uredba o njih, 158, popr. 176 
Upodabljajoče umetnosti, glej: umetnosti! 
Upokojenci: N 

njih preživnine, ureditev in izplačilo, 23, 
Gl, 97. 129, 186, popr. 224 

Uporniki: 
njih imovina,  zavod za nje zaplembo^ in 

upravo, postavitev delegata, 26, likvida- 
cija, 188 

Upravna razdelitev; 
federalne Slovenije, zakon, 137, gl. mesta 

Ljubljane, 127 
Upravnik: . 

Drž. podjetja za promet z odpadki, ravna- 
teljstvo v Lj., postavitev, 112 

DZS, postavitev, 87 
Upravni odbor, glej: odbor! 
Upravno sodišče: 

v Celju, bivše, razpust, 189 
Ura: 

policijska, na teritoriju Lj., 43 
Urad: 

Pohotni, v Lj., postavitev delegata, 25 
Statistični, Slovenije, ustanovitev, organi- 

zacija, odlok, 51, postavitev in poslova- 
nje izpostav. 166 

Uradi: 
finančni, v območju fed. Slovenije, likvi- 

dacija, 209 
Uslužbenci: 

državni in drugi javni  1er samoupravni, 
postavitev na razpolago, 23, izplačevanje 
preživnin, 01, 97, 129, 186, popr. 224 

državni,  njih  strokovni  izpiti, opravljeni 
med okupacijo, priznanje in veljavnost, 
159 

federalni, predujem na prejemke za julij 
1945, priznanje, 64 

javni lj. pokrajine, razpust združenja, 188 
Uenje: 

določitev cen, 132 
Ustanavljanje: 

društev  in organizacij, dovolitev  delova- 
nja, 87 

Ustanove: 
finančne, v fed. Sloveniji, likvidacija, 209 
soc. zavarovanja, njih samoupravni organi, 

razrešitev, 39 

Vajenski dom: 
v Ljubljani, upravni in nadz. odbor, raz- 

.pust, 42 
Veljavnost izpitov,- glej: izpiti!     / 
Veljavnost izpričeval, glej: nostrifikacijal 
Viničarji: 

njih prejemki, začasna ureditev, 248 
prejemki, njih začasna ureditev, 248 
razlastitev posestev, ki jih obdelujejo, ••- 

kon, 282 
Višje invalidsko sodišče: 

imenovanje, 238 
Višji tečajni izpiti, glej: izpitu 
Vlada: 

Narodna, Slovenije, zakon o njej, ukaz, o 
imenovanju, 22 

spremembe v nje sestavi, ukaz, 275 
Vladni komisar, glej: komisar! 
Vloge: 

na javne tožilce proste taks, 115 
Vložne knjižice, glej: knjižice' 
Voda: 

mineralna, cene, 126 
Vojaške edinice: 

volitve v okrož. mcslno skupščino v LJ, 
102, 116 

Vojaški objekti: 
kretanje  prebivalstva v njih bližini, po- 

ostreno, 48 
Vojaški obvezniki: 

v Ljubljani, pregled, 32 
Vojaštvo: 

nakup sena in slame zanj, 171 
Vojno žrtve: 

komisija za /eševanje njih prošeni, usta- 
novitev, 93 

njih invalidnine, izplačevanje, 95 
Vojni dobiček, glej: dobiček! 
Vojni invalidi, glej: invalidi! 

.Vojni material: 
nemški, prijava, previeni, 32 
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Vojni zločinci: 
in njih pomagači, imovinske obveznosti do 

njih, poravnava, 40 
Vojska : 

nemška, nje pripadniki im material, pri- 
java, 32 

Volivna komisija: 
federalna, imenovanje, 144 

Volivne komisije, glej: komisije! 
Volivni seznami: 

mesta Ljubljane, objava, 90 
Volitve: 

krajevnih  N00  in odposlancev v okraj, 
narodnoosvobodilne skupščine, poslova- 
nje volivnih komisij, 8 

v krajevne N00 in v okrajne narodnoosvo- 
bodilne skupščine, odlok, 63, 69 

v narodnoosvobodilne odbore, razpis, od- 
lok, 67, 68 

v okrožno mest. skupščino vLj., 80, izid 97 
v Ustavodajno skupščino, določitev poslan- 

cev, 155. izid, 258, 259 
Vozači: 

traktoristi, tečaj zanje, razpis, 60 
Vozila: 

motorna, cestna, prevoz potnikov in prtlja- 
ge, 211, opremljanje s spoznavnimi ta- 
blicami, 203, popis, 122, razglas o vož- 
nji, 45, registracija, 89 

Vrednote: 
v bančnih safesih, postopek z njimi, 53 

Vrednotnice: 
državne in pokrajinske, pretiskavanje, 46 

Vrhovno sodišče: 
fed. Slovenije, imenovanja, odlok, 121, 166 

Vzajemna posojilnica: 
v Lj., upr. in nadz. odbor, razrešitev, 273 

Zadružna zveza, glej: zvezal 
Zakol: 

v eili, goveje živine in prašičev, 236 
Zaloge: 

življenjskih potrebščin, popis In prijava, 28 
založba: 

državna. Slovenije, ustanovitev, 121 
Zamenjava: 

in izdajanje osebnih, izkaznic, 26 
. nemške marke, določitev tečaja za lirski 

bon, 59 
Zanatska banka, glej: banka! 
Zaplemba: 

in uprava imovine upornikov, zavod zanjo, 
postavitev delegata, 26, dokončna likvi- 
dacija. 188 

Zasebni tečaji, glej: tečaji! 
Zastopanje: 

ministrstev, glej: imovinskopravne koristil 
Zaščita: 

in znanstveno proučavanje kulturnih spo- 
menikov in prirodnih znampnitn^ti Slo- 
venije, zavod zanjo, ustanovitev, 167 

znanstven''h m kulturnih delavcev Slove- 
nije, 158 

Zaščitno cepljenje, glej: cepljenje! 
Zavarovanje: 

socialno, zavod, federalni zanj, ustanovitev, 
89, sodišče zanj, ustanovitev, 267, njega 
ustanove, razrešitev samoupravnih orga- 
nov, 39 

Zavarovalnice: 
njih poslovanje, 38, spremembe In dopol- 

rJtve, C4 
Zavod: 

Denarni, Slovenije, ustanovitev, 2, zakon 
o njem, 55, imenovanja in pooblastila, 
87, 183 

Kreditni, za trgovino in industrijo v LJ., 
vladni komisar, upravni in nadzor, od- 
bor, razrešitev, 80 

Nabavljalni,  Slovenije,  Navod, uredba o 
njem, 204 

za  proizvodnjo, nabavo in razdeljevanje 
sanitetnega blaga, 82 

za zaplembo narodne imovine upornikov — 
v likvidaciji, postavitev delegata, 23, do- 
končna likvidacija, 188 

za zaščito in znanstveno proučavanje kul- 
turnih spomenikov in prirodnih zname- 
nitosti Slovenije, ustanovitev, 1Ö7 

Zavodi: 
denarni; izdajanje vložnib knjižic na ime 

vlagatelja, 54, poslovanje, 38, prepoved 
izplačevanja, 33 

državni In privatni, sprejemanje bonov v 
gotovini, 61 

Završni izpiti, glej: izpiti! 
Zbiralni centri, glej: centri! 
Zbor; 

profesorski, medicinske fakultete, imeno- 
vanje. 101 

Zbornica: 
javno-notarska, postavitev delegata, 25 
odvetniška, v Lj., postavitev delegata, 25, 

izbris odvetnikov, 86, popr. 88 
za  TOI   (Pokrajinski   gospodarski   svet), 

upravni organi, razrešitev, 85 
Zdravilna zelišča, glej: zelišča! 
Zdravljenje: 

v bolnicah, Javnih, pristojbine zanj, 160 
Zdravniška izpričevala: 

njih izdajanje v uradne namene, 47 
Zdravstvene šole, glej: šole! 
Združenje: 

uslužbencev. Javnih, ljubljanske pokrajine, 
razpust, 188 

Zplišča: 
zdravilna, zapora, obvezno prijavljanje, 119 

Zemljevidi: 
sovražnikovi, zapuščeni na begu, prijava, 30 

Zgoščeni pouk: 
na drž. tehniški srednji šoli v Ljubljani, 

154, na drž. rudarski šoli v Celju, 228 
Zločini: 

in prestopki zoper slovensko narodno čast. 
kaznovanje, zakon. 41, pomilostitev ob- 
sojencev, ukaz, 125, popr. 156 

okupatorjev in njih  pomagačev, komisija 
za njih ugotavljanfe, odlok, 1 

'"'"činci: 
voini, in nfih pomagači, poravnava imo- 

vinskih obveznosti proti njim, 40 

Znamenitosti: 
prirodne, Slovenije, zavod za njih zaščito 

in proučavanje, ustanovitev, 167 
Znamke: 

nemške, madžarske, na območju poštne di- 
rekcije v Ljubljani, veljavnost prene« 
hala, 66 

poštne, njih pretisk, 59, uvedba Jugoslav 
vaaskib, 66 

Znanost: 
in umetnost, akademija zanje v LJubljani, 

začaena uredba o njej, 161, popr. 172 
Znanstveni in kulturni delavci: 

Slovenije, njih zaščita, 158 
Znanstveni institut: 

pri predsednlžtvu SNOS-a, publikacije, ob- 
vezno pošiljanje, odlok, 2 

Znanstveno proučavanje: 
kulturnih spomenikov in prirodnih zname- 

nitosti Slovenije, zavod zanj, ustanovi« 
tev, 167 

Zveza: 
delavska,  pokrajinska,  v Ljubljani,  raz- 
pust, 28 
delodajalcev za ljubljansko pokrajino, raz« 

puet, likvidator, 129 
fizkulturnih društev Slovenije, •••••• imo- 

vine telesnovzgojnih društev nanjo, 233 
industrijcev v Ljubljani, (Zveza industrij- 

cev 'a obrtnikov za ljubljansko pokra* 
Jino), razpust, 133 

slovenskih zadrug v LJubljani, upravni in 
nadzorni odbor, razrešitev, 90 

Zadružna, v LJubljani, upravni in nadzorni 
odbor, razrešitev, 90 

Železničarji; 
ljubljanske pokrajine, njih društvo v Ljub- < 

ljani, razpust. 188 
železniška objava: 

tarifna, 36 
Žganje: 

cene, nakupne, 126 
Zima: 

konjska, cene, 119 
žito:, 

krušno, popis, odkup In cene, 173 
živila: 

cenik zanje, 71. 118 
Živina: 

goveja, klavna, cene, 111, 191, promet z 
njo, 114 

goveja in prašiči, zakol v eili, 230 
Življenjske potrebščine: 

cene,  ureditev,  kaznovanje  kršilcev, od- 
lok, 14 

zaloge, popis in prijava, 28 
Živo apno: 

prodaja, prosta, cene, 132 
Žrtve: 

narodnoosvobodilne vojne, podpore, začas- ' 
ne, izplačevanje, 113 

vojne, invalidnine, izplačevanje 95, komi- 
sija za reševanje njih prijav, ustanovi- 
tev, S3 

!»•»• — 
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Poštnina plaCana • gotovini 

• URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 2. januarja 1946 Številka 1. 

VSEBINA: 
1. Odlok SNOS-a o imenovanju članov in sodnikov Vrhovnega sodišča Slovenije. 
2. Odredba o odkupnih cenah suhih in jedilnih gob. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

i. 

Odlok 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta o imenova- 
nju članov in sodnikov Vrhovnega sodišča Slovenijo 

Na osnovi 39. člena zakona o ureditvi narodnih so- 
dišč z.dne 26. avgusta 1945, Uradni list DFJ št. 622/67, 

se  imenujejo: 

dr. Hcliođor Mođic, pravnik iz Ljubljane, za drugega 
•. podpredsednika  Vrhovnega sodišča Slovenije; 

Jože DoIfnSek, pravnik iz. Trbovelj, za člana Vrhov- 
nega sodišča Slovenije; 

Tone DolinSck, delavec iz Ljubljane, 

Ančka Hafner, partizanka in delavka iz Kranja, 
dr. Fran Novak, zdravnik iz Ljubljane in 

Tone Hafner, kmet iz Ljubljane, za so-sodnike Vrhov- 
nega .sodišča' Slovenije. 

Ljubljana dne 18. decembra 1945. 
Stev.,61. 

Za predsedstvo 
Slovenskega. narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: k Predsednik: 
/• France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

2. 

Odredba 
ministrstva, za trgovino in preskrbo, ministrstva za 
kmetijstvo in ministrstva za gozdarstvo Narodno vlade 

Slovenije o odkupnih cenah snhih jedilnih gob 

Glede na določbo drugega odstavka 1. člena uredbe « 
ureditvi notranjega prometa z blagom z dne 8. VI. 1945 
Ur. list DFJ' št. 40, določa ministrstvo za trgovino il 
preskrbo v sporazumu z ministrstvom za JîJPiLUistvoJuc., 

'ministrstvom za gozdarstvo Narodne vlade Slovenije na- 
slednjo spremembo odredbe ministrstva za trgovino in 
preskrbo Narodne vlade Slovenije o nakupovanju, od 
kupnih cenah in izvozu suhih jedilnih gob z dne 12. X. 
1945, V; št. 148/2, Ur. Ust SNOS-a in tfVS št. 346/48: 

l.člen 
Prvi odstavek 2. člena se glasi: 
Odkupne cene, ki jih mora nakupevalec plačevati 

nabiralcem so: \ •      , -. 
1. za gobe    I. vrsto   .   . 
2. za gobe   II. vrsto   .   . 
3. za gobe III. vrste   .   • 

2. člen '  . • 
Ostale določbe odredbe ostanejo nespremenjene. 

3. člen 
Ta odredba velja od dneva objave ,v Uradnem listu 

SNOS-a-in NVS. , • 
Ljubljana dne 21. decembra 1945 
V. št. 148/3. 

din 90.— za 1 kg 
„ 80.— „1 „ 
».   70.-  „ 1 „ 

Minister; 
za gozdarstvo in kmetijstvo: 

Hribar Janez s. r. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Fajlar Tone s. r. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani,   urednik: Pohar   Robert;    Oek   •   založha:  tiskarna 
Murkur — oba v Ljublianl. — Izhaja vsako eredo in »obolo. Naročnina: mesečno: din 24.—. Četrtletno: din 70.-, polletno: 
•^0 135.—, celoletno: rfln 2fi0 - '  Pneanwna Številka' prva pola din 2.•0. veaka  nadAIjnja 7.a?.elH pol* Hin 2— _ UredniMvo 

la upravniât»o: LJubljana, Gregorčičeva ul, 23. TeL tU 25-02,-. Cek. ra£ua JU H-33Z 
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Foitnina plačane • gotovini. 

ADNI LI 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 5. januarja 1946 Številka 2 

VSEBINA: 
3. Odlok o imenovanju nadzornega odbora pri Denarnem zavodu 

Slovenije. 
i. Uredba o prenosu poslov rudarskega glavarstva v Ljubljani 

na odsek za rudarsko nadzorstvo v rudarskem oddelku mini- 
strstva za industrijo in rudarstvo. 

5. Pojasnilo glede plačevanja taks od 1. januarja 1916 dalje. 
6. Spremembe v pravosodni službi. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

3. 
Odlok 

predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
Na podlagi 41. in 42. člena zakona predsedstva Slo- 

venskega narodnoosvobodilnega sveta o Denarnem zavo- 
du Slovenijo z dne 21. junija 1945, št. 8S/Z.6 (Ur. list 
st. 110/11), in na predlog ministra za finance Narodne 
vlade Slovenije 

imenujemo 
ta ciano nadzornega odbora pri Denarnem zavodu Slo- 
venije: 

Koblcrja Franca, 
i Jankoriča Jožeta in 

Vogacarja Nika. 

Ljubljana dne 31. decembra 1945, 
Št. 52/43. 

Za predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta; 

Sekretar: Predsednik: 
franco Lubcj s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

Skladno z organizacijo rudarskega oddelka ministr- 
ova za industrijo iu rudarstvo izdaje ministrstvo za 
ndustrijo in rudarstvo tole, 

uredbo 
.» prenosu poslov rudarskoga glavarstva v Ljubljani 
»a odsek za rudarsko nadzorstvo v rudarskem od- 

delku ministrstva za industrijo'in rudarstvo 
1. člen, 

Rudarsko glavarstvo v Ljubljani se ukinja. Vsi posli, 
fei jih je dosedaj opravljalo rudarsko glavarstvo, se pre- 

nese na rudarski oddelek, odsek za rudarsko nadzorstvo 
ministrstva za industrijo in rudarstvo v Ljubljani. 

2. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1946. 
Ljubljana dne 24 decembra 1945. 

Minister 
za industrijo in rudarstvo! 

Franc Lcskošck s. r. 

5. 
V zvezi z uveljavljenjem novega zakona o taksah in 

zakona o neposrednih davkih je izdalo ministrstvo za 
finance FLRJ pod št. 4930/III cd 18. XII. 1945 naslednje 

pojasnilo 
*   glede plačevanja taks od 1. januarja*1946 dalje 

1. Dokler ne stopi v veljavo zakon o posrednih 
davkih, ki se pripravlja, ostanejo v veljavi predpisi do- 
sedanjega zakona o taksah in predpisi taksne tarife, ki 
so veljali na dan 31. decembra 1945, kolikor jih ne vse- 
bujejo, spreminjajo ali ukinjajo predpisi novega zakona 
v taksah (Uradni list DFJ št. 71/1945) ali predpisi no- 
vega zakona o neposrednih davkih (Urad 'i list DFJ 
št. 90/1945). 

2. Vse taksne oprostitve, dovoljene pred pretekom 
leta 1945, prenehajo veljati z dnem 1. januarja 194Ö, ko-, 
likor *e nanašajo na takse, predpisane z novim zakonom 
o taksah. 

Ljubljana dne 28. decembra 1945. 
Št. 585/4—III/2. Ministrstvo  za finance, 

»        oddelek za davke 

Bazne uradne objave 

c. 
Spremembe v pravosodni službi 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 19, decembra 
1945, št. 2505/45—2, je s p r e j e t a ostavka na sodno 
službo, ki jo je podal Marovt Viktor, zvaničnik pri okraj- 
nem sodišču v Šoštanju. 

Vdajata: Predeedetvo SNOS in Narodna vlada Slovenije » LJubljani,   urednik:  Pohar   Robert;    tisk   in   zalnžha:  tiskarna 
đerkur — oba v LJubljani. — Izhaja veako eredo in soboto. Naročnina: meeečno: din 24.—. četrtletno: din 70-   poHctno: 
••.130,—. celoletno: cMn 2fi0       Pne»\w?.nn Mpvilka' prva po'» din, 2.fi0. vsaka  nadal|nja zaïpt* poln din 2 _ iinuini&iva 

la upwvaiSlw; Ljubljana, Qregoiêiiiev« ul, 23. Tel it. 25.-M. -•••. ••••• it, 1•7,• 
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m URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 9. januarja 1946 Številka 3. 

VSEBINA: 
,7. Odlok o prenehanju poslovanja Hranilnice bivše ljubljan- 

ske pokrajine. 
ß. Odločba o podržavljenju imovine razpuščene »Prosvetne 

zveze« v Ljubljani in Mariboru. 

9. Odločba p cenah mineralne vode. 
10. Začasna imenovanja v pravosodni službi. 

Priloga: Kazalo za leto 1945. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

7. ' 
Odlok 

predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
o prenehanju poslovanja Hranilnice bivše ljubljanske 

pokrajine 

Glede na zakon o ureditvi in delovanju kreditnega 
sistema in ker po načelu koncentracije denarnih sred- 
stev ni potrebe po nadaljujem delovanju in obstoju Hra- 
nilnice ljubljanske pokrajine v Ljubljani — preje-lira- 
nilnice dravske banovine v, Ljubljani, 

odločamo:, 
1. Z dnem 1. januarja 1946 preneha poslovati Hranil- 

nica ljubljanske pokrajine v Ljubljani — preje Hranil- 
nica dravske banovine v Ljubljani; 

2. vso aktivo in pasivo tega zavoda prevzame Mestna 
hranilnica ljubljanska v Ljubljani; 

3. Mestna hranilnica ljubljanska v Ljubljani se po- 
oblašča, da ukrene vse potrebno za izvedbo tega odloka; 

4. ž dnem objave tega odloka se razrešuje dolžnosti 
delegat ministrstva za finance Slovenije pri Hranilnici 
ljubljanske1 pokrajine v Ljubljani. 

Ljubljana dne 31. decembra 1945. 
'      St. 53. 

Za predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar:'   - Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

8.' 
Odločba 

o podržavljenju imovine razpuščene »Prosvetne zveze« 
v Ljubljani in Mariboru 

• ' •    Z odločbo. ministrstva za notranje zadeve Narodne 
ylade Slovenije št. 1958/3—45 z dne 2, oktobra 1945 je 

bila odklonjena odobritev nadaljnjega delovanja- »Pro. 
svetne zveze« v Ljubljani in je bila ta zveza uradoma 
razpuščena. Usodo zveze delijo tudi vsa v njej včlanjena 
drušlva. Vsa premična in nepremična imovina je bila 
prenesena na Komisijo za upravo narodne imovine do 
končne odločitve o vprašanju njene usode. Do prevzema 
imovine po tej komisiji je mestni NO za okrožno mesto 
Ljubljano s,svojo odločbo II št. 6061/45 z dne 9. okto- 
bra 1945 postavil za_ upravljanje imovine razpuščene 
zveze kot skrbnika tov. dr. Antona Vodnika, profesorja 
in književnika v Ljubljani Pritožba ^Prosvetne zvezec. 
v Ljubljani proti razpustu je bila z odločbo Narodne 
vlade Slovenije na seji dne 7. novembra 1945 pod št; 
1958/G zavrnjena in ni proti tej odločbi nadaljnje pri- 
tožbe. 

^Prosvetna zvezai v Mariboru, ki je delovala • pred 
aprilom 1941, ni prijavila niti zase niti za včlanjena 
društva obnovitve delovanja v smislu odredbe ministr- 
stva za notranje zadeve Narodne vlade Slovenije št. 1240/1 
z-dne 12. julija 1945, Ur. list št. 153/19. oziroma po dc*v 
iočbah novega zakona o društvih, zborovanjih in drugih 
javnih shodih z dne 25. avgusta 1945! Zato velja, da*ta 
zveza več ne obstoji. 

Na podlagi navedenih dejstev 

odloča 

ministrstvo za notranje zadeve Narodne vlade Slovenije: 

Vsa premična in nepremična imovina razpuščene 
»Prosvetne zveze« v Ljubljani in vseh v njej včlanjenih 
društev kakor tudi bivše »Prosvetne zvezec v Maribora 
in vseh v njej včlanjenih društev se podržavi in preide 
v upravo ministrstva za prosveto ljudske republike Slo- 
venije, ki razpolaga s. preneseno imovino po-določenem * 
načrtu in poskrbi pri pristojnih ljudskih sodiščih' za 
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah. 

Ta zemljeknjizni prenos je izvršen v javnem interesu 
in je takse prost. < " * 

'    Odločba je izdana' v javnem interesu in :zato takse 
prosta. 

Ljubljana dne 2. januarja 1946. 
Štev. 1958/8-45. 

Minister za notranje zadeve: 
Polič Zoran s. r. 
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9. 
Odločba 

o cenah mineralne vode 

Po 1. odstavku 2. člena uredbe o ureditvi notranjega 
prometa z blagom z dne 8. junija 1945, Ur. list DFJ 
št. 40 • navodil zveznega ministrstva za trgovino in 
preskrbo, urada za cene, za določanje cen v trgovini na 
debelo in na drobno z dne 11- maja 1945, Ur. list DFJ 
št. 34, določa ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne 
vlade Slovenije v sporazumu z ministrstvom za narodno 
zdravje Narodne vlade Slovenije za mineralne vode na- 
slednje najvišje cene za območje Slovenije: 
1. 14/10 steklenice 

franko vrelec    i   •   . din    3.25 
franko namembna postaja   ..«.«. „      5.— 
cena. na debelo   . •   . „      8.50 
cena na drobno  ,   «   •   •   >   •   *   •   •   , „ 10.— 

2. 10/10 steklenice 
franko vrelec .......i... „ 3.— 
franko namembna postaja   ...... „ 4.50 
cena na debelo   .  „ 7.— 
cena na drobno  <••«•••••• „ 8.50 

3. 5/10 steklenice 
franko vrelec      „      2.50 
franko namembna postaja   <.....    „      3.50 

'   cena na debelo     »      6.— 
cena na drobno  .......•••     „      7.— 

'4. kozarec 2 del      „      2.— 
K prednjim cenam je prepovedano zaračunavati ka- 

kršne koli pribitke. 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 

nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 
23. IV. 1945, Ur. list DFJ št. 241/26-1945. 

Ta odločba stopi takoj v veljavo. 
Ljubljana dne 27. decembra 1945. 
V. št. 346/4. 

Minister za trgovino Minister za narodno 
in preskrbo: zdravje: 

Fajfar Tone s. r. Dr. Marjan Ahčin s. r. 

K a zu o uradne objave 

.0. 
Začasna imenovanja4 v pravosodni službi 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. januarja 
1946, št. 1370/45—11, je bila začasno sprejeta v pravo- 
sodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dode- 
ljena na službovanje okrajnemu sodišču v Ce- 
lju Bradač Gojslava, absolventinja štirih razredov me- 
.čanske šole, stanujoča v Celju, Ljubljanska c. št. 10. 

Z odločbo ministra za. pravosodje z dne 2. januarja 
1946, št. 1447/45—7, je bua začasno sprejeta v pravo- 

sodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dode- 
ljena na službovanje okrajnemu sodišču na Je- 
senicah Bernard Emilija, privatna uradnica na Jese- 
nicah, Lampetova ul št 4. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. januarja 
1946, št. 1461/45—19, je bila začasno sprejeta v pravo* 
sodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dode- 
ljena na službovanje ok r a j n e m u sodišču v Ko- 
čevju Ličen Cvetka, absolventinja 3. razreda meščan- 
ske šole, stanujoča v Kočevju št 109. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. januarja 
1946, št 1540/45—24, je bil začasno sprejet v pravo- 
sodno službo kot zvaničnik in hkrati dodeljen na službo- 
vanje okrožnemu sodišču v Ljubljani Pipan 
Bruno, invalid JA v Ljubljani 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. januarja 
1946, št. 1541/45—20, je bila začasno sprejeta v pravo- 
sodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dode- 
ljena na službovanje okrajnemu so<lišču v Ljub- 
ljani Šorli Marija, bivša privatna uradnica iz Ljub. 
ljane, Dolenjska cesta 48 f. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. januarja 
1946, št. 1521/45—28, je bil začasno sprejet v pravo- 
sodno- službo kot zvaničnik in hkrati dodeljen na služ- 
bovanje ok rožn em u sodišči' v Mariboru Ru- 
dolf Vladimir, šofer pri bivšem okrožnem sodišču v Ma- 
riboru, stanujoč v Mariboru, Valvazorjeva uU'36.    — 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. januarja 
1946, št 1522/45—21, je bila začasno sprejeta v pravo- 
sodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dode- 
ljena na službovanje okrajnemu sodišču v Ma- 
riboru Gorjan Sonja, uradnica iz Maribora, Jadranska 
cesta 23. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2. januarja 
1948, št. '471/45—10 je bil začasno sprejet v pravo- 
sodno službo kot zvaničnik in hkrati dodeljen na služ- 
bovanje okrajnemu sodišču v Šoštanju Pajk 
Janez, bivši državni uslužbenec iz Ljubljane, Ciglarjeva 
ulica št. 12. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dno 3. januarja 
1946, št 1446/45—16, je bila začasno sprejeta v pravo- 
sodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dode- 
ljena na službovanje okraj nemusodišču vTreb- 
n j e m Skubic Stanislava^ bivša privatna uradnica, sta- 
nujoča v Ljubljani, Litijska cesta št. 6. 

Izdaiata: Pretteedetvo SNOS Jn Narodna vi»-U Slovenije » LJubljani.   Orednlk: Pohar   Robert;    tisk   tn   založba:  tiskarna 
Merkur — oba v LJuhlianl   — Izhaja v«wko ire<Jo 'n •°bo,o  Naročnina-  medeno- din ?4 -   četrtletno   din 70       ••1•••: 
din 133,— celoletno: ''in 2fiO       ••••••••• Hpvilka   prva HA «Hrt 2SO   peak«  naditljnia r.a?pti, M« 'Hn 2.—.— Urednižlvo 

"    * la torftvaütvjK Idubliana, Qregorc^eva. ul.23, •••)1.2•. — Cek.•cua it. 14 237. 
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Postuma plačani • gotovini. 

AD NI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 12. januarja 1946 Številka 4. 

VSEBINA: 
11. Navodila za izvajanje uredbe o upokojitvi državnih usluž. 

bencev. 
12. Uredba  o  ukinitvi  zasebnih  trgovskih   šol   in  enoletnih 

trgovskih tečajev. ..».,'     ,.   .. 
'13. Uredba o ustanovitvi Uprave državnih grafičnih podjetij 

Slovenije. 
14. Odredba o obvezni registraciji., inženirskih in stavbemskih 

podjetij. 

15. Odredba o obveznem zatiranju škodljivcev in bolezni sad- 
nega drevja. 

1C. Odredba, s katero se spreminja odredba o.brezplačni dez- 
infekciji in dezinsekciji. •'   v"w' 

17. Odločba^o^žaplefflbr^imoviiie Ljubljanske kreditne banka 
d. d. v Ljubljani. 

18. Imenovanja v pravosodni službi. 

Uredbe, odredbe  in dru<n razglasi 
Narodne vlade Slovenije 

11. 

Navodilo 
Narodno vlado Slovenije, za izvajanje uredbe 

o upokojitvi drž. uslužbencev 

Na temelju pooblastila iz 3. odstavka 6. člena uredbe 
zyezne vlade o upokojitvi državnih uslužbencev od 

.25. oktobra •5, (Ur..list ZLRJ, št. .86, od'6. novembra 
1945) se v sporazumu z zveznim finančnim ministrom 
izdajejo za izvajanje navedene uredbe, kolikor se tiče 
•federalnih državnih uslužbencev in bivših banovinskih 
samoupravnih uslužbencev v Sloveniji, tale 

n a v o d i 1 a : 

1. člen 

Individualne odločbe o upokojitvi v smislu 1., 2. in 
3. člena navedene, uredbe izdajejo po uradni dolžnosti 
zadevna ministrstva Narodne vlade Slovenije v sporazumu 
s predsedstvom te vlade za tiste, federalne državne usluž- 
bence, ki so bili v službi v dotičnih ministrstvih Narodne 
vlade Slovenije in ustanovah, ki so jim podrejene, oz. so 

, bili na dan-6. aprila 1941 v-službi v bivših uradih v Slo- 
veniji, katerih zdaj ni več, a bi spadali v strokovno pri- 
stojnost zadevnih ministrstev. 

Za tiste državne uslužbence, ki so bili dani Narodni 
vladi Slovenije na razpolago, izdaje take odločbe v spo- 
razumu s predsedstvom Narodne vlade Slovenije listo 
ministrstvo, v katerega resor bi dotični uslužbenec po 
svoji zadnji" zaposlitvi spadal, v dvomu pa tisto, ki ga 
odredi predsedstvo Narodne vlade Slovenije. 

2. člen 

Individualne odločbe o upokojitvi v smislu 1., 2. in 
3. člena navedene" uredbe za upokojitev bivših banovin- 
skih' samoupravnih uslužbencev" v Sloveniji izdaje po 
uradni dolžnosti v sporazumu s predsedstvom Narodne' 

'vlade Slovenije tisto ministrstvo, pod katerega nadzor- 
stvo spadajo sedaj posli, ki- jih je uslužbenec ob koncu- 

svojega službovanja pretežno opravljal, v dvomu pa tisto, 
ki ga odredi predsedstvo Narodne vlade Slovenije. 

3. člen 

Individualne odločbe o upokojitvi v smislu 4. člena 
navedene uredbe izdajejo za federalne državne usluž- 
bence v sporazumu s predsedstvom Narodne vlade Slo- 
venije zanje strokovno pristojna ministrstva 

4. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v 2-Uradnem listu«. 

V Ljubljani dne 4. januarja 1946. 

Za predsedstvo Narodne vlade. Slovenije 
in za ministra za finance: 

podpredsednik Narodne vlade Slovenije: 
Dr. Marijan Bmcelj s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

12. . .      • 

Uredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo o ukinitvi za- 
sebnih trgovskih Sol in enoletnih trgovskih tečajer 

1. člen 
S šolskim letom 1945/4'G.* se na ozemlju federalne 

Slovenije ukinejo vse zasebne trgovske šole in enoletni 
trgovski tečaji. Nove zasebne trgovske šole in enoletni 
trgovski tečaji se' ne smejo ustanavljati. 

2. člen 
Dosedanje vodstveno in učno osebje na teh šolah* se 

more dodeliti po presoji ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo v službo državnim gospodarskim šolam, če za tako 
mesto prosi in ima potrebno strokovno in moralno kva- 
lifikacijo. ••.'..•        ( 

'"'  " 3. Člen 
Šolska uprava, učila in poslopja" prizadetih zasebnih 

trgovskih jšol-in/ tečajev se' morejo po ' «cenitvi in'odio- 
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ćitvi ministrstva za trgovino in preskrbo odkupiti ali 
aajeti za državne gospodarske šole. 

'4. člen 

Ta uredba velja od dneva objavo v >Uradnem listu«. 

• Ljubljani dne 20. decembra 1945. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

\» Fajfar Tone s-r. 

13. 

Uredba 
ministrstva za industrijo in ruttarstvo K Vb o listano- 

yitvi Uprave državnih grafičnih podjetij Slovenije 

1. člen 

Ustanovi se Uprava državnih" grafičnih podjetij Slo- 
venije s sedežem v Ljubljani. 

Uprava je samostojna pravna oseba pod nadzor- 
stvom ministrstva za industrijo in rudarstvo NVS, ka- 
tero daje tudi smernice za delo. 

2. člen 

Uprava državnih grafičnih podjetij Slovenije obsega 
vsa državna in podržavljena grafična podjetja, vštevši 
vse tiskarne, klišarne, litografije, knjigoveznice, prede- 
lovalnice papirja in podobna podjetja, ki so ali ki po- 
stanejo last države. 

Uprava državnih grafičnih podjetij Slovenije ne od- 
vzema pravne in gospodarske samostojnosti posameznim 
podjetjem, temveč jih povezuje v skupno tehnično in 
komercialno organizacijo. 

3. člen 
'       Namen Uprave je: 

1. organizacijsko povezati vsa državna ali podržav- 
ljena grafična podjetja na ozemlju Ljudske republike 
Slovenije; 

2. skrbeti za racionalizacijo dela v teh podjetjih; 
3. voditi vse posle glede oskrbe posameznih pod- 

jetij s potrebnim papirjem, kemikalijami, črkovnim in 
drugim materialom; 

4. prevzemati in posredovati vsa naročila in v skla- 
du z naročili razdeljevati delo posameznim podjetjem; 

5. prizadevati ei, da bo delo grafičnih podjetij kar 
najbolj kvalitetno in poceni. 

4. člen 

Uprava državnih grafičnih podjetij Slovenije se deli 
na oddelke. 

Na čelu Uprave je upravnik; imenuje ga minister za 
industrijo in rudarstvo. Upravnik vodi vse poslovanje 
ter zastopa Upravo. Po potrebi ima namestnika, ki ga 
po njegovem predlogu imenuje minister za industrijo 
in rudarstvo. Vodje posameznih oddelkov imenuje mini- 
ster za industrijo in rudarstvo na upravnikov predlog. 

V skladu z razvojem in potrebami ima Uprava lah- 
ko tudi prokuriste ali drugo višje komercialno in teh- 
nično osebje. Tudi to osebje imenuje minister za indu- 
strijo ia rudarstvo na Ufiraynjkoy. predlog. 

5. člen 

Za Upravo podpisuje upravnik ali njegov namestnik 
samostojna Vodje oddelkov, prokuristi ali drugi poobla- 
ščenci podpisujejo le po dva skupno. 

6. člen 

Podrobnejše določbe glede notranje izgradnje In or- 
ganizacije Uprave državnih grafičnih podjetij Slovenije 
ter njene povezave a posameznimi podjetji predpiše 
minister za industrijo in rudarstvo. 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«, 

Ljubljana dne 13. decembra 1945. 

Minister za industrijo in rudarstvo; 
LoskoSek Franc e. r. 

14. 

Odredba 
ministrstva za gradnje o obvezni registraciji inženir- 

skih in stavbeniških podjetij 

Zaradi pregleda in načrtnega delovanja inženirskih 
in stavbeniških podjetij gradbene stroke izdaje ministr- 
stvo za gradnje na podlagi 6. člena zakona o Narodni 
vladi Slovenije z dne 5. maja 1945, Ur. list št. 27/5, tole 
odredbo: 

1. člen 

Do 10. februarja 1946 se morajo vsa inženirska in 
sfavbeniška podjetja, ki delujejo v gradbeni stroki, re- 
gistrirati pri občem oddelku ministrstva za gradnje. Ta 
oddelek vodi vpisno knjigo o registraciji. 

2. člen 

Za registracijo je treba izpolniti obrazec za izredni 
popis za obnovo države, ki ga je izdalo ministrstvo za 
gradnje Narodne vlade Slovenije (obrazec G). 

Obrazci se dobe pri občem oddelku ministrstva za 
gradnje, dalje pri oddelkih za gradnje okrožnih ljudskih 
odborov oziroma mestnega ljudskega odbora v Ljubljani. 

Prijava in registracija je oproščena vseh taks oziroma 
pristojbin. 

3. člen 

Vsaka bistvena sprememba podatkov, navedenih v 
obrazcu G, se mora v 3 dneh prijaviti občemu oddelku 
ministrstva za gradnje, da se vpiše v register. 

Za bistveno spremembo se šteje zlasti: 
sprememba v osebi lastnika oziroma naziva pod- 

jetja ter njegove pravne oblike, dalje sprememba v osebi 
odgovornega vodje, zastopnika ali delegata, sprememba 
glede pooblastitve za izvrševanja gradbenih del in sedeža 
podjetja, končno vsaka sprememba, ki ima za posledico 
izbris, ali vobče sprememba, ki' se mora vnovično regi- 
strirati v obrtnem ali trgovinskem registru. 

V istem roku morajo prijaviti inženirska in stavbe- 
niška podjetja ministrstvu za gradnje •vsak prevzem novih 
ali dovržitev prevzetih gradbeni!« del. 

3. člen 

Inženirska in stavbeniška podjetja, ki ne opravijo 
registracije oziroma se p/ijavijo sprememb v. predpisa» 
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lem roku, se ne morejo udeleževati državnih in drugih 
pvnih licitacij za prevzem in dobavo del oziroma gradiva. 

5. člen 
KrSilve predpisov le odredbe se bodo kaznovale, ko- 

likor gre za dejanje gospodarske sabotaže, po zakonu 
» zatiranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabo- 
taže z dne 23. aprila 1945, Ur. list DFJ št. 241/26. 

6. Sen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 

.Ljubljana dne 7. januarja 1946. 
St. 53/1 ex 1946. 

Minister za gradnje: 
Dr. Miha Kambic" s. r. 

15. 

Odredba 
ministrstva za kmetijstvo o obveznem zatiranju 

škodljivcev in bolezni sadnega drevja 

Da se obvaruje sadno drevje rastlinskih škodljivcev 
in bolezni, 

odrejam: 
1. člen 

Vsak imetnik (lastnik, uživalec, zakupnik) zaseb- 
nega ali javnega zemljišča, na katerem je kakršen koli 
nasad sadnega drevja (na vrtovih, njivah, travnikih, na- 
sipih, ozarah, ob cestah itd.), mora opraviti téle zati- 
ralne ukrepe: 

1. odstraniti mora iz svojega nasada vsa sadna dre- 
vesa, ki so suha ali na pol suha, nadalje drevesa, ki so 

.močno rakava ali napadena, od zalubnikov, vrtnih •/.&- 
vrtačev", navadnih kaparjev (ne San José-jevih kaparjev) 
ali krvavih uši v takem obsegu, da-ni mogoč drug način 
uspešnega zatiranja teh bolezni in škodljivcev. 

Prav tako mora odstraniti iz nasada vse suhe, na pol 
suhe in odmirajoče ter od zalubnikov aH vražjega grmiča 
(metlastega izrastka) napadene veje in štrclje. 

2. Ostrgati mora' na pogrnjene rjuhe, vrečevino, 
papir ali podobno z debla in z vseh starejših vej sad- 
nega drevja mah, lišaje, staro skorjo in drevesne gobe 
in odstraniti z dreves suhe gnile plodove (mumije) ter 
vse odpadke takoj na mestu sežgati. 

3. Odstraniti mora s sadnega drevja vse grmiče bele 
omele (Uma). Manjši grmi omele na vejah se globoko 
izrežejo, rane pa zamažejo s cepilno smolo ali gorkim 
katranom. Veje, na katerih se je naselilo več grmičev 
omele, se morajo cele odžagati. Drevje, ki je močno na- 
padeno od bele omele, se mora pomladiti. Površno od- 
rezovanje ali odlamljanje grmičev omele je brezuspešno 
in zato nedopustno. 

4. Porezati mora in takoj sežgati vsa goseničja gnez- 
da (zlatnice, glogovega belina itd.), ki so pozimi na vejah 
sadnega drevja, grmovja in živih mej. 

5. Odstraniti mora s starikavih sadnih dreves preko- 
merno visoke vrhove, pri katerih se v2. odstavku 1. točke 
in v 2., 3. in 4. točki odrejeni ukrepi ne morejo več.iz- 
vršiti ali pa bi njih izvedba spravila delavca v življenj- 
sko nevarnost. 

2. člen 

V tistih predelih mariborskega okrožja, kjer se je 
p_ojavü San José-jey kapar, mora y.sak, imetnik kakršnega 
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koli nasada sadnega drevja (1. člen) poleg zatiralnih 
ukrepov po 1. do 5. točke 1. člena opraviti še téle za ti- 
rarne ukrepe: 

1. Posekati mora vsa sadna drevesa, ki so tako 
močno napadena od San José-jevega kaparja, da so ne- 
ozdravljiva, manj napadena drevesa pa pomladiti. 

2. Ko je opravil dela, navedena v 2. odstavku 1. točke 
in v 2., 3. in 4. točki 1. člena, mora vse drugo sadno 
drevje škropiti s predpisanim zatiralnim sredstvom. 

3. Posekati mora tudi grmovje gloga in črnega trnja 
ter drugo grmičevje v okolici sadovnjakov in na drugih 
obdelovalnih zemljiščih in ga na mestu sežgati. 

4. Debla in debelejše veje dreves, posekanih ozi- 
roma pomlajenih po določbah tega in 1. člena, kakor tudi 
vse debelejše veje, ki jih je odstranil z dreves po določ- 
bah 1. člena, mora, preden jih odpelje, močno opaliti, 
vse drugo vejevje pa na mestu sežgati. 

Predele, v katerih se morajo izvršiti v tem členu 
predpisani zatiralni ukrepi, določi okrožni izvršni odboi 
v Mariboru; ta tudi predpiše s sodelovanjem uradnega 
fitopatologa in kmetijskega strokovnjaka, kako naj se ti 
ukrepi izvedejo. Drevesa, ki se morajo posekati oziroma 
pomladiti po 1. točki tega člena, določi uradni fitopatólog 
ali od njega pooblaščeni kmetijski strokovnjak. 

3. člen 

Določbe 2. Člena veljajo tudi za druga okrožja, k]er 
bi se pojavil San José-jev kapar. V takem primeru bo 
pristojni okrožni izvršni odbor izda] notrebne odredbe 
po zadnjem odstavku 2. člena. 

4. člen 

Vsi v 1. in 2. členu predpisani zatiralni ukrepi mo- 
rajo biti izvršeni najkasneje do 31. marca vsakega leta. 

5. člen 
Izjeme od določb 1. člena lahko- dovoli pristojni 

okrajni izvršni odbor za posameznike ali za cele kraje 
v primerih, če se zaradi nepremagljivih ovir ne bi mogli 
izvršiti predpisani zatiralni ukrepi oziroma, kjer sadjar- 
stvo nima večjega gospodarskega pomena 

C. člen 
Krajevni ljudski odbor mora skrbeti, da bodo v nje- 

govem okolišu s to odredbo predpisani zatiralni ukrepi 
pravočasno in pravilno izvedeni. Tudi mora sestaviti po- 
sebno komisijo treh članov, ki najkasneje do 5. aprila 
vsakega leta pregleda vse nasade sadnega drevja v svo- 
jem območju in ugotovi imetnike nasadov, ki niso izvršili 
predpisanih zatiralnih ukrepov. 

7. Člen 

Krajevni ljudski odbor mora ugotovljene prekrške 
zoper to odredbo takoj javiti pristojnemu okrajnemu 
izvršnemu odboru, kršitelje pa opomniti in jim določiti 
kratek rok, da v njem izvrše predpisana dela. Ce ta 
opomin ne bi imel uspeha, mora odrediti, da se opuščeni 
zatiralni ukrepi opravijo na stroške kršiteljev. 

8. člen 

Okrajni izvršni odbor nadzoruje po svojih strokov- 
njakih krajevne ljudske odbore in skrbi, da ti odbori 
pravilno opravljajo svoie dolžnosti p_o tej odredbi. 
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9. člen 
Prekrški zoper 1. člen te odredbe bodo kaznovani 

z denarno kaznijo do 1000 dinarjev, prekrški zoper 
2. člen te odredbe pa z denarno kaznijo do 3000 dinarjev. 

V primeru neizterljivosti se denarna kazen spre- 
meni v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, in 
sicer za vsakih 50 dinarjev po en dan prisilnega dela. 

Denarne kazni se stekajo v sklad za pospeševanje 
sadjarstva pri okrajnem ljudskem odboru. 

10. člen 
Kazni izreka pristojni okrajni izvršni odbor. 
Zoper kazensko odločbo je dovoljena pritožba na pri- 

stojni okrožni izvršni , odbor; njegova odločba je do- 
končna. 

Pritožbo jp vložiti v 15 dneh pri okrajnem izvršnem 
odboru, ki je kazen izrekel. 

Kaznovalna pravica zastara v 6 mesecih. 

11. člen 
• V okrožnem mestu Ljubljani opravlja posle krajev- 

nega ljudskega odbora in okrajnega izvršnega odbora 
po 5., 6., 7. in 10. cMenu te odredbe mestni okrožni ljudski 
odbor v Ljubljani, posle okrožnega izvršnega odbora po 
10. členu te odredbe pa ministrstvo za kmetijstvo. 

12. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 
Ljubljana dne 4. januarja 1946. 

Minister za kmetijstvo: 
Janez Hribar s. r. 

Z, r*^ 
/ 

16. 

Odredba 
ministrstva za narodno zdravje, s Katero se spreminja 

odredba o brezplačni dezinfekciji in dezinsekciji 

1. člen 
t'rvi člen odredbe ministrstva za narodno zdravje o 

brezplačni dezinfekciji in dezinsekciji z dne 3. julija 
1945, Uradni list 154/19, se spreminja tako, da se novo 
besedilo glasi: 

<^ >Iz občehigienskih razlogov se opravlja dezinfekcija 
po akutnih nalezljivih boleznih in tuberkulozi brezplačno. 

Dezinsekcija zaradi zasteničenja in ušivosti se oprav- 
lja pri plačila nezmožnih brezplačno, pri plačila zmožnih 
pa proti plačilu dejanskih stroškov za porabljeni ma. 
terialx • 

2. člen 
V drugem členu prej navedene odredbe se črta be- 

seda: >brezplačno«. Novo besedilo se glasi: 
4 >Dezinfekcijo in dezinsekcijo opravijo dezinfektorji 

pri okrožnih in okrajnih N0 oziroma, kjer teh še ni, 
dezinfektorji pri odborih OF.«   / 

3. člen 
/   Vse druge določbe ostanejo nespremenjene.   ' 

4 člen 
Ta odredba velja z dnem objave v ^Uradnem listu«. 
V Ljubljani dne 28. decembra 1945. 

Minister 
za narodno zdravje: 

Dr. Aličin Marjan s. r. 

17. 

OdloČL_ 
ministrstva za finance NVS 

Ker se je na podlagi sodbe vojaškega sodišča ljubljan- 
skega vojnega področja v Ljubljani št. II-Sod. 1475/45 z dne 
21. avgusta 1945 zaplenila v korist države imovina pravne 
osebe Ljubljanske kreditne banke d. d. v Ljubljani in 
ker po zakonu o ureditvi in delovanju kreditnega sistema 
ni potrebe po nadaljnjem delovanju in obstoju tega za- 
voda ter v zvezi z aktom ministrstva za finance FLRJ 
VII—br. 8949 z dne 17. novembra 1945 

odločam: 

1. da stopa Ljubljanska kreditna banka d. d. v Ljub- 
ljani v likvidacijo z dnem objave te rešitve; 

2. da se z dnem objave te rešitve razreši dolžnosti 
delegat ministrstva za finance NVS pri tej banki; 

3. da to likvidacijo izvrši Denarni zavod Slovenije 
v Ljubljani, ki naj imenuje likvidatorji odbor treh oseb 
po odobritvi ministrstva za finance Slovenije; 

4. da vrši nadzor nad poslovanjem likvidatorja mini- 
strstvo za finance Slovenije; 

5. da se ta likvidacija kakor tudi ime likvidatorja 
registrira v trgovinskem  registru in predpisno objavi. 

Ljubljana dne 31. decembra 1945. 
Za ministra za finance Slovenije 

podpredsednik NVS: 
Dr. Marijan Brccelj s. r. 

Kazne uradne objave- 

18. 

Začasna imenovanja v pravosodni službi 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 29. decem- 
bra 1945, št. 1405/45—23, je bil postavljen za tajnika 
okrožnega sodišča v Celju dr. Dolpičar Josip, 
sodnik bivšega okrožnega sodišča v Celju 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 2(J. decem- 
bra 1945, št. 1415/45—10, je bil postavljen za tajnika 
okrajnega sodišča v Krškem Svajger Stanko, 
bivši sodnîk okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS to Narodna •1•«!• Slovenije • Ljubljani.   Urednik: Pobar   Robert;    ttek   in   založba:  tiskarna 
Merkur — oba » Ljubljani. — Izhaja veako «redo to eobolo. Naročnina: meseîno: din 24.—, četrtletno: din 70.—. polletno: 
dia l35.tr. celoletno: ćin 260.—. Posamezna Slerilka-* •••• pola din 2.•), *•••• nadaljnja zaJpta pola din 2,—é _* Uredniìtvd 

ia U£waiSttóJ Ljubljana, Gregorčičeva «1,22. Tel. it, 25-52. — £ek_. raïun it, 14-337, 



PoJtnlna plačani • gotovini 

URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 16. januarja 1846 Številka 5. 

VSEBINA 
J 9. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o klanju pra- 

šičev in oddaji maščob z dno 3. 11. 1946, Ur. list št. 357/45. 
20. Odločba o fuziji Celjske mestne hranilnice v Celju, Hra- 

nilnice dravske banovine Maribor — podružnice v Celju 

in Okrajne hranilnice v Rogatcu v Celjsko mestno hra- 
nilnico, Celje ter o likvidaciji Kreissparkasse v Celju. 

21. Imenovanja v pravosodni službi. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

19. 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlads 
Slovenije izdaje sporazumno z ministrom za kmetij- 
stvo tole 

uredbo 
o spremembah in dopolnitvah uredbe o klanju prašičev 
in oddaji maščob z dne 3. 11. 1945, Ur. list št. 357/45 

1. člen 
• ,, Četrti, peti in šesti odstavek' 3. člena se spremene 
in se glase: " * ,,..,. 

Gospodarstva, ki zakoljejo 3 prašiče in imajo več 
ko 11 družinskih članov, ne oddajo slanine. Ce imajo 
taka gospodarstva 11 družinskih članov,' oddajo od tretje- 
ga zaklanega prašiča 5 kg slanine, pri vsakem članu 
družine manj pa po 5 kg slanine več. 

Gospodarstva, ki zakoljejo 4 prašiče in imajo 16 dru- 
žinskih članov, ne oddajo slanine. Ce imajo taka gospo- 
darstva 15 družinskih članov, oddajo od četrtega zakla- 
nega prašiča ókg slanine, pri vsakem članu družine 
manj pa po 5 kg slanine več. 

Gospodarstva s štirimi družinskimi člani ali manj, 
ki zakoljejo več ko dva prašiča, gospodarstva s petimi 
do osmimi družinskimi člani, ki zakoljejo več ko 3 pra- 
šiče, in gospodarstva, ki zakoljejo več ko 4 prašiče, od- 
dajo od vsakega nadaljnjega zaklanega prašiča po 40 kg 
slanine. 

Za izračunanje količine sveže slanine, ki jo morajo 
oddati rejci, če zakoljejo več prašičev, služi tablica, ki 
je priložena tej uredbi. 

2. člen 

Na koncu 4. člena se dodajeta peti in • odstavek, 
lii se glasita: 

Meso zaklanih prašičev smejo rejci, razen v prime- 
rih, kjer morajo oddati vsega prašiča, obdržati zase, če 
pa meso prodajo, ga smejo prodati le >Navodu« oziroma 
tistim nabavnoprodajnim zadrugam, ki jih za odkup po1 

oblasti ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS, in sicer 
po uradno določeni ceni. ,    , 

Vsi rejci prašičev morajo prijaviti najpozneje v 
10 dneh £0 objavi te Uredbe pristojnim krajevnim ljud- 

skim odborom število prašičev, ki jih rede, kakor tudi 
število prašičev, ki so jih zaklali od 1. X. 1945 pa do 
dne, ko stopi ta uredba v veljavo. Neprijavljene prašiče 
zaplenijo okrajne odkupne komisije, katerih ustanovitev 
in sestava bo določena s posebno uredbo, če pa so bili 
že zaklani, zaplenijo navedene komisije reieem ustrezno 
količino mesa in slanine. 

3. člen 

Za četrtim členom se dodaje nov peti člen, ki se 
glasi: 

Okrajne odkupne komisije smejo izjemoma v tistih 
krajih, kjer zaradi opustošenja po vojnih dogodkih ali 
izselitve prebivalstva ni bilo mogoče normalno rediti 
prašičev, kakor tudi v krajih, kjer ni gospodarskih po- 
gojev za normalno vzrejo prašičev, po ugotovljenem de- 
janskem stanju znižati posameznim rejcem količino sla- 
nine, ki jo morajo oddati, in sicer sorazmerno manjši 
teži njihovih prašičev, vendar ne za več ko 50°/o pred- 
pisanih količin. 

Od prašičev, ki tehtajo od IGO do 200 kg žive teže, 
pa morajo rejci oddati za 25% več sveže slanine kot j© 
določeno v tretjem in četrtem členu te uredbe ter za 
50% več, ako tehta prašič nad 200 kg. Težo prašičev in 
količino slanine, ki jo morajo rejci v takih primerih 
oddati, ugotove okrajne odkupna komisije. 

4. člen 

Dosedanji 5. člen postane G. člen, dosedanji 6. člen 
pa 7. člen. 

Prvi odstavek dosedanjega sedmega člena, ki postane 
8. Člen, se spremeni in se glasi: 

Rejci morajo izročiti vse kože zaklanih prašičev zbi- 
ralnicam, pooblaščenim za zbiranje kož od državnega 
podjetja za promet s kožami in tekstilijami (>Koteks<). 
Zbiralnica prevzame kože, jih strokovno oceni ter izda 
rejcu potrdilo, v katerem navede njegovo ime, priimek^ 
naslov, številko osebne izkaznice, količino in kakovost 
kož .ter ceno, po kateri je kože plačala. Na podlagi tega 
potrdila izda pooblaščeni razdeljevalec usnja rejcu blago 
za obutev v količini,' ki ustreza 50°/o denarne vrednosti 
oddanih kož/ Te določbe veljajo tudi za vse. svinjske 
koze, ki jih imajo rejci še izza okupacije in jih doslej • 
niso oddali 



Stran 12. Štev. 

5. člen 
Dosedanji 8. člen postane 9. člen, dosedanji 9. Člen 

postane 10. člen, dosedanji 10. člen pa postane 11. člen. 

6. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >UrHnpm Ustu<. 
Ljubljana dne 8. januarja 1946. 
IV št. 214/1. 

Minister 
Minister za kmetijstvo: za trgovino in preskrbo 

Janez Hribar e. r.   Tone Fajfar s. r. 

Tabela za oddajo slanino 

Družinskih 
Članov 

od enega 
zaklanega 

pražila odda 
slanine kg 

od drugega 
zaklanega 

prašiča odda 
slanine kg 

od tretjega 
zaklanega 

pražiia odda 
alanine kg 

od Četrtega 
zaklanega 

praSIca odda 
slanine kg 

1 20 85 40 40 
2 10 30 40 40 
3 6 25 40 40 
4 — 20 40 40 
5 — 15 35 40 
6 — 10 30 40 
7 - • 5 25 40 
8 — — 20 40 
9 — — 15 35 

10 r- — 10 30 
11- r- - 5 25 
12 «- — —5 20 
13 t*- - f* 15 
14 •— — .— 10 
15 — — •-* 5 
16 tT" "m P-"» -^ 

20. 

Odločba 
Na predlog okrožnega odbora OF Celje, okrajnega 

NO Celje—mesto, krajevnega N0 Rogatec in Celjske 
mestne hranilnice, Celje ter na podlagi 2. in 23. člena 
zakona o ureditvi in delovanju kreditnega sistema 

odločam : 
1. Celjska mestna hranilnica v Celju, Hranilnica 

dravske banovine Maribor — podružnica Celje in Okraj- 
na hranilnica v Rogatcu, ki so bile za okupacije prevzete 
in združene v Kreissparkasse, Celje, se luzionirajo v 
zavod Celjsko mestno hranilnico, Celje; 

2. Kreissparkasse v Celju preneha obstajati; vso 
njeno imovino z vsemi pravicami in dolžnostmi prevzame 
Celjska mestna hranilnica, Celje; 

3. Celjska mestna hranilnica, Celje, naj izvede vse 
česar treba za pravno izvršitev te odločbe. 

Ljubljana dne 8. januarja 1946. 
St. 1376-V-1945. 

Za ministra za finance Slovenije 
' podpredsednik NVS: 

Dr. Marijan Brecelj s. r.    ' 

Kazne uradne objave 

21. 

Začasna imenovanja v pravosodni službi 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. januarja 
1948, št. 1427/45—14, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu 
sodišču v Krškem Hribar Andrej, zvaničnik biv- 
šega okrajnega sodišča v Kostanjevici. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 4. januar, 
ja 1946, št. 1263/45-13, je bil postavljen za tajnika 
vrhovnega sodišča v Ljubljani Zdenko Ver- 
stovšek, uradnik ministrstva za konstituanto. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. januarja 
1946, št. 1539/45—3, je bila začasno sprejeta v pravo- 
sodno službo kot uradniška pripravnica in hkrati dode- 
ljena na službovanje vrhovnemusodiščuv Ljub« 
1 j a n i Lovše Valentina, abiturientka iz Spodnjih Ribo 
pri Kresnicah. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 29. decem- 
bra 1945, št. 1036/45—42, sta bila postavljena, in sicer 
Kermauner Boris, sodnik bivšega okrajnega sodišča v 
Mariboru, za tajnika okrajnega sodišča v LJub- 
ljani in dr. Cigoj Stojan, bivši finančni konceptni pri. 
pravnik pri glavni carinarnici v Ljubljani, za tajnika« 
pripravnika okrajnega sodišča v  Ljubljani 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 27. decem- 
bra 1945, št. 1417/45—38, so bili postavljeni za tajnike 
okrožnega sodišča v Mariboru dr. Senjor 
Davorin, dr. Čemer Josip, Kolšek Josip in I.ečnik Miloä 
— vsi sodniki bivšega okrožnega sodišča v Mariboru. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 10. januarja 
1946, št. 1425/45—13, je bil začasno sprejet v pravo- 
sodno službo kot uradniški pripravnik in hkrati dodeljen 
na službovanje okrajnemu sodišču v Novem 
mestu Saje Ivan, demobilizirani poročnik J. A. iz Ljub- 
ljane, Tržaška cesta 229. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 29. decem- 
bra 1945, št. 1407/45—9, je bil postavljen za tajnika-pri- 
pravnika pri okrajnem sodišču v Šoštanju 
Topolovec Miran, bivši notarski pripravnik v Ljubljani, 
Soteska št. 8. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS • Narodna vlada Slovenije » LJubljani.    Drednik:  pohar   Robert;    ti*k   tn   založba:   tiskarna 
Morkur — oba v LJubljani. — Izhaja veako »redo |n »obolo  Namïnina-  meseno   din 24.—. četrtletno   diu 70       polletno: 
dia 135.—, celoletno: <-ln 2fi0. -    Posamene številka- prva poln din 2..W  veaka  nad»l|n]a ••• M»   lin 2.—. — Uredništvo 

la upraïûUlïû; Ljubljana, QregorSlgevA ul,23. Tel. al. 2S-52. — Cek. raîua it. 14 337, 



Poštnina platani » gotovimi 

ADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 19. januarja 1948 Številka 6. 

VSEBINA 
22. Uredba o prometu s klavnimi konji. 
23. Pojasnilo k odredbi o razdeljevanju blaga, ki je pod za- 

poro. 

24. Odločba o likvidaciji zavodov Reichsbanknebemstelle Mari- 
bor, Celje in Kranj. 

25. Odločba o razrešitvi člana likvidacijske komisije pri pod- 
jetju Kohlennandelsgesellschaft — Süd. Montana A. Q. Celje. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

22. 

Uredba 
o prometu s klavnimi konji 

Po odločb} zveznega ministra za trgovino in preskr- 
bo z dne 8. G. 1945, Ur. list DFJ St. 366/40, s katero se 
določajo predmeti, ki spadajo pod načrtno razdeljevanje 
in potrošnjo in v zvezi s tolmačenjem z dne 1. 9. 1945, 
Ur. list DFJ št. 651/69, predpisuje ministrstvo za trgovi- 
no in preskrbo Narodne vlade Slovenije sporazumno z 
ministrstvom za kmetijstvo naslednjo 

uredbo : 

1. Člen 
Pravico odkupovati klavne konje na ozemlju Ljudske 

republike Slovenije ima izključno Nabavljalni zavod Slo- 
venijo (Navod). Klavne konje odkupujejo podružnice Na- 
voda ali od njega posebej pooblaščeni odkupovalci po 
uradno določenih cenah. 

2. Člen 
Odkupljene klavne konje razdeljuje in kolje Navod 

oziroma od njega pooblaščeni mesarii po navodilih mi- 
nistrstva za trgovino in preskrbo NVS. 

3. člen 

i klavne konje mora pred zakolom pregledati pri- 
ržavni veterinar, ki mora ugotoviti, ali konj res 

Vse 
stojni državni veterinar, ki mora ugotoviti, ali konj res 
nj sposoben za delo in o tem izdati uradno potrdilo. 

4. člen 

Kršilci te uredbe bodo kaznovani po zakonu o zati- 
ranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže 
z dne 23. 4. 1945, Ur. list DFJ št. 241/26. Klavni konji, 
prodani ali zaklani v nasprotju s predpisi te uredbe, ee 
zaplenijo. 

6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 14. januarja 1946. 
IV/Št. 16/1. Minister 

Minister za kmetijstvo: za trgovino in preskrbo: 
Jane* Hribar •. r. •••• Fajiar s. r, 

23. 

Pojasnilo 
k odredbi ministrstva za trgovino in preskrbo 
Narodne vlade Slovenije o razdeljevanju blaga, 

ki je pod zaporo 

Glede na določbe odredbe o razdeljevanju blaga, kï 
jo pod zaporo z dne 23. VI. 1945, št. IV-2236/1, Ur. list 
št. 123/14, dajem tole 

pojasnilo: 

I. Ministrstvo za trgovino in preskrbo ne izdaja na- 
kazil posameznikom; ti naj se obračajo vedno le na pri- 
stojne krajevne ali okrajne ljudske odbore. Ce v dotič- 
nem okraju ni na razpolago blaga, ki ga želi prosilec, 
naj okrajni (mestni) ljudski odbor po redni poti zahte- 
va primerno količino takega blaga za potrebe okraja; le 
v nujnih primerih sme napotiti prosilca neposredno na 
nadrejeni okrožni ljudski odbor, v nobenem primeru pa 
ne na ministrstvo za trgovino in preskrbo. Okrožn, ljud- 
ski odbori zberejo vse podatke o potrebah ter jih pošljejo 
ministrstvu za trgovino in preskrbo. 

II. Ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne vla- 
de Slovenije izdaja nakazila za nabavo blaga, ki je pod 
zaporo, le tem upravičencem: 

1. Intendanturi IV. armije (družinski člani pripad- 
nikov vojske dobe nakaznice za racionirane predmete 
razen za živila in kurivo pq pristojnih okrajnih ljudskih 
odborih) ; 

2. ustanovam zvezne vlade in drugim osrednjim usta- 
novam za potrebe, ki jim ne morejo zadostiti po pristoj- 
nih krajevnih organih; 

3. pošti, železnici ter vsem drugim zveznim podjet- 
jem kakor tudi podjetjem in ustanovam NVS, kolikor gre 
za potrebe, ki niso samo krajevnega značaja, ampak se 
nanašajo na območje več okrožij; 

4. industriji za nabavo proizvajalnih sredstev. 

Ljubljana dne 14. januarja 1946. 
IV. St 7161/1. 

Minister 
za trgovino in preskrbo:. 

Tone Fajiar s. r, 
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24. 

Odločba 

Na podlagi rešitve ministrstva za finance Demokrat- 
ske Federativne Jugoslavije VII — št- 8649 z dne 3. no- 
vembra 1945 

odločam: 
1. Reicbsbanknebenstelle, Maribor, Celje in Kranj 

preidejo s tem v likvidacijo. 
2. Likvidacija se poverja Narodni banki, podružnici 

v Ljubljani, ki imenuje likvidacijski odbor 3 oseb po 
odobritvi min:strstva za finance Slovenije, sestoječ iz 
enega predstavnika Uprave narodne imovine, ministrstva 
za Finance Slovenije in Narodne banke. 

3. Dosedanji delegati ministrstva za finance Slovenije 
pri Reichsbanknebenstelle Maribor, Celje in Kranj, se 
razrešijo dolžnosti. 

4 Narodna banka, podružnica v Ljubljani, mora Iz- 
vesti v trgovinskem registru vpis likvidacije gornjih za- 
vodov. 

Ljubljana dne 12. januarja 1946. 
Štev. 961-•-1945. 

Pomočnik ministra zn finance: 
Beotë Viktor ft. & 

25. 

Odločba 

Ministrstvo za industrijo in rudarstvo Narodne vlado 
Slovenije 

odloča:       i-•.  i m  i 

Z odločbo ministrstva za industrijo In rudarstvo NVS 
od 24. septembra 1945, III P-4530/45, v likvidacijsko ko- 
misijo pri podjetju Kohlenhandelsgesellschaft — Süd. 
Montana A. G. Celje, s sedežem v Celiu, v likvidaciji, 
rmenovani član Petrin Albert iz Celja se razrešuje 
•ivojih dolžnosti. 

Okrožno kot registrsko sodile v Celju n«l Wvr$l po- 
trebni Izbris v trgovinskem registru. 

Ljubljana dne 9. januarja 1946. 
Ôt. I/P-199/46. 

Minister 
za Industrij« in rudarstvo* 

Lcskožek Fran «. r. 

hdajata: Pred*ed*tvo SN03 In Narodna vla-la Slovenije v LJubljani,   urednik:  pohar   Robert;    tl*k   In   taložba:   tlakama 
Merkur -  oha » Lju'.Ijanl   — Izhaja »aako »redo in w>b-»to. Narofrilna    me*"hio: din 24.-   Mrtlctn»   <Un 70       pollptno: 
din 13J.—. cetoletao- >''n 2fin       •••••• zna Mpulk»   prva H» din 2••   «mka  nartnllnj» *••• ••1• 'Ho i.—. •«• lltedui»lv| 

ie uj>r«voiil«u Ljubljana, Uce^oiSliev« ul.23. felli. »62. — Cek. tatua IUI 337, 



ïeitjdai plačani * gotorbd. 

URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 23. januarja 1946 Številka 7. 

VSEBINA 
26. Uredba o letnih izpričevalih ,borcev in aktivistov, ki so | 28. Odločba o imenovanju komisij za agrarno reformo. 

' v II. polletju zapustili šolo. 29. Odločba o tarifah za prodajo električne energije. 
27. Odredba o obvezni prijavi medicinskega osebja. | 30. Spremembe v pravosodni službi. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

26. 

Uredba 
ministrstva za prosveto o letnih izpričevalih borcev 

in aktivistov, ki so v II. polletju zapustili šolo 

1. člen 
Bivšim dijakom slovanskega rodu na srednjih in 

meščanskih šolah ter učiteljiščih na teritoriju federalne 
Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje iz toč. a) 3. člena uredbe 
ministrstva za prosveto z dne 80. julija 1945, Ur. list 
št. 176/24 in so v kakem šolskem letu počenši od 1928/29 
zaradi političnega udejslvovanja ali vstopa med borce 
narodnoosvobodilne borbe v II. polletju zapustili šolo, 
se na" prošnjo lahko priznajo ocene I. polletja za letne 
ocene, vštevši možnost popravnega izpita.   ( 

2. člen 
O prošnjah odloča ministrstvo za prosveto na predlog 

učiteljskega zbora na zavodu, ki so ga tedaj obiskovali 
prizadeti, oziroma zavoda, ki posluje sedaj namesto 
prejšnjega. 

3. člen 
V letna izpričevala po 1. členu te uredbe za končne 

razrede gimnazij in meščanskih šol se napiše klavzula, 
da izpričevalo po tej uredbi nadomešča višji-, nižji tečajni 
oziroma završni izpit; izpričevala o dovršenem V. raz- 
redu učiteljišča pa omogočajo pripustitev k diplomskemu 
izpitu v šol. letu 1945/40. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 
Ljubljana dno 16. januarja 1946. 

Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. 

27. 

Odredba 
ministrstva za narodno zdravje 

o obvezni prijavi medicinskega osebja 

Da se omogoči pregled vsega medicinskega osebja 
in da ae zlasti ugotovi, kdo je upravičen izvrševati zdrav- 

niško, dentistično in zobolehnično prakso ter opravljati 
babiško službo (ker so med okupacijo pridobljena dovo- 
ljenja po 8. členu odloka AVNOJ-a z dne 3. II. 1945, 
št. 132, Uradni list DFJ št. 51/4 neveljavna) ter zaradi 
evidence sprememb njihovega bivališča in zaposlitve 

odrejam: 

1. Člen 
V 30 dneh po objavi te odredbe se morajo prijaviti 

ministrstvu za narodno zdravje vse osebe medicinska 
stroke (zdravniki, magistri farmacije, dentisti, zobni teh- 
niki, zaščitne sestre, otroške negovalke, laboranti, zdrav- 
stveni in lekarniški pomočniki, dezinfektorji, babice, 
civilni bolničarji in bolničarke ter demobilizirani parti: 
zanski bolničarji in bolničarke, kvalificirani maserji); 
uslužbencem tega ministrstva se ni treba prijaviti. 

V prijavi naj navedejo osebne in rodbinske podatke, 
svoj natančni naslov, splošno in strokovno izobrazbo, stro- 
kovno prakso z navedbo trajanja, kraja in vrste in seda- 
njo zaposlitev. 

Zdravniki, dentisti, zobni tehniki in babice, ki izvr. 
šujejo zasebno prakso, morajo hkrati s prijavo dokazati, 
da so upravičeni opravljati svoj poklic. Zato morajo pri- 
ložiti potrjene prepise vseh listin o pravici izvrševati 
zasebno prakso in potrdilo krajevnega narodnega obla« 
stva o sedanji zaposlitvi. 

2. Člen 
^ Medicinsko osebje, ki ni v državni službi, mora pri- 

javiti vsako spremembo zaposlitve ali bivališča v 20 dneh 
po nastali spremembi okrožnemu sanitetnemu referentu; 
ta o spremembah občasno obvešča ministrstvo za na- 
rodno zdravje. 

3. člen 
Kršitve te odredbe bodo kaznovali okrajni izvršni 

odbori z denarno kaznijo od 50 do 1000 dinarjev ali s 
prisilnim delom brez odvzema svobode od enega do dvaj- 
setih dni, v hujših primerih pa z obema kaznima skupaj. 

Proti prvostopni odločbi je dovoljena pritožba v: 
15 dneh na okrožni izvršni odbor; ta odloča dokončno. 

4. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu<« ' 
Ljubljana dne 16. januarja 1946. 

Zap. št. 1051/1-XV. 

Minister za narodno zdravje: 
Dr. Abxia Marjan g. r. 
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28. 

Odločba 
Na podlagi člena 31. zakona o agrarni reformi in 

kolonizaciji v Sloveniji (Ur. list od 19. decembra 1945, 
št. 396762) 

imenujem  r 

komisijo za agrarno relormo 

naslednje tovariše: 

1. Okrožna komisija za agrarno reformo Celje; 

Predsednik: Potočnik Ljudevit, pravnik Iz Rajhen- 
burga, 

namestnik: Bercio Miha-Maks, mizar iz Sostrega 
(LJublj.), 

sekretar: Kocjan Martin, delavec iz Loke pri Zida- 
nem mostu, 

pomočnik: Grizolt Ivan, delavec iz Maribora. 

a) Okrajna komisija za agrarno reformo Celje-mosfo: 
Predsednik: Zgank Franc, ključavničar Iz St. Pavla 

pri Preboldu, 
namestnik: Močnik Vladimir, nameščenec iz Gra- 

hovega, 
sekretar: Tilinger Franc, trg. pomočnik, 
pomočnik   L: Vočajnšek Alojz, krojnč iz Breïic, 
pomočnik II.: Velikonja Slavko iz Celja. 

b) Okrajna komisija za agrarno reformo Oolje-okolica: 
Predsednik: KolSek Konrad iz Letata (Celje), 
namestnik: Černelič Slavko iz Curnovca pri Brežicah, 
eekretar: Piki Niko iz Brod pri Vranskem, 
pomočnik   I.: ZapuSek Fani iz Knlobja pri Celju, 
pomočnik II.: Lapornik Jernej Iz Loža pri Rimskih 

Toplicah. 

c) Okrajna komisija za agrarno reformo Slov. Konjice: 
Predsednik: Lesar Lojze, usnjarski pomočnik iz Brega 

pri Ribnici, 
nampstnik: Balada Baltazar, trg. pomočnik iz Konjic, 
sekretar: Vončina Tugo, ključavničar iz Oplolntee, 
pomočnik  L: Leskovar Marija,  poljska  delavka   iz 

Prelog, 
pomočnik  II.:   Adamič   Albert,   kovač   iz   Stranic 

(Konjice). 

Č) Okrajna komisija za agrarno reformo Šmarje pri 
Jelšah: 

Predsednik: Zvar Ernest iz Vel. Dola, 
namestnik: Jcranko Ivan iz Spod. Mpstlnja, 
sekretar: Stajnberger Stefan, delavec iz Makovi ja, 
pomočnik: Cigler Slavko, ključavničar iz Ponlkev. 

d) Okrajna komisija  za agrarno reformo Trbovlje: 
Predsednik: Kurnik Peter, posestnik, mizar iz CeČ, 
namestnik: Skaliti Mirko, učitelj iz Kobalina, 
sekretar: Polajnar SlanhOav, študent iz Kokre, 
pomočnik   L: Kovačec Mirko, rudar iz Sv. Katarine, 
pomočnik II.: Potišek Štefka iz Prapretnega. 

e) Okrajna komisija ta agrarno reformo Sošfanj- 
Gornji grad: 

Predsednik: Viher Martin, rudar iz St. JanŽa, 
namestnik: Tratnik Mara, kmečka hči iz Potoka, 
sekretar: Nerad Franc, delavec iz RadmiriJ, 
pomočnik   L: TevŽ Jožef, delavec Iz Potoka, 
gomočnik IL: Suiter Pavla, hči rudarja. 

2. Okrožna komisija za agrarno reformo Maribor; 

Predsednik: Peternelj Anton-lgor, kmet. delavec iz 
Delnic, 

namestnik: LevačičMica-Rokova, delavka iz Maribora, 
sekretar: Kimovec Anlon-Srečko, delavec iz Litije, 
pomočnik: Bajec Franc, jurist iz Maribora. 

a) Okrajna komisija za agrarno reformo Maribor- 
mesto: 

Predsednik: Rant Jože, železničar iz Maribora, 
namestnik: Rader Jo/.e, tekst, tehnik, 
eekretar: Kodre Ljuba, šivilja iz Maribora, 
pomočnik: Beve Jože, tekst, delavec iz Maribora. 

b) Okrajna komisija za agrarno reformo Maribor* 
levi breg; 

Predsednik: Maček Ignac, viničar iz St. Ilja, 
namestnik: Glohačnik Jože, dijak iz Maribora, 
eekrptar: Zorko Edo, mali kmet iz Maribora-levi breg, 
pomočnik: Verlič Stanko, sin kočarja od Sv. Petra. 

c) Okrajna komisija za agrarno reformo Maribor« 
desni breg; 

Predsednik: Vobovnik Ernest, kamnoseški pom. iX 
Ribnice na Pol»., 

namestnik: Stvarnik Jože. ekonom iz Šoštanja, 
sekretar: Ingolič Jože, Studeni iz Spodnje Polskave, 
pomočnik   I.: Trlep Kari, viničar iz Fraina, 
pomočnik II.: Dobnikar Franc, mizar, pomočnik  li 

Sp. Polskave. 

č) Okrajna komisija za agrarno reformo Ptuj: 

Predsednik: Gomilšek Kazimir, mali posestnik od 
Sv. Marjete, 

namestnik: Simonič Franc, študent agronom, iz Mar- 
kovcev, 

sekretar: Knez Viktor, jurist iz Brega pri Ptuju, 
pomočnik L: Fijačko Franc, viuičarski sin od Svete 

Barbare, 
pomočnik II.: Glavnik Franc, študent Iz Ptuja. 

d) Okrajna komisija za agrarno reformo Murska. 
Sobota: 

Predsednik: Šiftar Jože, srednji kmet, 
namestnik: Krenčič Bogo, trgovski pomočnik, 
sekretar: Firko Vendei, poljpdelec, 
pomočnik: Zrinski Rudolf, krojaški pomočnik. 

e) Okrajna komisija za agrarno relormo Gornja 
Radgona: 

Predsednik: Doki Ludvik, viničar iz Murščaka, 
namestnik: Zabukovec Andrej  iz Grahovega, kmet. 

referent, 
sekretar: Drnovšek Boris, tphnlk iz Korena, 
pomočnik:  Markovič  Anton,  mali   kmet  Iz  RoiiiS. 

kega vrha. 

0 Okrajna komisija za agrarno reformo Prevaljp: 

Predsednik: Krivec Viktor, ključavničar iz Lokev 
(Gorica), 

namestnik: Aheršek Karel, najemnik Iz Radol, 
epkretar:  Sadovnik   Jože,  strojnik-kurjač g Tolste- 

ga vrha, 
pomočnik   T.: Skutnik MIha, delavec iz Pernic, 
pomočnik iL: Goriniek LeuarL kmečki delavec, 
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g)   Okrajna  komisija  za  agrarno   reformo   Dolnja 
Lendava: 

Predsednik: Legen Martin, poljedelec iz Trnja, 
namestnik: Gjura Imre, mali kmet iz Dolnje Bistrice, 
sekretar: Pnčnik Jože-Maček, ekonom iz Mislinja, 
pomočnik: Korošec Pavel, kmet. referent iz Kobilja. 

h) Okrajna komisija za agrarno reformo Ljutomer: 
Predsednik: Pihler Alojz, ključavničar, 
namestnik: Simonič Stane, ekonom iz Svetinj, 
eekrelar: VrhančiČ Herman, viničar-ekonom, 
pomočnik: Pintarič Aleksander, viničar. 

8. Okrožna komisija za agrarno reformo NOTO mesto: 

Predsednik: Cero Peter, mali kmet, 
namestnik: Zunič Janez, delavec iz Novega mesta, 
sekretar: Ilec Rudolf, delavec iz Vurberka pri Ptuju, 
pomočnik: Bahorič Jože, manjši kmeL 

a) Okrajna komisija za agrarno reformo NOTO mesto 
(okraj); 

Predsednik: Jerele Franc, mali kmet-mlinar Iz Sent 
Jerneja, 

namestnik: Petne" Jože, kova5, 
ßekrelar: Plut Jože, mesar s Štarihovega vrha, 
pomočnik   I.: Treven Karel, delavec, 
pomočnik II.: Mirtič Martin, kmečki gin iz Brezove 

Rebri. 

b) Okrajna komisija %• agrarno reformo Krško: 
Predsednik: Oarantinl Milan, kmečki sin, 
namestnik: Drauan Franc, kmet, 
sekretar: Lončari? Ivan. zidar, 
pomočnik   L: Hribar Rezka, delavka od Sv. Križa 

pri Kostanjevici, 
pomočnik II.: Vimpoljšek Alojz, mali kmet. 

c) Okrajna komisija zn agrarno reformo Trebnje: 
Predsednik: Cernae Anton, gozdar, 
namestnik: Godljar Martin, uradnik iz Brežic, 
sekretar: Rnpirô Ivanka, delavka, 
pomočnik   L: Coniala Franc, bivši orožnik, 
pomočnik 11.: Lavriha Slavko, kmet iz Dobrnlča. 

i) Okrajna komisija za agrarno reformo Črnomelj: 
Predsednik: Sporar Jože, delavec Iz DobliČke gore, 
namestnik: Jakljevič Franc, delavec, 
sekretar: Sedlar Jože. kmef iz Desinca, 
pomočnik: Pctrič Martin, delavec Iz Ravnao. 

d) Okrajna komisija za agrarno reformo Kočevje: 
Predsednik: floršič Ivan, delavec, 
namestnik: Mikulič Karel, delavec Iz Travnika, 
ßekretar: Brežic Jože, delavec iz Starega Kota, 
pomočnik: Oorše Franc, delavec-žagovodja Iz Kočevja. 

4. Okrožna komisija za agrarno reformo ljubljansko 
okrožje: 

predsednik: Bohinc Andrej, kmet Iz MišaeVPodnart, 
namestnik: Zigmund Janez, kmečki sin z Vrhnike, 
sekretar: Petelin Andrej, kmečki sin iz Kamnika- 

Treserje, 
pomočnik: Jesenovec Andrej, elektrovarilec Iz Sent 

Jošta. 
a) Okrajna komisija za agrarno reformo Notranjsko- 

Rakck: 
Predsednik: Bavec Stanko, kmečki gin z .Vrha, poŠta 

Stari trg, 

namestnik: Bajt Janez, kmečki sin z Unca, 
sekretar: Zakrajšek Alojz, kmečki sin z Ravnika, 
pemočnik: Sumrada Anton, delavec iz Podgore. 

b) Okrajna komisija za agrarno reformo Skofja Loka: 
Predsednik: Peternel Anton, Žagar iz Škofje Loke, 
namestnik: Kalan Maks, kmečki delavec iz Hotavelj, 
eekretar: Hafner Ivan, kmečki sin od Sv. Duha, 
pomočnik: Mlakar Janez, zidar iz Volake. 

e) Okrajna komisija za agrarno reformo Ljubljana- 
okolira; 

Predsednik: TCorenČan Viktor, delavec iz Horjula, 
namestnik: Centa Pavla, delavka z Iga, 
sekretar: Vrhovec Jakob, strojni tehnik iz Kozarij, 
pomočnik: Merlak Franc, delavec iz Bistre pri Verdu. 

Č) Okrajna komisija za agrarno roformo Jesenice: 
, Predsednik: Kunstelj Peterv kmet iz Soh. Bele, 

namestnik: Torkar ing. Janko, elektroinženir iz Lesc, 
sekretar: Novak dr. Joža, pravnik z Jesenic, 
pomočnik   I.: Pogačnik Nande, delovodja z Jesenic* 
pomočnik II.: Božič Franc, uradnik z Jesenic. 

d) Okrajna komisija za agrarno reformo Grosuplje! 
Predsednik: Zevnik Jože iz Vel. Lašč, 
namestnik: Vozel Anton iz Spodnje Drage, 
sekretar: PerovSek Jaka, kmet iz Smarij, 
pomočnik: Stibernik Janez iz Pece. 

e) Okrajna komisija za agrarno reformo Kamnik: 
Predsednik: Ulčar Anton, teh. uradnik iz Kamnika, 
namestnik:  Pirnat  Lojze,  aba. trg. pom. akadL   iz 

Kamnika, 
sekretar: Gaïper Leopold, kmet iz Mengša, 
pomočnik: Rebolj Anton, kmet iz Preddvora. 

f) Okrajna komisija za agrarno reformo Kranji 
Predsednik:. Rozman  Franc, kmet  iz  Podreč  pri 

Mavčičah, 
namestnik: Svab Franc, čevljar iz Veternega, 
eekretar: Pirih Lojze, kmečki sin iz Podbrezij, 
pomočnik: Svigelj Tončka, delavka iz Tenetiš-Trstenik. 

5. Okrožna  komisija  za agrarno reformo okrožno 
mesto Ljubljana: 

Predsednik: Tome Franc, kmet z Viča, 
namestnik: Lap Anton, kmetijski uradnik iz Ljub- 

ljane, 
sekretar: Podlipec Franc, kmečki sin z Ižanske cesie, 
pomočnik: Mlekuž Slavka, gospodinja s Tržaške ceste. 

a)   Okrajna  komisija   za  agrarno   reformo   mesto 
Ljubljana: 

Predsednik: Maček Anton, mali kmet iz Spodnje 
Zadobrave, 

namestnik: JanežiS Ivan, Žagar iz Orlove ulice, 
eekretar: Polutnik Slavka z Rakovnika, 
pomočnik: Plevnik Marija, uradnica a Poljanskega 

nasipa. 

Ljubljana dne 16. januarja 1910. 
Štev. '1035/1. 

Minister 
za kmpfffsfvo in gozdarstvo; 

Hribar Janci #.r. 
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29. 
Odločba 

ministrstva za industrijo in rudarstvo 
o tarifah za prodajo električne energije 

V LR Sloveniji se z dnem 1. januarja 1946 uvajajo za 
prodajo električne energije tarile s prispevkom. 

Po teh tarifah se plačuje za porabljeno električno 
energijo: 

1. stalni mesečni prispevek in 
2. cena za porabljene kilovatne ure. 
Stalni mesečni prispevek se pri industrijskem od- 

jemu izračuna na podlagi merjenega učinka, pri obrtnem 
odjemu za pogon na podlagi priključenega učinka motor- 
jev in aparatov, pri obrtnem odjemu za razsvetljavo na 
podlagi števila in površine obratovalnih prostorov- ozi- 
roma učinka priključenih žarnic, pri poljedelskem od- 
jemu na podlagi površine obdelovane zemlje in pri gospo- 
dinjskem odjemu na podlagi števila stanovanjskih pro- 
storov. 

Cena za porabljeno kilovatno uro znaša: 
a) pri industrijskem odjemu po .   .   .   din 0.80 in 
b) pri vseh ostalih odjemih  po .   .   .     „   1.—. 
S prispevkom in ceno za porabljene kilovatne ure 

ne sme znašati povprečna cena za kilovatno uro ve? ko: 
a) din 1.20 pri industrijskem odjemu pri 3.000 let- 

nih obratnih urah in 
b) din 3.— pri obrtnem odjemu pri 300 letnih obrat- 

nih urah. 
Na željo konzumenta pa se more električna energija 

zaračunavati po čisti števčni tarifi po naslednjih cenah: 
a) za razsvetljavo po din 4.50 za kilovatno uro in 
b) za pogon za druge namene po din 3.— za kilo- 

vatno uro. 
K tem cenam se sme priračunati še najemnina za 

števec, ki sme znašati na mesec največ: 
a) za enofazni števec .......   din 10.— 
b) za trofazni števec „   20.— in 
c) za stikalno uro      „   20.— 
V najemnini za števec so všteti vsi manipulacijski 

stroški za odbiranje števca in za izdajo računa. 
Pri tarifah s prispevki mora biti najemnina za števec 

vračunana v prispevku. 
Na osnovi te odločbe morejo elektrarne izdati splošno 

tarifo za svoje področje, ki je obvezna za vse konzumente 
njihovega področja po odobritvi ministrstva za industrijo 
in rudarstvo NVS pričeusi z dnem, ki ga določi to mi- 
nistrstvo. 

Morebitno izjemne cene po predpisih te odločbo 
daje ministrstvo za industrijo in rudarstvo na utemeljene 
vloge elektrarn. 

Ta odločba velja samo za elektrarniška podjetja, ki 
dajejo električno energijo neposredno potrošnikom. 

Ljubljana dne 5. januarja 1946. 
St. IV—4872/45. 

Minister 
za industrijo in rudarstvo; 

Leskošek Franc s. r. 

Razne uradne objave 

30. 

Ljub. 

Ljub- 

Ljub- 

Ljub- 

Spremembe v pravosodni službi 

Na drugem zasedanju mestne ljudske skupačine 
okrožnega mesta Ljubljane dne 5. januarja 1946 so bili 
razrešeni dolžnosti stalnih sodnikov: 

Šmalc Leopold, sodnik okrožnega sodišča 
Ijani, 

Senk dr. Josip, sodnik okrožnega sodišča 
ljani, 

Gregore Jurij, sodnik okrožnega sodišča 
ljani in 

Javoršek Karol, sodnik okrajnega sodišča 
ljani. 

Na istem zasedanju so bili izvoljeni za stalne sod- 
nike okrožnega sodišča v Ljubljani: 

Sladic Franc, diplomiran jurist — uradnik pri upra- 
vi narodne imovine v Ljubljani, za Bežigradom, 

Puc Ivan, krojač iz Ljubljane, Gosposka ul. 10, 
Slosar Stefan, mizar v Ljubljani, Celovška cesta 124, 
Jezeršek Ludvik, uradnik v Ljubljani, Povšetova 

ulica 84, 
Pecnik Vladimir, uslužbenec MLO, odsek za troša- 

rino v Ljubljani, Janševa ul. 5, 
Recek Ivan, delavec v Ljubljani, Zelena jama 
in za sodnika okrajnega sodišča v Ljubljani: 
Zalar Gregor, uradnik v Ljubljani, Cerkvena ul. 21". 
Ljubljana dne 19. januarja 1946. 

St. 1035/45-50. 

Ministrstvo za pravosodje JSVS. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljanu Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
dia 135,—-, celoletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.60, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, — Uredništvo 

in unravni&ve; Ljubljana, Gregorčičeva, uL 23. Tel, fit, 26-52. — ček. račun it. 14.337, 

Vv. 
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URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA • NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 26. januarja 1946 Številka 8. 

VSEBINA: 
31. Uredba o obvezni oddaji in zbiranju mleka. 
82. Uredba o sestavi in poslovanju komisij za obvezni odkup 

kmetijskih proizvodov. 
33. Odločba o cenah mleka. t ., 
3-1. Pravilnik o opravljanju izpitov za sprejem na Akademijo 

upodabljajočih umetnosti v Ljubljani. 

35. Odredba o obveznem zaščitnem cepljenju prometnega osebja 
proti pegavici. ~      *v* 

36. Odločba o imenovanju članov izpitne komisije za posluže« 
valce parnih motorjev in kotlovskih naprav. 

37. Imenovanja in spremembe v pravosodni službi. 

Uredbe, odredbe in drugri razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

31, 

Uredba 
ministrstva trgovine in preskrbe NVS 

o obvezni oddaji in zbiranju mleka 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS predpisuje 
•• podlagi 2. točke v 1. členu uredbe Gospodarskega 
sveta o ureditvi notranjega prometa z blagom z dne 
8. VL 1945, Uradni list DFJ št. 361/40, v zvezi s 6. členom 
uredbe Gospodarskega sveta o odkupu in prometu kruš- 
nega žita za ekonomsko Ieio •5./46., Uradni list DFJ 
545/58, tole' • '•'•,•-'- • ;' • • '•'-,-• 

•  • , ,   ,ùredbo: .• 
•    .  ' 1.' Člen ' '"' 

Rejci krav morajo v mlekarskem letu, t. j. od 1. marca 
do 1. marca, oddati določenim zbiralnicam téle količine 
mleka: 

od ene krave 250 litrov mleka, 
od dveh krav 800 litrov mleka, 
od treh krav 1400 litrov mleka, 
.in-od vsake nadaljnje krave     800 litrov mleka več. 
Mleko je treba oddajati sveže, polno, kakor je namol- 

zeno, čisto, precejeno in ohlajeno. 
Družine, kjer rede samo eno ali dve kravi, pa imajo 

več ko štiri člane, smejo oddati za vsakega nadaljnjega 
člana družine po 50 litrov mleka letno manj od pred- 
pisane količine. 

V krajih, kjer ni mogoče zbirati svežega mleka, mo- 
rajo oddajati rejci namesto mleka kuhano maslo, pri 
tem so računa 1 kg kuhanega masla za 35 litrov mleka. 

2. člen 
Dokler ne bo ustanovljeno posebno podjetje za od- 

kup in zbiranje mleka v Sloveniji, organizira zbiranje 
mleka Nabàvljalni zavod Slovenije (Navod) skupno z 
upravo državnih mlekarn in zadrugami. 

Kot pooblaščenci Navoda oziroma v prejšnjem od- 
stavku navedenega podjetja zbirajo mleko ' neposredno, 
od živinorejcev živinorejske zadruge,' kjer pa jih ni, 
zbiralci, ki jih po-sporazumu s pristojnim krajevnim 

ljudskim odborom pooblasti za zbiranje mleka Navod ali 
navedeno podjetje, ko se bo ustanovilo, 

3. člen 
Navod oziroma v.2. členu te uredbe navedeno podi 

jetje skrbi za odvoz mleka iz zbiralnih središč, t. j. zbi- 
ralnic ob glavnih cestah. Prevoz iz drugih zbiralnic do 
zbiralnih središč oskrbe zbiralnice same; zbiralnicam 
morajo, če same nimajo potrebnih prevoznih sredstev, 
dati prevozna sredstva na razpolago pristojni krajevni 
ljudski odbori. Ti smejo naložiti prevoz mleka posest- 
nikom vprežne živine svojega kraja, ki se v tej dolžnosti 
menjavajo v določenih krajših razdobjih, 

4. člen 
Oddajo in razdelitev mleka nadzorujejo okrajne od- 

kupne komisije. Po njihovih navodilih in pod njih nad- 
zorstvom določajo krajevni ljudski odbori dnevne ozi- 
roma mesečne količine mleka, ki jih morajo oddati posa- 
mezni živinorejci. 

Živinorejci morajo javiti pristojnemu krajevnemu 
ljudskemu odboru v treh dneh vsako spremembo v stanju 
mlečne živine. 

o. člen 
Ko so oddali predpisane letne količine mleka; lahko 

živinorejci prosto razpolagajo z vsemi presežki. 
Mleko, oddano preko letno predpisanih količin, pla- 

čujejo zbiralnice živinorejcem po cenah mleka v nadrobni 
prodaji. Razlika med odkupno ceno in ceno nadrobne 
prodaje se živinorejcem obračuna in izplača konec .mle- 
karskega leta. Takim živinorejcem bo ministrstvo za 
trgovino in preskrbo NVS izdajalo posebne nakaznice 
za racionirano blago, ako so izpolnili tudi svoje obvez- 
nosti glede oddaje drugih poljedelskih oziroma živino- 
rejskih proizvodov. 

6. člen 
Odkupne in prodajne cene mleka, ki morajo biti v 

sorazmerju s cenami drugega blaga, določa federalni 
urad za cene na predlog ministrstva za trgovino in 
preskrbo oz. do pričetka poslovanja tega urada mini- 
strstvo za trgovino in preskrbo v sporazumu * mini* 
strstvom za kmetijstvo- 

7. člen 

Kršilci te uredbe, tudi tisti, ki brez tehtnega razloga 
ne. oddajo pravočasno jim po 4, členu te uredbe pred* 
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pisanih dnevnih oziroma mesečnih količin mleka, bodo 
kaznovani po zakonu o zatiranju nedopustne špekulacije 
in gospodarske sabotaže z dne 23. aprila 1945, Ur. list 
DFJ št. 241/26. 

Poleg tega plačajo živinorejci, ki brez tehtnega raz- 
loga ne oddajo v mlekarskem letu količin mleka, dolo- 
čenih v 1. Členu te uredbe, za vsak liter mleka, ki so ga 
oddali premalo, še tudi trikratno razliko med odkupno 
ceno mleka in ceno v nadrobni prodaji. Plačilo odredi 
okrajni ljudski odbor po predlogu okrajne odkupne 
komisije. 

8. člen 
Z dnem, ko se uveljavi ta uredba, preneha veljati 

uredba ministrstva za trgovino in preskrbo NVS o pre- 
skrbi prebivalstva z mlekom od 1. julija 1945, Ur. list 
št. 134/15. 

9. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu<. 
Liubliana dno 22. januarja 1946. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Ione Fajfar s. r. 

82. 

Uredba 
ministrstva trgovino in preskrbe NVS 

o sestavi in poslovanju komisij za obvezni odkup 
kmetijskih proizvodov 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS predpisuje 
na podlagi 6. člena zakona o Narodni vladi Slovenije z 
dne 5. V. 1945, Uradni list št. 27/5, tole 

uredbo: 

1. člen 
Za uspešno izvajanje predpisov o obvezni prodaji 

presežkov krušnih žit, krompirja, fižola, oljnega semenja, 
živine, prašičev oziroma slanine, mleka ter drugih pro- 
izvodov poljedelstva in živinoreje, ki je ali bo zanje 
odrejena obvezna prodaja, se ustanove komisije za ob- 
vezni odkup kmetijskih proizvodov, in sicer osrednja 
odkupna komisija v ministrstvu za trgovino in preskrbo 
NVS ter okrajne odkupna komisije pri okrajnih ljudskih 
odborih. 

2, člen 
Predsednika in Člane osrednje odkupne komisije 

imenuje minister za trgovino in preskrbo NVS. 
Sestavljajo jo: pomočnik ministra za trgovino in pre- 

skrbo NVS kot predsednik, 2 zastopnika ministrstva za 
trgovino in preskrbo NVS ter po en zastopnik mini- 
strstva za kmetijstvo NVS, Iniciativnega zadružnega od- 
bora za Slovenijo in Navoda kot člani. 

Naloga te komisije je: 
1. da določa količino kmetijskih proizvodov, ki jih 

morajo zbrati posamezni okraji; 
2. da določa roke, do katerih je treba oddati dolo- 

čene količine kmetijskih proizvodov, kolikor niso ti roki 
že določeni s posebnimi predpisi, in izdaja ukrepe, ki 
eo potrebni, da se izvrši oddaja pravočasno; 

8. da daje okrajnim odkupnim komisijam navodila 
in nadzoruje njih poslovanje^ •• • • 

4. da po potrebi imenuje svoje pooblaščence v okraj- 
ne odkupne komisije; 

5. da razpusti okrajne odkupne komisije, če ne delu- 
jejo in zahleva, da se imenujejo nove. Ce okrajni izvršni 
odbor v treh dneh ne imenuje nove okrajne odkupno 
komisije, jo imenuje osrednj?. odkupna komisija sama. 

3. fc-sa 

Okrajno odkupno komisijo imenuje okrajni izvršni 
odbor. Sestavljajo jo: 

1. član okrajnega izvršnega odbora ali okrajne skup7 
ščine kot predsednik, 

2. delegat Navoda, ki ga določi poslovodja okrajne 
podružnice Navoda sporazumno z direkcijo Navoda ter 
okrajnim ljudskim odborom, 

8. delegat okrajnega iniciativnega zadružnega od- 
bora, predlagan po tem odboru, 

4. zastopnik sindikalnih organizacij, 
•. dva kmetovalca iz vrst malih kmetov, 
6. organ za pregled hlevov, ki mora biti mlekarski 

strokovnjak. Imenuje ga okrajni izvršni, odbor po pred- 
logu osrednjo odkupne komisije. 

4. Člen 
Okrajne odkupne komisije so podrejene neposredno 

osrednji odkupni komisiji. Njih naloga je: 
1. da ugotove presežke kmetijskih proizvodov v po- 

sameznih krajih in da razdele od osrednje odkupne 
komisije določene količine, ki jih mora oddati okraj, na 
kraje oziroma neposredno med pridelovalce krajev; 

2. da skrbe, da pozovejo krajevni ljudski odbori 
kmetovalce k oddaji ugotovljenih presežkov; 

3. da skrbe, da oddajo kmetovalci v določenem roku 
pooblaščenim zbiralnicam predpisane količine kmetijskih 
proizvodov; 

4. da preizkušajo resničnost prijav kmetovalcev, ugo- 
tavljajo stanje živine, prašičev, proizvodnje mleka itd., 
predvsem v tistih krajih, ki ne pokažejo zadostne volje 
pri zbiranju in oddaji presežkov; 

5. da ugotove, katero število Živilskih nakaznic za 
maščobe, moko oziroma zakuho morajo posamezni kra- 
jevni ljudski odbori razdeliti med potrošnike; predlagajo 
okrajnim oziroma krajevnim" ljudskim odborom, da 
zmanjšajo število nakaznic za posamezne kraje ter od- 
vzamejo nakaznice neupravičenim osebam; 

6. da zbirajo statistične podatke o proizvodnji ia 
odkupu kmetijskih pridelkov v okraju. 

5. Člen 
Krajevni ljudski odbori morajo v celoti in nemu- 

doma izvršiti vse odredbe okrajne odkupne komisije. 
Predsednik krajevnega ljudskega odbora sme izročiti 
izvršitev teh odredb posameznim članom odbora oziroma 
posebni komisiji, ki jo imenuje izmed članov odbora ali, 
ki jo izvolijo prebivalci kraja na krajevnem zboru vo» 
iilcev. Vedno pa so predsedniki krajevnih ljudskih odbo- 
rov osebno odgovorni za izvedbo odredb okrajnih odkup- 
nih komisij. 

6. člen 
V izvrševanju svoje naloge sme okrajno odkupna 

komisija: 
1. predlagati okrajnim oziroma krajevnim ljudskim 

odborom, da odvzamejo živilske nakaznice vsemu kraju, 
kakor tudi posameznim pridelovalcem, če ti no izpol- 

| njujejo predpisov o oddaji kmetijskih proizvodov! 
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2. odrejati, da se zasežejo tiste količine poljedelskih 
proizvodov, ki so jih pridelovalci prikrili ali jih kljub 
pozivu niso oddali, kakor tudi neprijavljena živina in 
prašiči; . 

3. prijavljati javnemu tožilcu kršilce predpisov o 
oddaji kmetijskih proizvodov. 

7. člen 
Člani odkupnih komisij, ki ne izpolnjujejo svojih 

dolžnosti, kakor tudi organi krajevnih ljudskih odborov 
ter vsi drugi, ki ne izpolnjujejo odredb okrajne odkupne 
komisije, se kaznujejo po zakonu o zatiranju nedopustne 
Spekulacije in gospodarske sabotaže z dne 23. IV. 1945, 
Uradni list DFJ št. 241/26. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listov. 

tjubljana dne 22. januarja 1946. 
IV. št. 305/1. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Ione Fajfar s. v 

33. < 

Odločba' 
o cenah mleka 

Na podlagi navodila zveznega ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo — urada za cene — za določanje con 
v trgovini na debelo in na drobno z dne 11. maja 1945, 
Ur. list DFJ št. 305/34, določa ministrstvo za trgovino 
in preskrbo NVS sporazumno z ministrstvom za kme- 
tijstvo NVS naslednje najvišje cene za mleko:-• 

a) odkupna cena pri pridelovalcu din 4.50 za 1 liter; 
b) prodajna cena na drobno din 6.— za 1 liter. 
Prednje cene veljajo za dobro in zdravo blago kako- 

vosti, kakor je v prometu običajna. 
Okrožni odbori smejo po krajevnih razmerah dolo- 

čiti ni/.jp cene od prednjih za vse okrožje ali za posa- 
mezne okraje ali kraje v svojem okrožju. 

Dokler okrožja ne določijo nižjih cen, veljajo cene 
te odločbe, kolikor niso na dejanskem trgu ustaljene 
nižje cene. 

Prekoračenje teh cen je kaznivo po zakonu o zati- 
ranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže 
% dne 23. IV. 1945, Ur. list DFJ št. 241/26. 

Ta odločba velja od dneva "objave v >Uradnem listu<. 
Ljubljana dne 22. januarja 1946. 

Minister 
Minister za kmetijstvo: za trgovino in preskrbo: 

pomočnik pomočnik 
ing. Bcrkopec Jožo s. r. ing. Stane Oswald s. r. 

34. 

Pravilnik 
o opravljanja izpitov za sprejem na Akailemiio 

upodabljajočih umetnosti ? Ljubljani 

1. člen 
Gojenci Akademije upodabljajočih umetnosti poMa- 

nejo po 11. čleuu uredbo iU 333, Ur. lisi èU 47, lahko 

vsi tisti, ki so končali katero koli srednjo šolo in vsi 
tisti, ki pokažejo izredno sposobnost za umetniški peklie 
in so dovršili svoje 17. leto starosti. Za sprejem na Aka^ 
démijo mora napraviti priglašenec sprejemni izpit. 

2. člen 
Pri priglasitvi za sprejemni izpit mora vsak /rlgla» 

šenec predložiti svoj krstni list, veljavne dokumente o 
dovršenih šolah, karakteristiko pristojnega odbora OF in 
svoja dela oziroma pri kiparskih izdelkih njihove loto» 
grafske posnetke. 

3. Člen 
Sprejemni izpit traja • dni, za slikarje po 4, « 

kiparje po 6 ur dnevno. 
Priglalenci za slikarski oddelek rišejo 3 dni glavo, 

2 dni pa figuro, vse po živem modelu. Riše se z ogljem, 
kredo ali svinčnikom. 

Priglalenci za kiparski oddelek modelirajo plastično 
glavo ali relief. 

4. člen 
Profesorski zbor Akademije sklepa na podlagi pred- 

loženih in pri Izpitu nastalih del in če je priglašeneo 
sicer neoporečen, o njegovi usposobljenosti za vpis na 
Akademijo; izid svojega sklepanja razglasi v 24 urah po 
zaključnem izpitu na objavni deski. 

5. člen 
Za tiste, ki se z veljavnimi dokumenti izkažejo, da 

so že študirali na kaki akademiji in dokažejo v ostalem 
svojo neoporečnost, sprejemni izpit ni potreben in se 
vpišejo v ustrezajoči letnik. 

Ljubljana dne 10. januarja 1946. 

Minister za prosvelo: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. 

35. 

Na podlagi § 6. v zvezi s § .3. pravilnika o zaščitnem 
cepljenju zoper akutne bolezni (Ur. list z dne 30. IX. 
1930, Št. 278/57) izdaje ministrstvo w narodno zdravje 
NVS tole 

odredbo 
o obveznem zaščitnem cepljenju prometnega osebja 

proti pegavici 

1. Člen 
Vse prometno osebje se „mora zaščitno cepiti proti 

pegavici. Cepljenje je brezplačno *• ga opravijo zdrav, 
niki prometnih ustanov. 

2. Člen 

Ta odredba velja od dneva objave v >tiradnem llsluc 

Ljubljana dne 20. Januarja 1Ö4Ö. 
SL 7127/1II. 

Minister za narodno zdravje: 
Dr. Aličin Marjan g. r« 
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36. 

Odločba 
ministrstva za industrijo in rudarstvo o imenovanju 
članov izpitne komisije za posluževalce parnih mo- 

torjev in kotlovskih naprav 

1. Za predsednika izpitne komisije za strojnika I 
in II parnih motorjev in kotlovskih naprav v ministr- 
stvu za industrijo in rudarstvo se postavi tov. ing. Ditrih 
Anton, načelnik MIRa; 

2. Za člane te komisije se postavijo tovarili: 
ing. Toros Mirko, šef odseka pri MIR-u, 
ing. Kolar Janko in ing. Hribar Boris, referenta pri 

MIR-u, 
ing. Petrič Hinko in ing. Hladnik Stanislav, pro- 

fesorja srednje tehnične šole v Ljubljani, 
Zagradnik Franc, strojnik I v mestni elektrarni v 

Ljubljani, 
Kerševan Leander, strojnik I v mestni vodarni v 

Ljubljani. 
V Ljubljani dne 21. decembra 1945. 

Minister 
za industrijo in rudarstvo: 

Leskošek Franc s, r. 

Bazne uradne objave 

37. 

Imenovan ia in spremembe v pravosodni službi 
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 

1946, št. 1539/40—4, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo in hkrati dodeljen na službovanje vrhovnemu 
sodišču federalne Slovenije v Ljubljani 
Marcie Albin, uradnik bivšega upravnega sodišča v Celju 
na razpoloženju. 

Z, odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št. 1869/45—11, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo in hkrati dodeljen na službovanje okrožnemu 
sodišču v Celju Matjašič Franc, služitelj bivšega 
okrajnega sodišča v Ljutomeru. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št. 1540/45—28,' sta bila začasno sprejeta v pravo- 
sodno službo kot zvaničnika, in hkrati dodeljena na služ- 
bovanje okrožnemu sodišču v Ljubljani 
Sušnik Bogomila, zvaničnica bivšega okrožnega sodišča 
v Ljubljani in Vogel "Filip, bivši pódpreglednik finančne 
kontrole — zvaničnik II. skupine. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št. 1521/45—31, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo kot zvaničnik in. hkrati dodeljen na službovanje 
okrožnemu sodišču v Ma riboru Vilfan Ma- 
tija, zvaničnik bivše molke kaznilnice v Mariboru. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št. 1460/45—7, je bila začasno sprejeta v pravosodno 
službo in hkrati dodeljena na službovanje okrajnemu 
sodišču v Črnomlju Medven Marija, uradnica na 
razpoloženju pri bivšem okrajnem sodišču v Ljubljani. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št 1461/45—21, sta bila začasno sprejeta v pravo, 
sodno službo in hkrati dodeljena na službovanje okraj« 
nemu sodišču v Kočevju Čuček Katarina, urad« 
niča bivšega okrajnega sodišča v Kočevju kot pisarniška 
uradnica in Kralj Jakob, služitelj bivšega okrajnega 
sodišča v Kočevju. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dno 15. januarja 
1946, št. 1342/45—9, so bili začasno sprejeti v pravosodno 
službo in hkrati dodeljeni na službovanje okrajnemu 
sodiščuvLjutomeru Čuk Franc in Korošak Josip, 
uradnika bivšega okrajnega sodišča v Ljutomeru ter 
Knaflič Pavel, služitelj bivšega okrajnega sodišča % 
Ljutomeru. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št. 1522/45—24, sta bili začasno sprejeti v pravo- 
sodno službo kot uradniški pripravnici in hkrati dođe* 
ljeni na službovanje o k r a j n e m u sodišču v Ma* 
riboru Golob Pavla, dnevničarka-zvaničnica bivšega 
okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah in Cvirn Hilda, 
dnevničarka:zvaničnica bivšega okrajnega sodišča v Ma« 
riboru. 

Z odločbo ministra.za pravosodje z dne,15. januarja 
1946, st. 1335/45—20, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo kot uradniški pripravnik in hkrati dodeljen na 
službovanje okrajnemu sodišču v Murski So- 
boti Serec Anton, dnevničar-zvaničnik bivšega okrož- 
nega sodišča v Murski Soboti. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št. 1425/45—14, sta bila začasno sprejeta v pravo- 
sodno službo in hkrati dodeljena na službovanje okraj- 
nemu sodišču v Novem mestu Adam Karo], 
paznik bivšega okrožnega sodišča v Novem mestu kot 
zvaničnik in Franko Franc, služitelj bivšega okrožnega 
sodišča v Novem mestu kot služitelj. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 15. januarja 
1946, št. 1371/45—13, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo in hkrati dodeljen na službovanje okrajnemu 
sodišču v Šoštanju Strnad Alojzij, zvaničnik biv. 
šega okrajnega sodišča v Šoštanju. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 17. januarja 
1946, št. 286/46—2, je bila sprejeta ostavka na 
sodno službo, ki jo je podal Furlan Franc, tajnik okraj- 
nega sodišča v Kočevju. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, Četrtletno: din 70.—, polletno: 
dinl35j—j celoletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, »— Uredništvo- 

ìA ujravništve: Ljubljana, Gregorčičeva uk -23. Tel. It. 26-52, —- ček. račun žt. 14.337« 
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38. Uredba o privatnih in dopolnilnih izpitih na gimnazijah. 
39. Uredba o prometu z vinom. 
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.Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

38. 

Uredba 
ministrstva za prosveto o privatnih in dopolnilnih 

izpitih na gimnazijah 
1. člen 

Privatni izpit na gimnaziji sme delati vsak, lu s spri- 
čevalom dokaže, da je izdelal predhodni razred, je do- 
brega vedenja in v koledarskem letu, v katerem dela iz- 
pit, dovrši vsaj 11 let starosti za izpit za prvi razred, 
12 let za drugi razred itd. 

Ako dela izpit za prvi razred, ne dela predhodno 
eprejemnega izpita. . 

Redni dijaki ne smejo delati privatnega izpita. Prav 
tako ne smejo.delati, privatnega izpita v septembru iste- 
ga leta pripravniki, Id kot redni dijaki niso izdelali raz- 
reda. 

2. člen 
Privatni izpiti se delajo v marcu in septembru za 

šolsko leto, ki se v istem koledarskem letu konča. Za 
naslednje šolsko leto so lahko uspeli pripravniki vpišejo 
kot redni dijaki v višji razred. 

Kazpored izpitov določi ravnateljstvo gimnazije. 

3. člen • 
Pripravnik dela privatni izpit na gimnaziji, ki je 

najbližja njegovemu stalnemu bivališču oziroma kraju, 
kjer je v službi. Izjeme dovoli le ministrstvo za prosveto; 
to tudi odloča o pripustitvi pripravnikov iz drugih repu- 
blik in iz inozemstva. V mestih, kjer je več gimnazij, 
odločajo ravnatelji na ravnateljskem sestanku o poraz- 
delitvi pripravnikov na posamezne zavode, toda po na- 
čelu, da se morejo na posamezni gimnaziji delati izpiti 
le za razrede, ki poslujejo v šolskem letu, v katerem 
se dela izpit. Ako je v kraju ženska gimnazija z zadev- 
nim razredom, dela pripravnica izpit na ženski gimnaziji. 

4. člen 

Pripravnik mora predložiti ravnateljstvu gimnazije, 
kjer hoče delati izpit, svojeročno spisano prošnjo za pri- 
pustitev k izpitu, in sicer za marčni rok 1946 do 10. fe- 
bruarja 194G, za poznejši rok pa do 1. februarja za 
marčni, do 1. avgusta za septemberski rok. X p.rošnji 

kratko navede razlog, zakaj hoče delati izpit, opiše 
dosedanje šolanje in poda izjavo, ali je že kdaj (koliko- 
krat) in na kateri šoli delal izpit za razred, za kateri 
ga želi izdelati Prošnji priloži veljavno spričevalo o 
predhodnem razredu (o zadnjem razredu, ako ga je obi- 
skoval kot redni dijak), rojstni Ust, če prvikrat na tej 
šoli dela izpit, ter potrdilo po svojem stalnem bivališču 
pristojnega krajevnega LO, potrjeno od okrajnega LO, 
da je dobrega vedenja. 

5. člen 

Za marčni rok 194G mora pripravnik prošnji za pri- 
pustitev k izpitu priložiti potrdilo krajevnega LO, po- 
trjeno od okrajnega LO, da ni prizadet po nobeni od 
točk a), b) in c) 2. člena uredbe o prepovedi šolanja, 
obiskovanja tečajev in opravljanja izpitov, Uradni list 
št. 177/24—1945. 

G. člen 

Prošnje pripravnikov, ki se na šoli prvikrat (doba 
pred osvoboditvijo se ne šteje) javijo za privatni izpit, 
predloži ravnrfelj učiteljskemu zboru, da odloči o pripu- 
stitvi k izpitom. Druge pripravnike pripušča k izpitom 
ravnateljstvo gimnazije. V mestih z več gimnazijami se 
o tem odloča potem, ko so pripravniki porazdeljeni na 
šole (glej 3. člen), na vseh gimnazijah pa najkasneje do 
15. februarja oziroma do 15. avgusta. Imena zavrnjenih 
ali delno zavrnjenih se objavijo na šolski deski' gimna- 
zije, kjer je bila prošnja vložena. Razloge za zavrnitev 
izve pripravnik ustno pri ravnateljstvu oziroma pismeno, 
če plača takso po tar. št. 7. zakona o taksah. 

•Pripravnik, ki ni bil pripuščen k izpitu, se sme 
v treh dneh po objavi na šolski deski pritožiti na mini- 
strstvo za prosveto preko ravnateljstva gimnazije, kjer 
so ga zavrnilL 

O pripustitvi pripravnikov k izpitom za več ko dv* 
višja razreda ali za več ko štiri razrede sploh v istem 
koledarskem letu odloči ministrstvo za prosveto. • 

7. člen 

Ako na šoli privatist ni znan, je treba istovetnost 
ugotoviti, po overjeni fotografiji oziroma legitimaciji. Na 
spričevalu je pripomniti, kako se je ugotovila istovet- 
nost. Dokler so ne ugotovi istovetnost, se ne sme nihče 
pripustiti k izpitu. 

• 8. člen 

V obeh rokih koledarskega leta 191G. je predmet 
izpjt.a učna snov,, predpisana za šolsko leto 1045/40. io 
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analogno v rokih naslednjih koledarskih let. Nikomur se 
no sme dovoliti, da bi zamenjal kak predmet z drugim, 
Ici se v razredu ne poučuje. Prav tako ne more biti nihče 
oproščen izpita iz kakega predmeta, izvzemši iz telo- 
vadbe s pogoji, ki veljajo za redne učence. 

9. člen 
Ako se pripravnik pri izpitu vede neprimerno, ga 

izpitni odbor izključi od izpita. Ce se pa po izpitu nepri- 
merno vede in kakega učitelja žali, ga eme učiteljski 
zbor kaznovati z odvzemom pravice do privatnega izpita 
za en ali dva prihodnja roka. Ta odlok postane izvršen, 
ko ga potrdi ministrstvo za pro3veto; ministrstvo lahko 
pripravniku v hujših primerih na poročilo izpitnega od- 
bora odvzame za vselej pravico do privatnega izpita. Prav 
tako se kaznuje pripravnik, ki bi poskušal ministrstvo 
ali šolo prevariti z napačno listino ali z napačnimi na- 
vedbami 

10. Člen 
Izpit se dela pred izpitnim odborom. 
Izpitni odbor določi sporazumno z učiteljskim zbo- 

rom ravnatelj. Sestavljajo ga: predsednik, stalni član in 
izpraševalci. Pri izpitu za vsak predmet morajo biti na- 
vzočni vedno trije: predsednik, stalni član in izpraševalec. 
Ce kdo izmed članov izpitnega odbora oboli ali je sicer 
nujno zadržan, mu ravnatelj določi namestnika. 

11. člen 
Predsedniki in člani izpitnih odborov prejmejo za 

delo pri privatnih izpitih nagrade iz proračuna repu- 
blike. Te nagrade določi ministrstvo za prosveto in od- 
redi tudi morebitne prispevke pripravnikov ta stroške 
izpitov in za šolski sklad. 

12. člen 
Privatni izpit sestoji iz dveh delov: iz pismenega 

in ustnega. 
13. člen 

Pismeni izpit se dela iz tistih predmetov, v katerih 
so za redne učence predpisani pismeni izdelki, ter naj 
traja za nižje razrede eno, za višje poldrugo uro, za iz- 
delke iz risanja pa dve uri. 

Pred začetkom izpita predloži predmetni učitelj tri 
naloge (iz matematike in opisne geometrije tri skupine 
nalog); izpitni odbor izbere tisto nalogo (skupino nalog), 
ki jo ima za najprimernejšo. Ako dela hkrati več pri- 
pravnikov izpit za isti razred, izdelujejo vsi isto nalogo. 

Naloge za pismeni izpit naj obsegajo čim več gra- 
diva, predpisanega za razred, ne zahtevajo pa naj po- 
sebnih spretnosti. 

Pismeni izpit nadzoruje ' predmetni učitelj ali kak 
'drug član učiteljskega zbora, ki odda izdelke predmet- 
nemu učitelju takoj, ko mine za izpit določeni čas. 

Izdelke pregleda poleg predmetnega učitelja še en 
član izpitnega odbora. Ako se ta ne strinja z oceno pred- 
metnega učitelja, določa oceno za ta predmet izpitni od- 
bor. Ocena naj se na kratko obrazloži. 

14. člen 
rAko je pripravnik pri pismenem izpitu iz treh pred- 

metov dobil negativno oceno, se ne pripusti k nadalj- 
njemu izpitu in je odklonjen za leto dni (16. člen). 

15. člen 
Ustni izpit traja za vsak predmet v nižjih razredih 

15 do 20 minut, v višjih 20 do 80 minut ter mora zajeti 
čim ïSô •••••• iz. prsdpjs•8 učae wwvj. 

Po končanem ustnem izpitu določi celotni izpitni od. 
bor na predlog predmetnega učitelja oceno za vsak pred- 
met posebej in sklepa o skupni oceni, ako se je iz za- 
devnega predmeta pisala naloga. Ni potrebno, da bi bila 
skupna ocena aritmetična sredina obeh, pač pa mora 
biti uspeh pri ustnem izpitu brez dvoma dober, ako jo 
pismeni izdelek slab in naj bo skupna ocena dobra. 

Znanje se ocenja kot pri rednih dijakih, niti strože 
niti blaža 

16. člen 
Ako kandidat ne uspe pri izpitu za L, II. ali •. raz- 

red iz dveh predmetov ali pri izpitih za druge razrede iz 
enega predmeta, sme delati iz teh predmetov popravni 
izpit v naslednjem roku. Privatisti, ki ne izdelajo iz več 
predmetov, smejo ponavljati, to je zopet delati ves izpit 
šele v drugem prihodnjem roku (po letu dni). 

Kot privatist ne sme nihče delati več ko trikrat izpit 
za isti razred gimnazije (pri tem se všteje letni ne- 
uspeh, ki ga je Imel kot redni dijak). 

Kdor dela popravni izpit ali ponavlja ves izpit, so 
sme v istem roku pripustiti k izpitu največ šo za en 
razred. 

17. člen 
Ce pripravnik ne pride k izpitu, velja, da ga ni delal 

in so mu "me morebitni v gotovini plačani znesek 
(11. člen). Ce pa je odstopil med izpitom, sklepa izpitni 
odbor, ali se mu izpit odloži za nekaj dni v istem roku 
(če je to sploh mogoče), ali na prihodnji rok, ali pa jo 
odklonjen za leto dni. Odklonitev za leto dni se izreče 
v vseh primerih, ako ni med izpitom nastopilo hujše, 
obolenje ali pa ni prizadel kandidata kak drug važen 
razlog. / 

18. člen 
Za vsakega pripravnika posebej se spiše zapisnik na 

posebni poli po naslednjem vzorcu: 
Štev. 

Zapisnik o privatnem izpitu 
   .  sin — hči  — _._ 
rojen 19— v kraju 
okraj  ,  
republika  
britvi _________ 
do   
razred gimnazije. 

okrožje 

  v dneh od 
privatni izpit za 

.., je delal po odo- 

Prcdmct 

IS 
Ocena 

__• 

*a a 

Ocena 

Slovenski jezik 
itd. 

Po prednjih ocenah je pripravnik 
izdelal    
pripravnik 
izpita 

ni izdelal 
izpit 

ima pripravnik 
izpit iz  

V  

popravni 

dne 194__ 

Stalni Član: 
Izpraševalci: 

Predsednik izpitnega odborai 

za slovenski jezik, 
za   ruski  jezik, 

«, zâ angleški jezik. 
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Pripombe; (Bivališče pripravnika, način ugotovitve 
istovetnosti, predhodno šolanje, ugotovitev, ali je prvič, 
drugič ali tretjič delal izpit v smislu 16. člena). 

Posebna mnenja; 
Vprašanja pri pismenem in ustnem izpitu vpišejo v 

zapisnik izpraševalci. Zapisnik podpišejo predsednik, 
stalni član in izpraševalci. Po podpisu sme vpisati svoje 
posebno mnenje vsak Član izpitnega odbora. 

19. člen 
Po končanem izpitu in po dovršitvi zapisnika sporoči 

predsednik izpitnega odbora v navzočnosti stalnega člana 
uspeh izpita pripravniku ter nato izroči ravnatelju za- 
pisnik z vsemi pismenimi izdelki. 

20. člen 
Ravnatelj gimnazije vnaša vse privatne izpite v po- 

sebno vpisnico (iste vrste kot za redne učence) po ča- 
sovnem redu ne glede na razred. V opombi zabeleži odo- 
britev, po kateri se je opravljal izpit, razred in datum 
izpita ter način ugotovitve istovetnosti. To pripombo pod- 
piše predsednik izpitnega odbora. Na koncu vpisnice naj 
bo seznam vseh kandidatov, ki so delali privatni izpit 
za posamezne razrede. 

21. člen 
Spričevala o privatnih izpitih imajo isto obliko kot 

spričevala rednih učencev, le da se namesto >obiskoval 
.(ali dokončal) je „.  razred« vstavi besedilo: 
i>delal je privatni izpit za   razred gimnazije 
od _ do  « Ocene iz vedenja ni. 
Spričevalo podpišeta ravnatelj in predsednik izpitnega 
odbora. 

22. člen 
Spričevalo se izda samo tistim pripravnikom, ki so 

az vseh predmetov dobili pozitivno oceno. Ako vse ocene 
miso pozitivne, se zapiše na hrbtni strani spričevala, ki 
•• bilo priloženo prošnji po 4. Členu tale pripomba: Po 
odobritvi ministrstva za prosveto (učiteljskega zbora ali 
ravnateljstva gimnazije   ) št  
z dne -  je delal prvič (drugič ali 
tretjič, glej 16. člen) privatni izpit za  
razred od  <j0 

ter izpita ni izdelal (ali: ima popravni izpit iz 
St. —  datum :     pečat - ~. 

104.... 

Eavnatelj. 

Äko pripravnik, ki ni izdelal izpita, prosi za po- 
trdilo, da je delal izpit, se mu izda običajno potrdilo s 
podatki, kdaj in po kateri odobritvi je delal izpit in za- 
kaj ga ni izdelal. To potrdilo podpiše le ravnatelj. 

23. člen 

Predpisi te uredbe veljajo tudi za dopolnilne izpite. 
•i se smejo delati le po odobritvi ministrstva za pro- 
sveto, ako niso ti izpiti že urejeni s kako uredbo ali od- 
lokom. Ce pripravnik dela dopolnilni izpit iz predmetov, 

.s^u^e v več razredih, ga dela pred izpitnim odborom 
najvišjega teh razredov in v obsegu programov vseh teh 
razredov, v tem primeru traja pismeni izpit poldrugo 
uro, ako gre le za nižje razrede, dve uri pa, ako je med 
zadevnimi razredi vsaj en višji razred. Ustni izpit iz 
enega predmeta traja 20 do 30 minut, po potrebi tudi več. 

Popravni izpit se sme dovoliti le iz enega predmeta 
io to le, ako dopolnilni izpit obsega vsaj dva jgredmeta. 

Pripravniku, ki je opravljal dopolnilni izpit, se izda 
le potrdilo; podpiše ga ravnatelj (navadno potrdilo uprav« 
nega oblastva). 

24. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 
V Ljubljani dne 26. januarja 1946. 

Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. 

89. 

Uredba 
o prometu z vinoin 

Na podlagi 2. točke 1. člena uredbe Gospodarskega 
sveta o ureditvi notranjega prometa z blagom z dne 
8. VI. 1945, Uradni list DFJ št. 361/40, predpisuje mini- 
strstvo za trgovino in preskrbo Narodne vlade Slovenije 
tole 

uredbo: 
1. člen 

Neposredno pri pridelovalcih smejo odkupovati vino 
le vinarske zadruge in trgovine z vinom, ki jih ministr- 
stvo za trgovino in preskrbo NVS posebej za to pooblasti. 

0 vsakem nakupu vina izda pooblaščeni odkupovalec 
prodajalcu potrdilo, v katerem navede količino, sorto, 
stopnjo alkohola in ceno prodanega vina. 

Z uvozom vina v Slovenijo, kakor tudi z izvozom iz 
Slovenije se smejo baviti le tvrdke, ki dobe za to po. 
sebno dovoljenje ministrstva za trgovino in preskrbo 
NVS. 

2. člen 
Pooblaščeni odkupovalci odkupujejo vino po navo- 

dilih, ki jih izda ministrstvo za trgovino in preskrbo 
NVS. Zaradi pravilnega izvajanja odkupa bo ministrstvo 
za trgovino in preskrbo popisalo zaloge vina pri pridelo- 
valcih, zadrugah, trgovcih, gostilničarjih in drugih hra- 
niteljih vinskih zalog. 

3. člen 
Pooblaščeni odkupovalci kakor tudi tvrdke, ki s© 

bavijo z uvozom vina v Slovenijo in izvozom vina iz 
Slovenije, morajo pošiljati ministrstvu za trgovino in 
preskrbo NVS vsakega 1. in 15. v mesecu poročila o 
stanju zalog vina. Ministrstvo za trgovino in preskrbo 
določa in razdeljuje iz razpoložljivih zalog količine vina 
za potrošnjo. 

. 4. člen 
Ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS predpiše • 

posebno odločbo najvišje odkupne in prodajne cene vina 
oziroma stopnje zaslužka v trgovini z vinom na debelo 
in drobno. 

5. člen 
Prepovedana je vsaka prodaja vina, ki nasprotuj* 

predpisom te uredbe. 
Kršilci te uredbe bodo kaznovani po zakonu o zati- 

ranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže 
z dne 23. IV. 1945, Uradni list DFJ št. 241/26. Vino, 
prodano v nasprotju s prednjimi predpisi, se zapleni. 

6. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 
Ljubljana dne 21. januarja 1946. 

IV. štev. 210/1, Minister 
ZA trgovino in preskrbo: 

Istm Fajfaj; s. r. 
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40. 
Odločba 

Na podlagi določil 1. Člena uredbe ministrstva za 
trgovino in preskrbo LRS o prometu z vinom z dne 
21» I. 1946 pooblašča ministrstvo za trgovino in preskrbo 
LRS naslednje tvrdke za odkup vina neposredno pri 
pridelovalcih: 

1. Državno trgovsko podjetje >Vino« v Ljubljani, 
2. Vinarsko zadrugo v Mariboru, 
3. Vinarsko zadrugo v Ptuju, 
4. Vinarsko zadrugo v Ormožu, 
5. Vinarsko zadrugo v Ljutomeru, 
6. Vinarsko zadrugo v Gornji Radgoni, 
7. Vinarsko zadrugo v Slovenski Bistrici, 
8. Vinarsko zadrugo v Bizeljskem, 
9. Vinarsko zadrugo v Brežicah, 

10. Vinarsko zadrugo v Črnomlju, 
11. Vinarsko zadrugo v Metliki. 
Uvoz vina v Slovenijo in izvoz iz Slovenije se dovo- 

ljuje le državnemu trgovskemu podjetju >Vino« v 
Ljubljani. 

Ljubljana dne 21. januarja 1946. 
IV. št. 210/2. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

pomočnik 
Ing. Oswald Stane s. r. 

41. 

Na podlagi 10. in 12. člena pravilnika za izvajanje 
zakona o reševanju nerešenih aktov invalidov iz prejš- 
njih vojn z dne 16. X. 1945, Ur. list DFJ št 752/80, iz- 
daja ministrstvo za narodno zdravje naslednjo 

odločbo 
o ustanovitvi invalidskih komisij za območje ljudske 

republiko Slovenije 

Zaradi zdravniškega komisijskega pregleda invali- 
dov in ostalih žrtev iz prejšnjih vojn ter oseb po prvem 
odstavku 3. člena zakona o reševanju nerešenih aktov 
invalidov iz prejšnjih vojn se ustanovijo v splošni bol- 
nišnici v Mariboru, Celju in moški bolnišnici v Novem 
mestu nižje invalidske komisije, v splošni bolnišnici " 
Ljubljani pa nižja in višja invalidska komisija. 

Za člane nižje invalidske komisije se imenujejo: 

a) v splošni bolnišnici v Ljubljani; 
dr. Arko Venčeslav, kirurg  splošne « bolnišnice v 

dr. Sono Anion, noieton. inforno klinike v Ljubljani, 
dr. Boh Alojzij, zdravnik splošne bolnišnice v Ljub- 

ljani; 
b) v splošni bolnišnici v Mariboru: 

dr. Cernie Mirko, kirurg splošne bolnišnice v Ma- 
riboru, 

dr. Bezlaj Ciril v. d. šefa internega oddelka splošne 
bolnišnice v Mariboru, 

dr. Dernovšek Janko, šef očesnega oddelka splošne 
bolnišnice v Mariboru. 

c) v splošni bolnišnici v Celju: 
dr. Steinfelser Franc, šef kirurgičnega oddelka v; 

splošni bolnišnici v Celju, 
dr. Flajs Jožef, šef internega oddelka v splošni bol» 

nišnici v Celju, 
dr. Tominšek Viktor, šef okulističnega oddelka \s 

splošni bolnišnici v Celju; 

C) v molki bolnišnici v Novem mestu: 
dr. Kolenc Martin, šef kirurgičnega oddelka moško 

bolnišnice v Novem mestu, 
dr. Gostiša Ivan, šef internega oddelka moške bol» 

nišnice v Novem mestu, 
dr. Slapar Jože, okrajni zdravnik v Novem mestu. 
Za člane višje invalidske komisije se imenujejo: 
dr. Guzelj Vladimir, izredni profesor kirur. klinike 

v Ljubljani, 
dr. Benedik Martin, asistent kirur. klinike v Ljub- 

ljani, 
dr. Marinčič Ivan, profesor nevrolog v Ljubljani, 
dr. Volavšek Branko, asistent interne klinike v Ljub- 

ljani, 
dr. Dereani Karmen, asistent očesne klinike v Ljub. 

ljani. 
Ljubljana dne 27. decembra 1945. 
Zap. Štev. 7720/XV. 

Minister za narodno zdravje; 
Dr. Ahčin Marjan s. r« 

Razne uradne objave 

42. 
Imenovanja in spremembe v pravosodni službi 

Z odločbo ministra za provosodje z dne 23, januarja 
1946, št. 10/45—49, je na predlog javnega tožilca Slovenije 
v Ljubljani odobren prestop iz pravosodne 
stroke Guzelj Mariji, pisarniški uradnici okrožnega 
sodišča v Ljubljani. 

Z odločbo okrožnega odbora OF Maribor z dno 
8. januarja 1946, št. 42/46, je bil po s t a v 1 j e n za pred- 
sednika okrožnega sodišča v Mariboru Ko- 
šenina Karol, pomočnik javnega tožilca za mariborsko 
okrožje v Mariboru. Z isto odločbo pa je bil razrešen 
dolžnosti v. d. predsednika okrožnega sodišča v Mari- 
boru dr. Lešnik Alojzij, predsednik okrožnega sodišča 
v Mariboru. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 18. januarja 
1946, št. 1417/45—42, sta bila postavljena za tajnika 
okrožnega sodišča v Mariboru dr. Suhadolnik 
Franjo, sodnik bivšega okrožnega sodišča v Mariboru in 
Ažman Cvetko, sodnik bivšega okrajuega sodišča Y 
Mariboru. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
dinJ35c-> celoletno: din 260.—. Posamezna Številka : prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. »— Uredništvo 

in upravništvo; Ljubljana, Gr.egor.čiče,va uL 23, Teb. ž.t, 25-52, _ ček. račun št, •4.837, 
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Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

43. 

Uredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo o registraciji 

obrtov 
1. člen 

Imetniki obrtov iz pristojnosti ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo, Id so na ozemlju federalne Slovenije 
piidobili obrtne pravice pred 6. aprilom 1941 ali po 
9. maju 1945 in ki obrt izvršujejo ali ga nameravajo iz- 
vrševati, morajo do 28. februarja 1946 prediožUi pri- 
stojnemu okrožnemu izvršnemu ljudskemu odboru zaradi 
registracije prijavo o svojem obrtu v treh izvodih na 
posebnem obrazcu; obrazce dobijo pri pristojnem okraj- 
nem izvršnem ljudskem odboru. 

Ce .je imetnik 'obrta umrl, mora- predložiti prijavo 
vdova, ki je cb smrti imetnika obrta imela pravico do 
vzdrževanja, ali malolethi otroci, ki imajo pravico'de- 
dovati, ako nameravajo obrt nadaljevati na podlagi 
umrlemu danega pooblastila ali dovolitve. 

ïmetniki obrtov, ki dokažejo, da iz opravičljivih raz- 
logov niso mogli podati prijave v določenem roku, ka- 
kor tudi tisti, ki so v vojaški službi ali v zvezi z voj- 
nimi dogodki odsotni, a niso iz. strahu pred odgovor- 
nostjo ljudskim oblastem pobegnili, smejo podati pri- 
javo v enem mesecu, ko odpade ovira. 

Na obrtne pravice, pridobljene med okupacijo, ki 
so z odlokom AVNOJ-a z dne 3. februarja 1945, Ur. list 
DFJ št. 51/4, razveljavljene, se ta uredba ne nanaša. 

2. člen 

Prijava se predloži okrožnemu izvršnemu ljudskemu 
odboru neposredno ali priporočeno po pošti. Prijavi je 
Priložiti pooblastilo oziroma dovolilo kakor tudi vse 
<*ruge odloke, ki se tičejo obrta (podružnice, pomožni lo- 
kali, poslovodje, nadaljevanje obrta po vdovi in malo- 
letnih otrocih itd.) v izvirniku ali v potrjenem prepisu. 

Okrožni izvršni ljudski odbor izda o pravilno izvršeni 
prijavi potrdilo. 

3. Člen 

Okrožni izvršni ljudski odbor pošlje došle prijave 
Zbornici za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani. Zbor- 
nica pregleda in prouči podatke v prijavah in prilogah 
po gradivu iz svojega arhiva ter nato vrne prijave v 
skupinah pristojnemu okrožnemu ljudskemu odboru e 

predlogom, da ta na prijavah potrdi obstoj obrtne pra«, 
vice ali pa da odkloni potrdilo. 

4. člen 
Okrožni izvršni ljudski odbor odkloni izdajo potrdila 

o obstoju obrtne pravice: 
1. če se ugotovi, da je dobil imetnik obrta poobla- 

stilo ali dovolilo zaradi nepravilnih listin; 
2. če obrtna pravica po veljavnih predpisih ne ob- 

stoji več; 
3. če je bil imetnik obrta član kulturbunda ali ova- 

duh ali agent v tajni politični policiji ali v službi oku- 
patorja ali prekih sodišč; 

4. če imetnik obrta ne more dokazati, da ima obrtno 
pravico. 

5. člen 
En izvod prijave s potrdilom o obstoju obrtne pra- 

vice in priložene priloge oziroma odločbo o odklonitvi 
potrdila izroči okrožni izvršni ljudski odbor stranki x 
vročilnico. 

Zoper odločbo okrožnega izvršnega ljudskega od- 
bora ima stranka pravico pritožiti se°na ministrstvo za 
trgovino in preskrbo. 

Pritožba se vloži v 15 dneh pri pristojnem okrož- 
nem izvršnem ljudskem odboru. 

6. člen 
Po končanem poslovanju pošlje okrožni izvršni ljud- 

ski odbor vsakemu okrajnemu izvršnemu ljudskemu od« 
boru urejeno zbirko vseh obrtov njegovega področja. 

7. člen 
Imetnikom obrtov, ki v roku, določenem v 1. členu, 

prijave ne predložijo, in tistim, ki prijavo sicer pravo- 
časno predložijo, a z obratovanjem ne prično v treh me- 
secih od dneva prejema potrdila o obstoju obrtne pra- 
vice, neha obrtna pravica. 

8. člen 
Zbornici za trgovino, obrt in industrijo se dovoli, 

da za poslovanje po tej uredbi pobira od imetnikov; 
obrtov, ki so prejeli potrdila o obstoju obrta, pristoj- 
bino, in sicer od malih obratov po 100.— dinarjev, od 
obratov z dvema ali več pomožnimi močmi po 200,— dì« 
narjev, od veleobratov po 500.— dinarjev. 

9. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«; 
V Ljubljani dne 29. januarja 1946. 

Minister 
•• trgovino in preskrbo: 

Fajfar Tone s. r, 



ßtran 28. Biev. 10. 

44. 

Uredba 
ministrstva za industrijo in rudarstvo o registraciji 

obrtoy 
t •1•• 

Imetniki obrtov iz pristojnosti ministrstva za indu* 
atrijo in rudarstvo, ki so na ozemlju federalne Slovenije 
pridobili obrtne pravice pred 8. aprilom 1941 aH po 
9. maju 1D45 in ki obrl izvršujejo ali ga nameravajo izvr. 
sevati, morajo do 28. februarja 1046 predložiti pristojnemu 
okrožnemu izvršnemu ljudskemu odboru prijavo o svo- 
jem obrtu v treb izvodih na posebnem obrazcu; obrazce 
dobijo pri pristojnem okrajnem Izvršnem ljudskem od- 
boru. 

Ce je imetnik obrta umrl, mora predložiti prijavo 
vdova, ki je ob smrti imetnika obrta imela pravico do 
vzdrževanja, ali maloletni otroci, ki imajo pravico de- 
dovati, ako nameravajo obrt nadaljevati na podlagi umr- 
lemu danega pooblastila ali dovolitve. 

Imetniki obrtov, ki so v vojaški službi ali so v zvezi 
z vojnimi dogodki odsotni, a niso iz strahu pred odgo- 
vornostjo ljudskim oblastem pobegnili, smejo podati pri- 
javo v enem mesecu, ko odpade ovira. 

Na obrtne pravice, pridobljene med okupacijo, ki 
BO z odlokom AVNOJ-a i dne 8. februarja 1945, Ur. Ust 
PFJ št. 61/4, razveljavljene, • ta uredba ne nanaša, 

2. člen 
Prijava se predloži okrožnemu izvršnemu ljudskemu 

odboru neposredno ali priporočeno po pošti. Prijavi Je 
priložiti pooblastilo oziroma dovolilo kakor tudi vse 
druge odloke, ki te tičejo obrta (podružnice, pomožni lo- 
kali, poslovodje, nadaljevanje obrta po vdovi in malo- 
letnih otrocih itd.) v izvirniku ali v potrjenem prepisu. 

Okrožni izvršni ljudski odbor izda o pravilno izvršeni 
prijavi potrdilo. 

8. člen 
Okrožni izvršni ljudski odbor pošlje doSle prijave 

odseku za obrt pri ministrstvu za industrijo in rudar- 
stvo NVS, ki pregleda in prouči podatke v prijavah in 
prilogah po gradivu iz svojega arhiva ter nato vrne pri- 

jave s svojimi podatki v skupinah pristojnemu okrož- 
nemu izvršnemu ljudskemu odboru, da ta na prijavah 
PotrdJ obstoj obrtne pravice ali pa odkloni potrdilo. 

"^•' ' "T»      -tflen 
Okrožni izvršni ljudski odbor odkloni izdajo potrdila 

t A»tei» piuinj D/avicej. 

1. če se ugotovi, da je dobil imetnik obrta poobla« 
stilo ali dovolilo zaradi nepravilnih listin; 

2. če obrtna pravica po veljavnih predpisih ne ob« 
stoji več; 

8. če je bil imetnik obrta član kulturbunda ali ova- 
duh ali agent v tajni politični policiji ali v službi oku- 
patorja ali prekih sodišč; 

4. če imetnik obrta ne more dokazati, da ima obrtna 
pravico. 

6. člen 
En izvod prijave s potrdilom o obstoju obrtne pra- 

vice in priložene priloge oziroma odločbo o odklonitvi 
potrdila izroči okrožni izvršni ljudski odbor stranki s 
vročilnico. 

Zoper odločbo okrožnega izvršnega ljudskega odbora 
ima stranka pravico pritožiti se na ministrstvo za in< 
dust ri jo in rudarstvo. 

Pritožba se vloži v 15 dneh pri pristojnem okrož- 
nem izvršnem ljudskem odboru, 

6. člen 
Po končanem poslovanju po51je okrožni izvršni ljud* 

skl odbor vsakemu okrajnemu izvršnemu ljudskemu od« 
boru urejeno zbirko vseh obrtov njegovega področja, 

7. Sen 
Imetnikom obrtov, ki v roku, določenem v 1. členu, 

prijave ne predložijo, in tistim, ki prijavo sicer pravo« 
časno predložijo, a z obratovanjem ne prlčno v treh me» 
seclb od dneva prejema potrdila o obstoju obrtne pra« 
vice, neha obrtna pravica. 

8. člen 
Okrajni izvršni ljudski odbori pobirajo od imetnl« 

kov obrtov ob Izdaji obrazcev pristojbine za kritje stro- 
škov poslovanja po tej uredbi, in sicer od malih obr'ov 
po 50.— dinarjev, od obrtov z dvema ali več pomožnimi 
močmi po 150,— dinarjev, od industrijskih obrtov, ki 
zaposlujejo do 14 delavcev, po 500.— dinarjev In od 
obrtov, ki zaposlujejo po 15 in več delavce?, po 1000.-* 
dinarjev. 

9. Člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«; 
V Ljubljani dne 29. januarja 1046. 

Minister 
Xa industrijo in rudarstvoi 

franc JLeikošek a. t* 

Izdajata: Predstrtstvo SN OS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Fohar Robert; tisk in založim; tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsaku sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70. -, polletno: 
Ain iafi_w celoletno: din 260.-% Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—,— Uredništvo 

ta •••&•••••» Ljubljana. Gregorčičeva ui. 23. Tei št. 26-52, — Cck. račun št 14.337. 



Ster. 10. Stran 41. 

zdarstva, če in dokler ni v istem okolišu 
posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je ? za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
jesti. 

Vse te naloge opravlja   radi eamo- 
Î»omoči in izboljšanja gospodarstva evo- 
ih c4anov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 20 dinarjev. 
."Vsak zadružnik jamči še e 5kratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
lajnika, blagajnika in šestih odbornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jete predsednik in tajnik, če sta pa ta 
dva odsotna, pa dva za to pooblaščena 
Slana upravnega odbora. 

Člani načelstva so: 
Cigole Anton, 2igmarice it. 78, pred- 

sednik, 
Mikolič Nežika, Sodražica, tajnica, 
Oblak Viktor, Sodražica. blagajnik; 
odborniki: Fajdiga Ivan, Sodražica, 
Okom Anton, Zamoslec, 
Drobnič Janez, Zigmarice, 
Tanko Jože, Vince št. 6, 
Kerže Ivan, Gora-Pelrinci, 
Pintar Jože, Lipovščica. 
zadruga uživa taksno oprostitev, ker 

ee dele/.; ne obrestujejo in ne izplaču- 
jejo nanje dividende. 

Svoje razglase objavlja na razglasni 
deski v zadružni poslovalnici. 
.Okrožno kot rrK. sodišč« T Norem mosta 
\t dne 8. oktobra 1945 

'       Zt 3/45 — Zadr. II 28/1 

M.      ' * 
Sedež: Vinica. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Vinica, 

Preloka Balkovci, Zilje, Vidino, Sečje 
eelo, Podklanec, Oolek, Perudine, Hrast, 

vrb, Ucakovci, Vukovci, Draga, Dremelj, 
gorice, Jakovina. 

Dan vpisa: 9. oktobra 1946. 
jedilo: Obnovitvena zadruga ïo.j. 

zadruga je ustanovljena dne 8. SöD- 
»embra 1945 za nedoločen čas, ^ 

tarnen zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega etro- 

todelai obnovitveni načrt za svojo vas; 
't oa pod vodstvom gospoda •«••• 

Mrokovnjaka izdela prorafun'XovA 
iouJii ^.vs.akega posameznega člana 
K2,ni okof\ nadalje dololi višino 
2 !l? v de,u in den»riu in od- plačilni načrt za vsakega člani; 
Oblasti« PMr^uie mpd Nani in narodno 
Sosta h .^»-T »«"«IWfcoknJBnlh. «luži iiostnm in druRlh event ep0fnih ^^ 

eov (komasacija); 
č) da priskrbuje kredit za nabavo 

materiala in izvedbo obnovitvenih del; 
d) da skupno nabavlja In izdeluje, 

fcbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

<•) iia « prtfpsrnitvifo vsfh nutpoloJ- 
Uivih delovnih moči pod yodalvôm teh- 

ničnega strokovnjaka  obnovi porušena | 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

i) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 200 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z 20kratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika in še iz dveh od- 
bornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik; če sta pa ta 
dva odsotna, pa dva za to pooblaščena 
odbornika. 

Člani prvega načelstva so: 
Balkovec Peter, Vinica št. 70, pred- 

sednik, 
Stefania Jože, Vinica št. 69, tajnik, 
Stegno France, Vinica št. 4, bla- 

gajnik, 
Ostrenič Franc, Sečje selo št. 18, od- 

bornik, 
Frankovič Ivan, Nova Lipa št. 17, od- 

bornik. 
Svoje razglase objavlja ta zadruga na 

razglasni deski v svoji poslovalnici. 
Zadružni deleži ee ne obrestujejo in 

se nanje ne izplačuje dividende; zato 
uživa zadruga taksno oprostitev. 
Okrožno k H trg. sodišče • Novem mestu 

dne 9. oktobra 1945. 
Zt 18/45 — Zadr. II 43/1 

09. 
Sedež: Vrhrrcbnje. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Vrh- 

trebnje, Grmada. 
Dan vpisa: 21. decembra 1945. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga a ome. 

jenim Jamstvom • Vrhtrebnjem. 
Zadruga je ustanovljena 18. XIL 1945 

za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani In narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event. spornih odno- 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo 
materiala in izvedbo obnovitvenih del: 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira In porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da e pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem In odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti Izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usrvwohlipnocfi. 

Zadružni delei znaša •00 dinarjev^ 

Vsak zadružnik jamči šo z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne 
izplačujejo dividende. Zadruga je zato 
oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika, morebitnih načelni- 
kov odsekov in 2 odbornikov. Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik upravnega odbora, če sta 
pa odsotna, dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Vse priobčitve in razglasi zadruge se 
opravljajo z nabitjem na razglasni deski. 

Člani načelstva so: 
Grmovšek Anton, kmet, Vrhtrebnjo 

št. 17, predsednik, 
Smolič Karol, kmet, Vrhtrebnje št. 15, 

tajnik, 
Pust Jože, kmet, Grmada št. 4, bla- 

gajnik, 
Šuštar Alojz, kmet, Grmada št. 2, od- 

bornik, 
Avguštinčič Franc, kmet, Vrhtrebnje 

št. 10, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče • Norem mestu 

dne 21. decembra 1946. 
Zt 85/45 - Zadr. II 55/1 

Spremembe in dodatki: 
100. 

Sedež: BrasloYce. 
Dan vpisa: 16. januarja 1946. 
Besedilo: Braslovška hranilnica iu po- 

sojilnica z. z n. J. T Braslovčah. 
Spremenila so se zadružna pravila v 

§§ 8. in 87., odst. 2. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

RSsner Viktor, Braslovče la Piave Franc, 
Parižlje. 

Izbriše se zaznamba, da je zveza spod- 
nještajerskih kmečkih zadrug >Raifi- 
eisenverband Steiermark« likvidator 
zadruge. 

Okrožno sodišče • Celju 
dne 10. januarja 1946. 

Zadr. V 127/83 

101. 
Sedež: Frankolovo. 
Dan vpisa: 3. januarja 1946. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso- 

jilnica na Frankolovem r. z. z n. j. 
Po odloku Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za finance v Ljubljani z dne 
2. okl. 1945, št. 612-V-1945, se vpiše 
delegat Pušnik Mihael, knjigovodja pri 
Posojilnici v Vojniku. 

Izbriše se, da je likvidator >Raiifeisen- 
verband Steiermark«. 

Zadruga se odslej podpisuje tako, da 
pod pisano, tiskano aH z Žigom odtis- 
njeno besedilo zadruge   pristavi   svoj 
podpis delegat Pušnik Mihael • pristav* 
kom: delegat ministrstva za finance. 

Okrožno kot trg. sodišče r Celja 
; dne 8. Januarja 1946. 

Zadr. V 87/28 

102. 
Sedež: Cešnjica pri Železnikih. 
Dan vpisa: 25. jamiarja 1948. 
Besedilo: Flrnnilnica In posojilnica •• 

tfVSniH pri ?rIczaUdJ|, ladr^gt • ••••• 
1?• fenMYOBV 
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Na skupščini dne 9. XII. 1945 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Naloga zadruge je: 
a) da sprejema in obrestuje hranilne 

vloge na knjižice in na tekoče račune; 
b) da pridobiva nadaljnja potrebna de- 

narna sredstva z najemanjem kredita; 
c) da daje svojim članom posojila. 
Upravni   odbor   sestavljajo  predsednik, 

tajnik, blagajnik in 2 člana. 
Zadružni delež znaša 50 dinarjev in se 

mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 
Zadruga objavlja svoje priobéitve s tem, 

da jih nabije na zadružni razglasni deski. 
Vabilo na skupščino pošlje poleg tega vsem 
N00, v območju katerih zadruga posluje, 
najmanj 8 dni pred skupščino. 

Za predsednika upravnega odbora je do- 
ločen Pogačnik Jože. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora Me- 
gušar Luka, Prevc Janez, Mesec Peter, Na- 
stran Janez in Markelj Luka. 

Vpišejo pa se novoizvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Zupane Štefan, Železniki, 
Kemperle Janko, Železniki, 
Bernard Franc, Podlonk. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. januarja 1946. 

Zadr. I 100/66. 
* 

103. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga usluž- 

bencev državnih železnic v Ljubljani, 
zadruga z omejenim jamstvom. 

Izbriše se član upravnega odbora ing. 
Gorše Franc, vpišejo pa se člani uprav- 
nega odbora: 

Muren Hinko, višji kontrolor drž. žel. 
na Jesenicah, 

Joštl Evstahij, višji kontrolor drž. žel. 
v Mariboru, KorošČeva 2, 

Ropret Jakob, preddelavec drž. želez- 
nic v Mariboru, Nova vas, Spod. Rad- 
vanjska 31, 

Artič Franjo, višji kontrolor drž. že- 
leznic v Mariboru, Frankopanova 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Zadr. I 7/78. 

104. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. januarja 1946. 
Besedilo: »Obrtniška stavbna zadru- 

ga i o. j.« v Ljubljani. 
Zadruga je po § 47., točka 3. pravil 

prenehala in prešla v likvidacijo, -ki jo 
izvrše preostali člani upravnega odbora 
Zupan Adolf, Sitar Franc in Hrovatič 
Alojzij kot likvidatorji. 

Besedilo zadružne firme kakor doslej 
s pristavkom: v likvidaciji. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. januarja 1946. 

Zadr. III 123/20. 
* 

105. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. januarja 1946. 
Besedilo: »Vzajemna pomo?« kreditna 

zadrngavz omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani, 

Izbriše se član upravnega odbora Ma- 
rinko Ivo, vpiše pa se član upravnega 
odbora Mirtič Josip, strokovni učitelj v 
Ljubljani, Krakovska ul. 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Zadr. I 28/42. 
* 

106. 
Sedež: Poljane nad Skofjo Loko. 
Dan vpisa: 14. januarja 1946. 
Besedilo: Posojilnica in hranilnica v 

Poljanah nad Skofjo Loko, zadruga z 
neomejenim jamstvom. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Debeljak Ivan, Debeljak Franc, Čadež 
Franc, Košir Lovro in Šubic Metod, 
vpišejo pa se novoizvoljeni člani uprav- 
nega odbora: Stibelj Silvo, Javorje 6, 
predsednik, Trpin Jože, Poljane 35, taj- 
nik, Tavčar Franc, Poljane 19, Kalan 
Maks, Hotavlje 45, Lampreht Ciril, Do- 
lenje Brdo 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. januarja 1946. 

Zadr. II 77/72. 

107. 
Sedež: Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 11. januarja 1946. 
Besedilo: Vinarska zadruga v Gornji 

Radgoni, zadruga z omejenim jamstvom. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na skupščini dne 9. sep. 
tembra 1945. 

Naziv odslej: Vinarska zadruga z ome. 
jenim jamstvom v Gornji Radgoni. 

Naloga zadruge je: 
a) da sprejema od svojih zadružni- 

kov grozdje in ga predeluje v vino, iz- 
jemoma pa sprejema tudi mošt- ali celò 
vino ter vse to blago vnovčuje za račun 
svojih članov; 

b) da nabavlja za svoje zadružnike 
vinogradniške in kletarske potrebščine; 

c) da organizira v skladu z enotnim 
načrtom obnovo vinogradov; 

č) da gradi strokovnim načelom ustre- 
zajoče vinske kleti ter nabavlja orodje 
in inventar zanje; 

d) da širi med zadružniki strokovno 
znanje s poučnimi zborovanji, tečaji, 
predavanji, razstavami in z navodili o 
vinarstvu in kletarstvu; 

e) da se podvrže strokovnim navo- 
dilom narodne oblasti federalne Slove- 
nije o tipiziranju vin. 

Kjer so krajevne razmere za to pri- 
merne, se delovanje vinarske zadruge 
združi lahko s posli sadjarske zadruge. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev od 
orala vinograda in se vplača v obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Priobčitve zadruge članom se objav- 
ljajo na razglasni deski in v »Uradnem 
liatiK. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
fainik, blarrainik,   morebitni   načelniki 

1 odsekov in G članov, ki jih voli skup- 

ščina za dobo 3 let. Vsako leto se iz- 
menja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik, tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani dosedanjega uprav« 
nega odbora: 

Snoj Franc, minister n. r., Gor. Rad- 
gona, Nedok Jakob, posestnik, Herce- ' 
govščak, Ajlec Jakob, posestnik, Herce- 
govščak, Vreča Ivan, posestnik na Ptuj« 
ski cesti 2, Gajsler Peter, posestnik, • 
Sv. Ana v Slov. gor., Novak Franc, 
upravnik trsnice, Kapela, Horvat Franc, 
posestnik, Sovjak, Granfola Ivan, žup- 
nik, Negova. 

Vpišejo se Člani novega upravnega 
odbora: 

Husjak Franc, ekonom in posestnik, 
Gor. Radgona, predsednik, 

Stanovšek Franjo, zas. uradnik, Gor. 
Radgona, tajnik, 

Smodiš Janko, ekonom, Gor. Radgona, 
blagajnik, 

Borko Ivan, ekonom, Gor. Radgona, 
odbornik, 

Mulec Leopold, ekonom, Zbigovci, od- 
bornik, 

Štuhec Janko, drevesničar, Murščak, 
odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 

dne H. januarja 1946. 
Zadr. II 54/8 

108. * 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 21. januarja 1940. 
Besedilo: Posojilnica Narodni' dom r / 

Mariboru,   zadruga   z  omejenim   jam- 
stvom. 

Firma se podpisuje tako, da podpiše 
odslej od ministrstva za finance imeno- 
vani delegat Vollmaier Drago pod bese- 
dilo firme, odtisnjeno s štampiljko, svo- 
je ime s pristavkom: delegat ministrstva 
za finance. 
Okrcžno sodišče v Mariboru, odd. IL. 

dne 21. januarja 1946. 
Zadr. I 45/67 

To 11/46 835 

Oglas 
Tožeča stranka: Weiksler Kandina, 

Celje. Dečkova cesta 5. 
Tožena stranka: Weiksler Leopold, 

zasebni uradnik v Celju. 
Radi ločitve zakona. 
Tožiteljica je zoper toženca . vložila 

pri tem sod;šču tožbo na ločitev zakona. 
Ker bivališče toženca ni znano mu je 

postavljen za skrbnika Stros Franc, sod-, 
ni uradnik v Celju, ki ga bo zastopal v 
pravdi in branil njegove interese, dokler 
se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd   IL. 
dne 28. januarja 1946. 

To 13/46 * 330 
Oglas 

Tožeča stranka: Oset Gizela, Vodic« 
št. 27 pri Slivnici. 

Tožena stranka: Oset Alojz, delavec, 
sedaj neznanega bivališča. 

Radi ločitve zakona. 
Tožiteljica je  zoper  toženca  vložil« 



Poštnina plačana v gotovini, 

# URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 6. februarja 1946 Številka 11. 

VSEBINA 
43. Odločba o cenah za mleko in mlečne izdelke. 
4G. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o sestavi in 

poslovanju komisij za obvezni odkup kmetijskih proizvodov 
z dne 22. I. 194C, Uradni list št. 32/8. 

47. Odločba o razrešitvi predsedništva, upravnega in nadzor- 
nega odbora zdravniške zbornice, sekcijske uprave lekarni- 
ške zbornice in poverjeništva dentistično-tehnične zbornice, 

4S. Odredba o zatiranju ušivosti.  „ . U 

.Uredbe, odredbe in dru<ri razglasi 
Narodne vlade Slovenije 

45. 

Odločba 
federalnega urada za cene. pri predsedstvu NVS 

o cenah za mleko in mlečne izdelke 

Na podlagi navodil zveznega ministrstva za trgovino in 
preskrbo, uprave za cene, za določanje cen v trgovini na de- 
belo in na drobno z dne 11. maja 1945, Uradni list DFJ št. 34 
in glede na odlok zveznega ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo za določanje cen zelenjavi, mleku in mlečnim izdelkom 
z dne 3. avgusta 1945, Uradni list št. 547/57, o določanju cen 
zelenjavi, mleku in mlečnim izdelkom, določa federalni urad 
za cene pri.predsedstvu NVS po predlogu ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo NVS in ministrstva za kmetijstvo NVS na- 
slednje najvišje cene za 'mleko iu mlečne izdelke domačega 
izvora: 

prodajna cena 
proizva-       na na 
jalec        debelo   drobno 

polno mleko 
posneto mleko 
pinjenec 
čajno maslo 
kmečko maslo 
kuhano maslo 
skuta iz polnega mleka 

za 1 liter 
za 1 liter 
za 1 liter 
za 1 kg 
za 1 kg 
za 1 kg  112 — 
za 1 kg    38.— 

din 

4.50 
3.10 
3.10 

96.- 
76.— 

diu 
5.70 
3.70 
3.70 

104.— 
82.— 

120.— 
44.— 
30.- 

din 
G.— 
4.— 
4,— 

112.- 
90.— 

130.— 
50.- 
34.— skuta iz posnetega mleka za 1 kg    25.— 

bohinjec in ostali domači 
polnomastni siri za 1 kg    CG.—       72.—      80.— 

polmaslni siri za 1 kg    38.—      44.—      50.— 
Cene veljajo za proizvajalca oziroma pridelovalca na do- 

mu v prodaji na debelo in na drobno franko mlekarna. 
V cenah so vključene vse javne dajatve in so kakršni 

koli pribitki k cenam nedopustni. 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju ne- 

dopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 2Š. aprila 
1945 (Uradni list DFJ št. 241/26-1945); 

Ta odločba velja od 1. februarja 194G dalje. 
lucrati preneha veljati za predmete te odločbe odločba 

flinisfrstva za trgovino in preskrbo NVS o cenah za mleko, 
mlečne izdelke in jajca z dne 10. avgusta 1945, Uradni list 
SNOS-a in NVS št. 195/26 1945; odločba o cenah mleka mi- 
nistrstva za trgovino in preskrbo NVS in ministrstva za kme- 
tstvo NVS z dne 22. januarja ••••••• Jist SNOS-a in 

NVS št. 33/8—1946, pa se spremeni v toliko, da veljajo cene 
za mleko od 1. februarja 1946 dalje. 

Ljubljana dne 30. januarja 1946, 
Št. 603/6—1946. 

Federalni urad za cene pri predsedstvu NVS: 
Kobler Franc s. t 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

46. 

Uredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo NVS o spremom« 
bali in dopolnitvah uredbe o sestavi in poslovanju 
komisij za obvezni odkup kmetijskih proizvodov t 

dno 22. januarju 1940, Uradni list št. 82/8 

1. člen 

Na koncu 3. člena se dedaje 2. odstavek, ki se glasi. 
>Sklep, s katerim je bila okrajna odkupna komisija ime- 

novana, predloži okrajni izvršni odbor v potrditev ministrstvu 
za trgovino in preskrbo NVS.« 

2. člen 

Prvi stavek 4. člena se spreminja in se glasi: 
>Okrajne odkupne komisije so podrejene okrajnim izvrs- 

nim odborom, po osrednji odkupili komisiji pa tudi ministr- 
stvu za trgovino in preskrbo NVS.« 

Peta in šesta točka 4. člena se izpustita. 

3. člen 
Za drugo točko 6. člena se dodaje nova tretja točka, Id 

se glasi: 
>3. predlagati, da se izdajo posebne nakaznice za nabavo 

racioniranega blaga tistim kmetovalcem, ki so oddali pred- 
pisane količine kmetijskih proizvodov.« » 

Dosedanja tretja točka postane četrta točka. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v jUradnein listu«. 

Ljubljana dne 4. februarja 1946. 
IV. št. 019/1. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

•   • " Tone Fajfar s.r, 
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47, 

Odločba 
ministrstva za narodno zdravje o razrešitvi predscd- 
ništva, upravnega in nadzornega odbora zdravniške 
zbornice, sekcijsko upravo   lekarniške  zbornice in 

poverjeništva dentistično-tehnične zbornico 

1. člen 

Predsedništvo, upravni in nadzorni odbor zdravniške 
zbornice, sekcijska uprava lekarniške zbornice in poverje- 
ništvo dentistično-tehnične zbornice se razrešijo dolžnosti. 

2. člen 

Imetje zdravniške zbornice, sekcije lekarniške zbornice in 
poverjeništva dentistično-tehnične zbornice bo upravljal skrb- 
nik, ki ga postavi minister za narodno zdravje, dokler se 
vprašanje teh stanovskih ustanov ne uredi z zakonom. 

3. člen 

Vsi posli, ki so jih po zakonu o zdravnikih, po zakonu 
o lekarnah in po uredbi o ustroju dentistično-tehnične zbor- 
nice opravljale te ustanove, preidejo v področje ministrstva 
za narodno zdravje, 

4. člen 

Ta odredba velja od dneva objave y »Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 23. januarja 1946. 
Zap. štev. 1018/1-XV, 

Minister za narodno zdravje: 
•.•• Marjan s. & 

48. 

Odredba 
ministrstva za naredno zdravje NVS o zatiranju 

ušivosti 

1. člen 

Da se prepreči širjenje ušivosti in s tem prenos bolezni, 
posebno pegavice, mora vsakdo, ki ugotovi ušivost bodisi pri 
sebi bodisi ori drugih, to javiti najb'i^'emu zdravstvenemu 
oblastvu. 

2. člen 

Zdravstveno omastvo mora razušui rnepedikulirati) pla- 
čila nezmožne osebe in njih stanovanja brezplačno, plačila 
zmožne pa proti povrnitvi dejanskih stroškov za porabljeni 
material. 

3. člen 

Kršitve te odredbe bodo kaznovali okrajni izvršni odbori 
z denarno kaznijo od 50 do 5000 dinarjev ali s prisilnim 
delom brez odvzema svobode od 1 do 100 dni; v hujših pri- 
merih pa z obema kaznima skupaj. 

Proti prvostopni odločbi je dovoljena pritožba na okrožni 
izvršni odbor, ki odloča dokončno. Prito/.ba se vloži v roku 
15 dni od priobčitve kazni pri okrajnem -izvršnem odbotu, ki 
je kazen izrekel. 

4. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«, 

V Ljubljani 1. februaria 1946. 

Minister za narodno zdravje: 
Dr. Ahïiu Marian s. r. 

?> 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
din 135.—. celoletno: din 260,—. Posamezna Številka: prva pola din 2.S0, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredništvo 

in Uflravaiztvo: Ljubljana. Gregorčičeva uL 23. Tel. iL 2••2. — ùek. račun &. 14.332. 



PoStnina plačana v gotovini 

# URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 9. februarja 1946 Številka 12. 

VSEBINA: 
49. Odločba o cenah žit, mlevskih izdelkov, kruha in testenin 

v prodaji na drobno in na debelo. 
50. Odločba  glede urada   za   preizkušanje elektroštevcev v 

Ljubljani. 

51. Odločba  glede uradov za kontrolo  meril  in  dragocenih 
kovin in postaj za kontrolo sodov v federalni Sloveniji. 

52. Odločba o imenovanju likvidacijskega odbora za likvida- 
cijo Reichsbanknebenstelle v Mariboru, Celju in Kranju. 

Uredbe, odredbe  in drusri razglasi 
Narodne vlade Slovenije 

49. 
Odločba 

urada za ceno pri predsedstvu NVS o cenah žit, 
mlevskih izdelkov, kruha in tcstcuin v prodaji na 

drobno in na debelo 
Na podlagi uredbe o določanju in kontroli cen z dne 

24. X. 1945 zvezne vlade, Uradni list FLRJ št. 803/84 in 
glede na navodilo za določanje cen v trgovini na debelo 
in na drobno z dne 11. V. 1945, Uradni list DFJ št. 34 
ter na predlog ministrstva za trgovino in preskrbo NVS 

določa: 
urad za  cene  pri  predsedstvu  NVS  za  žita,  mlevske 
izdelke, kruh  in  testenine v  prodaji na debelo in  na 
drobno naslednjo cene: 

na debelo   na drobno 
za 1 kg 

1. žita: din din 
pšenica     ,..,,....   4.80          5.40 
rž ,.,...   4.30 5.— 
soržica 4.55 5.20 
ječmen domači, ozimni ....   4.80 5.60 
oves ,   .   4.80 5.60 
proso   ,   .   . / 6.36 7.30 
ajda      ,   . ,   .   7.50 8.60 
koruza ....,..,..   4.44 5.18 
sirk (uvožen)    ..,,...   2.50 3.— 
soja za hrano .......   4.50 5.— 
soja za krmo ........   4.— 4.50 

2. m 1 e v s k i   i z d e 1 k i : 
moke domače predelave: 
bela pšenična   .....,, 8.40 9.40 
enotna pšenična   .   ,   ,   .   .   . C.90 7.70 
ržena  7.40 8.30 
koruzna    «.»...,,. C.15 C.85 
sojina   ...,„„«,,. 4.— 4.50 
sirkova     «,,««*.„. 5.25 5.85 
ajdova  .,,«««,,,. 15.40 17.— 
zdrobi ; 
pšenični   .,,»..,«, 8.40 0.40 
koruzni    .,,.,,«, 7.— 7.80 
sojin     .....,.«,. 4.— 4.50 
kaSa  10.85 12.— 
Jeäprenj    ...,.,.,, 7.15 8.-i 

na debelo   na drobno 
za 1 kg 

din 
2.50 
2.25 
7.70 

13.65 

otrobi: din 
pšenični 2.20 
mešani — iz domačih žit .   .   .   2.— 
3. kruh iz enotne pšenične moke     — 
4. testenine domače izdelave 12.20 
Cene na debelo veljajo franko skladišče prodajalca 

na drobno, za peke franko skladišče Navoda, cene na 
drobno franko prodajalnica. V cenah so vključene vse 
javne dajatve in je prepovedano zaračunavati kakršne 
koli pribitke. 

Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem pro. 
štoru na vidnem mestu. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 
nedopustue špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Vloga, priloge in rešitev so takse proste v smislu 
6. člena 1. točke zakona o taksah (rešitev ministrstva za 
finance NVS z dne 12. IX! 1945, št. 112/8—1•2—1945), 

Ta odločba velja od-11. februarja 1946 dalje. Obenem 
preneha veljati odločba ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo z dne 10. VIII. 1945, V. št. 266/1-45, o cenah živil, 
kruha in mila v trgovini na drobno, vendar le za ceno 
živil določene s to odločbo. 

Ljubljana dne 7. februarja 194G. 
Štev. 250/1-1946. 

Urad za cene predsedstva NVS, 
v. d. direktorja 

Koblar France s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

50. 
Odločba 

ministrstva za trgovino in preskrbo Narodne vlado 
Slovenijo glede urada za preizkušanje elektroStevcey, 

v Ljubljani 
Na podlagi navodil uprave za mere in dragocene 

kovine v ministrstvu za trgovino in preskrbo DFJ z dne 
15. VIII. 1945, št. 671 in z dne 30. X. 1945, št.. 1019, 
o organizaciji stroke kontrole meril in. dragocenih kovin 
na ozemlju federativne Jugoslavije 

odločam; 
1. Urad za preizkušanje elektroštevcev v  Ljubljani 

je državna ustanova s samostojnim finančnim poslova* 
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njem pod nadzorstvom ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo Narodne vlade Slovenije. 

2. V sestavu urada za preizkušanje elektroštevcev 
v Ljubljani se ustanove po potrebi pri posameznih pod- 
jetjih izpostave za pregledovanje in žigosanje elektro- 
števcev. O ustanovitvi in pogojih ustanovitve izpostav 
odloča ministrstvo za trgovino in preskrbo Narodne 
vlade Slovenije. 

Ce posamezne električne centralo žele, da se elek- 
froštevci preizkušajo na njihovih lastnih instalacijah, 
pregleda tehnično te instalacije pred pričetkom del urad 
za preizkušanje elektroštevcev v Ljubljani v sporazumu 
z upravo za mere in dragocene kovine v Beogradu. 

3. V sestavu urada za preizkušanje elektroštevcev 
poslujejo dalje že obstoječe izpostave: 

a) pri Mestnem električnem podjetju v Mariboru, 
b) pri Mestni elektrarni v Ljubljani in 
c) pri Kranjskih deželnih elektrarnah v Črnučah. 
'4. V področje urada za preizkušanje elektroštevcev 

spadajo tile posli: 
a) prvi in občasni preizkus in žigosanje elektro- 

števcev, 
b) evidenca in nadzorstvo nad elektroštevci, ki so 

y javnem prometu, 
c) izvrševanje vseh naredb, navodil in predpisov, 

ki jih izdaja uprava za mere in dragocene kovine v 
Beogradu oz. ministrstvo za trgovino in preskrbo NVS. 

• Ljubljani dne 5. februarja 1946. 
II. It. 1140/2-45. Minister 

za trgovino in preskrbo: 
Fajfar Tone s. r. 

61. 

Odločba 
ministrstva za trgovino in preskrbo Narodne vlado 
Slovenije glede uradov za kontrolo meril in drago- 
cenih kovin in postaj za kontrolo sodov v federalni 

Sloveniji 
Na podlagi navodil ministrstva za > trgovino iu pre- 

skrbo DFJ v Beogradu z dne 15. VIII. 1945, št. 671 in 
z dne 30. X. 1945, št 1019, o organizaciji stroke kontrole 
meril in dragocenih kovin 

odločam : 
I. Uradi za kontrolo meril in dragocenih kovin in 

postaje za kontrolo sodov na ozemlju federalne Slovenije 
so državne ustanove s samostojnim finančnim poslova- 
njem pod nadzorstvom ministrstva za trgovino in pre- 
Bkrbo Narodne vlade Slovenije. 

II. V federalni Sloveniji poslujejo uradi za kontrolo 
meril in dragocenih kovin s sedežem v Ljubljani, Celju 
In Mariboru. 

III. V sestavu uradov za kontrolo meril in dragoce- 
nih kovin poslujejo postaje za kontrolo sodov in eieer: 

v področju urada za kontrolo meril in dragocenih 
kovin v Ljubljani: 

1. v Črnomlju, 2. na Jesenicah, 3. v Kranju, 4. v Ko- 
Sevju, 5. v Litiji, 6. y Novem mestu, 7. na Rakeku in 
8. v Škof ji Loki; 

v področju urada za kontrolo meril in dragocenih 
kovin v Celju: 

1. v Brežicah, 2. v Slov. Konjicah, 3. v Kozjem, 4. v 
Krškem, 5. v Šoštanju, 0. v Slovenjem Gradcu in 7. v 
Sevnici; 

v področju urada za kontrolo meril in dragocenih 
kovin v Mariboru: 

1. v Borlu, 2. v Gornji Radgoni, 3. v Ljutomeru, 
4. v Murski Soboti, 5. v Ormožu, 6. v Ptuju in 7. v Slo- 
venski Bistrici. 

Postajo za kontrolo sodov nimajo stalnih uradnikov. 
Na postajah za kontrolo sodov bo posloval kontrolni 
organ pristojnega urada določene dni v tednu aH mesecu. 

Področja uradov za kontrolo meril in dragocenih ko- 
vin in postaj za kontrolo sodov se bodo natančneje dolo- 
čila pozneje s posebno odločbo. 

IV. V pristojnost uradov za kontrolo meril in dra- 
gocenih kovin spadajo tile posli: 

1. prvi in občasni pregled in žigosanje meril in me- 
rilnih priprav, preizkušanje čistine izdelkov in dragoce- 
nih kovin in kemične analize izdelkov iz zlata, srebra 
in platine; 

2. nadzorstvo nad merili, merilnimi pripravami, ste- 
klenicami, posodami in sodi, ki se uporabljajo v javnem 
prometu; 

3. nadzorstvo nad podrejenimi postajami za kontrolo 
sodov; 

4. nadzorstvo nad obrati, ki se bavijo s proizvaja- 
njem ali s prodajo izdelkov iz zlata, -srebra in platine; 

5. vodstvo evidence o javnih tehtničarjih blaga; 
6. izvrševanje vseh naredb, navodil in predpisov, ki 

jih izdaja uprava za mere in dragocene kovino v Beo- 
gradu — odsek za mere — in ministrstvo za trgovino in 
preskrbo NVS. 

V. V pristojnost postaj za kontrolo sodov spadajo 
tile posli: 

1. prvi in občasni pregled in žigosanje sodov, ki se 
uporabljajo v javnem prometu; 

2. nadzorstvo nad sodi v javnem prometu. 
Ljubljana dne 6. februarja 1946. 
II. št. 1140/2—45. Minister 

za trgovino in preskrbo: 
Tone Fajfar s. r. 

$2. 

Odločba 
V zvezi z odločbo ministrstva za finance Slovenije 

št. 961-V-1945 • dne 12. I. 194G (Ur. list št. 6/1946), e 
katero je bila odrejena likvidacija Reichsbankneben- 
stelle v Mariboru, Celju in Kranju, 

imenujem 
pri Narodni banki, podružnici v Ljubljani, likvidacijski 
odbor za navedene tri Reichsbanknebenstelle, ki ga se- 
stavljajo: 

tov. B e r 1 i č Simon, šef odseka za banke pri ministr- 
stvu za finance NVS,     •   •   • 

tov. Sbrizaj Teodor, kot zastopnik KUNI in 
tov. HudnikAlbin, viš. uradnik Narodno banke v, 

LjubljanL 
Ljubljana dno '2. februarja 1946- 
St. 961-V.1945V Pomočnik 

ministra za finance* 
Repi? Viktor e. r. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v LjubljanL Urednik: Pohar Eobert; tisk in založba: tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo ta soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
din 135.—. celoletno: din 260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50, vsaka .nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredništvo 

in •••••••: •••••. Gregorčičeva. uL J& TjL & 25-62. V •• •••• ft 1•7. 



Poštnina plačana v gotovini 

URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 18. februarja 1946 Številka 13. 

VSEBINA; 
53. Odredba o podeljevanju nagrad za umetnost in znanost. 
54. Uredba o obvezni prodaji sena in slame za potrebe vojske. 
55. Imenovanja v pravosodni službi. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

53. 

Odredba 
ministrstva za prosvcto NVS o podeljevanju nagrad 

za umetnost in znanost 

1. člen 

Ministrstvo za prosveto NVS podeljuje vsako leto 
na dan Prešernove smrti dne 8. februarja do deset na- 
grad po dinarjev 20.000 (dinarjev dvajset tisoč), in sicer 
do pet za umetnost in do pet za znanost. 

2. člen 

Slovstvene umetnine predlaga ministrstvu za pro- 
sveto v nagraditev Društvo slovenskih književnikov, 
glasbena dela Glasbeni svet pri ministrstvu za prosveto, 
dela upodabljajočih umetnikov Društvo slovenskih upo- 
dabljajočih umetnikov, znanstvena dela pa Akademija 
znanosti in umetnosti v Ljubljani. 

3. člen 

Končni izbor del, ki naj se nagrade, opravi posebna 
komisija pri ministrstvu za prosveto. Člani te komisije so 
poleg štirih zastopnikov ministrstva za prosveto, ki jih 
imenuje minister za prosveto, še po en zastopnik Aka- 
demije znanosti in umetnosti, Društva slovenskih knji- 
ževnikov, Glasbenega sveta pri ministrstvu za prosveto 
in Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov. 

4. člen 

Pri podelitvi nagrad se upoštevajo dela, ki so izšla, 
bila izvajana ali razstavljena v predhodnem letu. 

5. člen 

Prve nagrade se bodo podelile dne 8. februarja 1947; 
pri podeljevanju prvih nagrad se imajo upoštevati dela 
od dneva osvoboditve v letu 1945. do konca leta 1946. 

: . 6. člen 

Za izplačilo nagrad postavlja ministrstvo za prosveto 
NVS vsako leto s sv;oj proračun .posebno:postavko... . 

7. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«; 

Ljubljana dne 5. februarja 194G. 

Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. 

54. 

Uredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo o obvezni prodaji 

sena in slame za potrebe vojske 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo ^aroclne vlade 
Slovenije izdaja na podlagi 1. člena odločbe zveznega 
ministrstva za trgovino in preskrbo o obvezni prodaji 
slame, sena in koruzne slame z dne 17. X. 1945, Uradni 
list DFJ št. 768/81, tole 

uredbo: 

1. člen 

Za preskrbo vojske morajo zbrati posamezni okraji 
tiste količine sena in slame, katere jim predpiše osred- 
nja odkupna komisija pri ministrstvu za trgovino in 
preskrbo NVS sporazumno z ministrstvom za kmetijstvo, 
upoštevajoč stanje živinoreje ter pridelek in zaloge ži- 
vinske krme v okraju. 

2. člen 

Po istih načelih porazdele okrajne odkupne komi- 
sije količine sena in slame, ki jih mora zbrati okraj, na 
kraje svojega območja. Krajevni ljudski odbori pred- 
pišejo posameznim pridelovalcem koliko sena in slame 
morajo oddali, in sicer predvsem tistim, ki imajo več 
krme kot jo neobhodno rabijo za prehrano živine, nato, 
pa tistim, ki rede večje število glav živine, pri čemer 
upoštevajo tudi velikost posestva in zaloge krme, ter 
količine sena in slame, ki so jih pridelovalci že oddali 
po odredbi ministrstva za trgovino in preskrbo NVS z 
dne 15. IX. 1945, Uradni list št. 273/37. 

3. Člen : 

. Od krajevnih' ljudskih odborov prevzamejo;zbrane 
Jioličine sena „in slame. po. JcenaU-dcločeniti i odločbo 
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ministrstva za trgovino in preskrbo NVS z dne 28. TX. 
1943, Uradni list št. 345/48, pristojne vojaške intendan- 
ture, ki imajo tudi pravico nadzorovati pravilno izvaja- 
nje odkupa v krajih, kjer bi se to pokazalo potrebno. 

Predsedniki krajevnih ljudskih odborov odgovarjajo 
osebno za to, za zberejo kraji tiste količine sena in sla- 
me, ki jih določi okrajna odkupna komisija. 

4, člen 

Kršilci te uredbe bodo kaznovani po zakonu o zati- 
ranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže 
z dne 23. IV. 1945, Uradni list DFJ št. 241/20. 

5. člen 

Z dnem, ko se uveljavi ta uredba, preneha veljati 
odredba ministrstva za trgovino in preskrbo NVS o ure- 
ditvi nakupa sena in slame za vojaške potrebe z dne 
•, SfDJemfera. 19J5„ JJr. M ŠU 2•••37. 

G. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc. 
Ljubljana dne 7. januarja 194Ö. 
IV št. 825/1. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Fajfar Tone a. r. 

Razne uradne objavo 

55. 

Imenovanja v pravosodni službi 
Z odločbo ministra za pravosodje z dne 25. januarja 

1946, št. 1035/45-50, sta bila postavljena za tajnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani Šinkovec 
Jože, pravni referent iz Ljulj'jane in Šmalc Leopold, bivši 
sodnic ©krožnega sodišča v Ljubljani, 

<>» 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednjk: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in eoboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
••135,—, celoletno: din260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.60, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, — .Uredništvo 

ia ••••••••; LJubljana, Gregorčičeva uL 23. lei, et, 2•-•, — Ceh. račua et, •4.3•« 



PoStukia plačana v gotovini. 

ADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 16. februarja 1946 Številka 14. 

VSEBINA 
SG. Zakon o računski kontrolni komisiji Slovenije. 
57. Začasna uredba o Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
öS. Odločba Urada za cene o cenah za jajca. 

59. Odločba  o  imenovanju   članov  komisije   za  kontrolo   id 
oznamkovanje hmelja v Žalcu. 

GO. Pojasnilo glede cen za tehnični les. 
Gl. Spremembe v pravosodni službi. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

5G. 

Na podlagi 7. člena zakona o računski kontrolni ko- 
misiji od 5. aprila 1945, Uradni list DFJ št. 211/21, iz- 
daje predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta 

zakon 
o računski kontrolni komisiji Slovenijo 

1. člen 
Za pregledovanje federalnih računov, računov okrož- 

nih in okrajnih ljudskih" odborov se ustanovi p.ri. pmk- 
sedstvu  Narodne_j/kide_„jSloyenije   računska   kontrolna 
komisija. * 

'     ^Ta~koïnisija pregleduje tudi račune federalnih ppd- 
m zavodov in  uslanov  1er drugega javnega imetja, 

or ni  s   posebnimi  zakonitimi  predpisi  določeno 
drugače. 

2. člen 

Računska kontrolna komisija lahli0. prepusti pregle- 
dovanje računov okrožnih in okrajnih LO konjtolnim 

^organom ministrstva ..za Jinanoo. 

3. člen 
Računsko kontrolno komisijo sestavljajo predsednik, 

trije člani, referenti in potrebno pomožno osebje. 

4. člen 
Predsednika in člane računske kontrolne komisije 

postavi predsedstvo SNOS-a. 
Referente in pomožno osebjo postavi na predlog 

predsednika računske kontrolno komisije predsednik 
Narodne vlade Slovenije. 

5. člen 

Računodajniki morajo mesečno predložiti računski 
Kontrolni" komisiji obračun o Izdatkih ter priložiti izpTa- 
čilne~naloge z opraviciìmnii listinami. 

Hkrati s plačilnimi nalogi in opravičilnimi listinami 
za zadnji mesec računskega leta morajo .računodajniki 
predložiti računski kontrolni komisiji tudi zaključne 
račune. 

Računska kontrolna komisija odredi pregled izpla- 
čilnih nalogov in opravičilnih listin na kraju samem, če 
je to potrebno zaradi obsežnosti računskih spisov in 
nemotenega poslovanja urada oziroma ustanove, katere 
račune komisija pregleduje. 

6. Člen 
Ce računska kontrolna komisija ugotovi, da so ra- 

čuni pravilni, da računodajnikom razrešnico. 
Ako misli, da računi niso pravilni, da svoje pri» 

pombe. 
"""" Ce zadevajo pripombe uporabo davčnih in taksnih 
predpisov, odloči o njih dokončno minister za finance. 

O drugih pripombah odloči: 
a) če so naperjene proti okrajnim LO, okrožni iz- 

vršni odbor; 
b) Če so naperjene proti okrožnim LO, minister za 

finance; 
c) če pripombe zadevajo izvajanje federalnega pro- 

računa ali proračuna federalnih podjetij in ustanov in 
se tičejo naredbodajalcev druge stopnje, pristojno mini- 
strstvo; če gre za naredbodajalce prve stopnje, predsed- 
stvo Narodne vlade Slovenije. Ce pa pripombe zadevajo 
predsedstvo Narodne vlade Slovenije, odloČi predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. 

Kadar gre za tvarno škodo, ki so jo s svojim poslo- 
vanjem povzročili naredbodajalcj ali računpd_ajniki, ali 
kadar gre"15T)cTvr3nè^ô~fïïbe, pošlje računska kontrolna 
komisija o tem poročilo javnemu tožilcu Sloveniie v na- 
daljnji postopek. 

7. člen 
O nepravilnostih, zapaženih pri pregledovanju raču«' 

nov, poroča računska kontrolna komisija tudi občasno 
federalnemu ministru za finance in javnemu tožilcu 
Slovenije. 

8. člen 
Računska kontrolna komisija pregleda predložene 

zaključne račune in o ugotovljenem stanju pošlje poro- 
čilo predsedstvu SNOS-a glede federalnega zaključnega 
računa, pristojnemu izvršnemu odboru okrožnega ali! 
okrajnega LO pa glede okrožnega oziroma okrajnega 
zaključnega računa. 

9. člen 
Računska kontrolna komisiia skleda y, svetu ' treh" 
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10. člen 
Prevejitjyj^kjm^jrolo nad izvajanjem federalnega 

proračuna in proračunov okrožnih in okrajnih LO oprav- 
lja ministrstvo za finance po svojih kontrolnih organih. 

11. Člen 
Kontrolo nad računskim poslovanjem krajevnih LO 

opravljajo okrajni LO, ki o pomanjkljivostih in nepravil- 
nostih poročajo okrožnim LO, v primeru zlorab pa tudi 
javnpjnu tožilcu Slovenije. 

12. člen 
Predsednik Narodne vlade Slovenije e pravilnikom 

pobliže uredi ustroj in poslovanje računske kontrolne 
komisije. 

13. Člen 
•Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 11. februarja 1946. 
St •7. i 

Predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta; 

Tajnik: Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

JJredbe. odredbe in dru<n razsrlasi 
Narodne vlade Slovenije 

67. 

Začasna tiredba 
NVS o Akademiji za glasbo ? Ljubljani 

L člen 
'Akademija za glasbo v Ljubljani je avtonomen držav- 

•! glasbeni zavod ljudske republike Slovenije. 
Vzdržuje se iz posebne postavke proračuna ministr- 

stva za prosveto. 
2. Člen 

'Akademija sestoji iz treh stopenj: 
a) visoke z značajem visokošolske fakultete, 
b) srednje s položajem srednje šole in 
o) nižje e položajem osnovne šole. 

3. člen 
Akademija ima dva oddelka: umetniškega in znan- 

stvenega. 
Umetniški oddelek se deli v sedem odsekov: 
1. za kompozicijo jn dirigiranje, 
2. za petje, 
3. za klavir, 
4. za violino, 
5. za violončelo, 
6. za orgle, 
7. za druga glasbila. 
Znanstveni oddelek obsega tri skupine: 
1. za glasbeno zgodovino, 
2. za glasbeno pedagogiko, 
3. za glasbeno narodopisje. 
V okviru znanstvenega oddelka se morejo osnovati 

Astrezaioči instituti in akustitaa-lehnični l§feoratpriJ. 

4. člen 
Akademska oblastva so rektor, akademski svet in 

upravni ravnatelj. Minister za prosvelo ima vrhovno nad- 
zorstvo nad delom akademskih oblastev. 

6. člen 
Rektor upravlja Akademijo in je njen predstavnik. 

Vodi po navodilih akademskega sveta umetniško, znan- 
stveno in vzgojno delo na Akademiji ter skrbi za pravilne 
odnose in sodelovanje med akademskimi oblastmi in di" 
jaškimi organizacijami. 

Rektorja voli izmed rednih profesorjev akademski 
svet; izvolitev velja, če ji v roku 8 dni ne ugovarja mi- 
nister za prosveto. Ce se izprazni rektorjevo mesto pred- 
časno, je treba najkasneje v 15 dneh izvoliti novega 
rektorja. 

6. člen 
Akademski svet sestavljajo rektor, redni m izredni 

profesorji, docenti ter upravni ravnatelj. 
Akademski svet rešuje važna načelna vprašanja, ki 

se tičejo Akademije, sestavlja učne načrte, nadzoruje 
umetniško in znanstveno delo na zavodu ter voli rek- 
torja. Akademski svet je posvetovalni organ ministra za 
prosveto v vseh vprašanjih glasbenega pouka. 

7. člen 
Upravni ravnatelj vodi upravo In je odgovoren za 

natančno izpolnjevanje akademskih odredb. 
Upravnega ravnatelja postavlja minister za prosveto 

na predlog akademskega sveta. 

8. Člen 
Profesorski zbor sestoji: 
a) na visoki stopnji Akademije iz rednih in izrednih 

profesorjev, docentov in asistentov, 
b) na srednji in nižji stopnji Akademije iz profesor- 

jev, suplentov, učiteljev ter pogodbevia in honorarnih na- 
stavljencev. 

9. člen 
Redne in izredne profesorje ter docente postavlja po 

natečaju ali s pozivom na predlog akademskega sveta mi. 
nister za prosveto. Za profesorja in docenta mora biti 
praviloma izbrana oseba, ki ima diplomo visoke šole in 
ust reza jočo umetniško ali znanstveno izobrazbo kakor 
tudi pedagoško sposobnost. Za rednega in izrednega pro- 
fesorja more biti pozvan priznan strokovnjak ne glede na 
formalno kvalifikacijo. 

Redni in izredni profesorji ter docenti so morajo za- 
radi strokovne, moralne aH družbene neustreznosti od- 
straniti z Akademije na predlog akademskega sveta, v 
primerih moralne ali družbene neustreznosti po pred- 
hodnem disciplinskem postopku, 

10. člen 
Ostalo učno osebje nastavlja minister za prosveto na 

predlog akademskega sveta, tajnika, knjižničarja in arhi- 
varja pa na predlog rektorata. Za njihovo odstavitev ve- 
ljajo obči predpisi, veljavni za državne nastavljence. 

11. člen 
Potrebno število pisarniških in drugih pomožnih moči 

nastavlja ministrstvo za prosveto na predlog rektorata 
Akadpmije, za njih odstavitev veljajo obči predpisi, ve« 
ijavni z* držajne ftailavlience, 
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12. Člen 
Slušatelji in učenci Akademije so redni in izredni. 

Bedni so tisti, ki se šolajo za glasbeni poklic; njih pouk 
je brezplačen. Vsi ostali so izredni in plačujejo primerno 
iolnino. 

13. člen 
Pravilnik za izvajanje te uredbe in o nadrobni orga- 

nizaciji Akademije bo izdelal minister za prosveto po 
zaslišanju akademskega sveta. 

14. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 9- februarja 1946. 
Podpredsednik 

Minister za prosveto: Narodne vlade Slovenije: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. Dr. Marijan Brccclj s. r. 

58. 

Odločba 
Urada za ceno pri predsedstvu NVS o cenah za jajca 

Na podlagi uredbe o odrejanju in kontroli cen zvezne 
vlade z dne 24. X. 1945, K št. 1131 in odločbe o razdelitvi 
pristojnosti med zveznimi in federalnimi organi za odre- 
janje in kontrolo cen Gospodarskega sveta z dne 27. X. 
1945 br. 1495, objavljenih v Uradnem listu DFJ z dne 
80. X. 1945, št. 803 in 804/84, dalje po navodilu ministr- 
etva za trgovino in preskrbo DFJ z dne 25. IV, 1945, V. C. 
Št. 2659 in na podlagi navodila Gospodarskega sveta DFJ, 
zveznega Urada za cene z dne 5. XI. 1945, št. 11277, za 
maksimiranje tržnih cen sadju, povrtnini in ostalim 
živilom, 

določa 
Urad za cene pri predsedstvu NVS po predlogu ministr- 
stva za trgovino in preskrbo in ministrstva za kmetijstvo 
NVS naslednje najvišje cene za jajca domačega izvora: 

odkupna cena pri rejcu   .   .   din   3.— za kos, 
cena v prodaji ha drobno .   .   din   4.— za kos. 
Jajca morajo biti sveža in nepokvarjena, kakovosti, 

ki je v prometu običajna. 
Odkupna cena velja za rejca franko na domu, v pro- 

daji na drobno franko prodajalnica razpečevalca na drob. 
no. V cenah so vključene vse javne dajatve in so kakršni 
koli pribilki nedopustni. 

Cene v prodaji na drobno morajo biti razvidne iz ce- 
nika, izvešenega v prodajalni na vidnem mestu. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 
23. IV. 1945 (Uradni list DFJ Št. 241/26-1945). 

Vloga, priloge in rešitev so takse proste v smislu 
6. člena, točke 1. zakona o taksah (rešitev min. za finance 
NVS z dne 12. IX. 1945, št. 112/8—III/2—1945). 

Odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
SNOS-a in NVS«. 

Sočasno preneha veljati odločba ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo NVS o cenah za mleko, mlečne izdelke 
in jajca — glede cen za jajca — z dne 10. VIII. 1945, 
Uradni list SNOS-a in NVS, št. 195/26. 

Ljubljana dne 11. februarja 1946. 
SJ. 723/1, 

•. d. direktorja Urada m cene: 
Eo.bl.cx K••••• g. £• 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev Narodne vlade Slovenije 

59. 

Odločba 
ministrstva za kmetijstvo o imenovanju članov komi- 

sijo za kontrolo in oznamkovanjo hmelja r Žalcu 

Na predlog hmeljne komisije za Slovenijo v Žalcu 
imenujem: 

a) za člane komisije za kontrolo in oznamkovanjfe 
hmelja v Žalcu: 

1. Aubrechta Jožefa, trgovca v Žalcu, 
2. Jošta Martina, posestnika v Žalcu, 
3. Kočevarja Karla, posestnika v Žalcu, 
4. Koprivo Antona, posestnika v Arji vasi, 
5. Lenka Franca, uradnika v Žalcu; 
b) za njih namestnike: 
1. Kunsta Jerneja, posestnika v Grajski vasj, 
2. Kožuha Josipa, posestnika v Skofji vasi, 
3. Turnška Pongraca, posestnika na Bregu. 
Ta odločba stopi takoj v veljavo. 

Ljubljana dne 11. januarja 1946. 
St. 5650/2—194? 

Minister za kmetijstvo: 
Hribar Janez s. r. 

60. 

Objava 
V zvezi z objavo novega cenika zvezne vlade za teh- 

nični les z veljavnostjo za vso državo, odločbo ministr- 
stva za trgovino in preskrbo zvezne vlade — Uprava za 
cene — z dne 19. X. 1945, št. 3719 (Uradni list DFJ z 
dne 26. X. 1945, št. 788/82), o cenah rezanemu tehnič- 
nemu lesu, furnirjem, vezanim ploščam in parketu za 
ozemlje DFJ ter odločbe Zveznega urada za cene z dne 
4. I. 1946, št. 14578, o spremembah navedene odločbe 
(Uradna obvestila Zveznega urada za cene z dne 11. I. 
1946, št. 20/2), izdaje Urad za cene pri predsedstvu 
NVS naslednje 

pojasnilo 

glede cen za tehnični les: 
Na ozemlju ljudske republike Slovenije veljajo za 

vse vrste tehničnega lesa, furnirja, vezanih plošč in par- 
ketov, ki jih obsega zvezna odločba, cene te zvezne od- 
ločbe. V zadnjem odstavku 3. člena zvezne odločbe od- 
rejeno znižanje v odločbi za rezani gradbeni les iglavcev 
določenih cen za 10°/e je razveljavljeno in veljajo tudi 
za gradbeni les iglavcev v odločbi odrejene cene. 

Ljubljana dne 11. februarja 1946. 
St. 665/2. 

Za Urad za cene pri predsedstvu NVS: 
oddelek za cene pri min. za trgovino 

in preskrbo: 
načelnik đr. Viktor ••••• & r. 
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llazne uradne objave 

ei. 
Spremembe v pravosodni službi 

Na zasedanju okrajne ljudske skupščine na Jesenicah 
dne 29. decembra 1945 so bili razrešeni dolžnosti sodnika 
okrajnega sodišča na Jesenicah: dr. Močnik Ivan, dr. Pen- 
ko Fran in Malovrh Mihael. Na istem zasedanju pa sta 
bila izvoljena za stalna sodnika okrajnega sodi- 
šča na Jesenicah Majhenc France, tajnik okraj- 
~°ga sodišča na Jesenicah in Jane Valentin z Jesenic. 

Na istem zasedanju so bili razrešeni dolžnosti sodni- 
kov prisedniliov: Resman Jože iz Zgoš št. C, Resman Jože 
iz Zapuž št. t in Pretnar Matija iz Koroške Bele, namesto 
njih pa so bili izvoljeni za sodnike prisednike Medja 
France, kovač v Dvorski vasi, Mencinger Alojzij iz Zgoš 
in Smolej Jože iz Koroške Bele. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 31. januarja 
194G, št. 1212/45—24, pa je bil postavljen za tajnika 
okrajnega sodišča na Jesenicah Malovrh 
Mihael, sodnik okrajnega sodišča na Jesenicah. 

Na zasedanju okrajne ljudske skupščino v Kočevju 
dne 9. januarja 1946 je bil izvoljen za stalnega sodnika 
okrajnega sodišča v Kočevju Cešarek Franc, 
vodja upravno-političnega tečaja v Ribnici; z odločbo mi- 
nistra za pravosodje z dne 25. jan. 1946, št. 1414/45—21, 
pa je bil postavljen za tajnika okrajnega sodišča 
v Kočevju Ferjan Karol, sodnik bivšega okrajnega 
sodišča v Novem mestu. 

Na zasedanju okrajne ljudske skupščine dne 20. ja- 
nuarja 194G s Krškem so bili razrešeni dolžnosti 

stalnih sodnikov pri okrajnem sodišču v Krškem Rautner 
Vinko, Novak Karel in Modic Kazimir. Na istem zaseda- 
nju pa je bil izvoljen za predsednika okrajnega sodišča 
v Krškem Cirk Milan, član izvršnega ljudskega odbora 
v Krškem. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 25. januarja 
1946, št. 1415/45—14, je bil postavljen za tajnika okraj- 
nega sodišča v Krškem Golouh Ciril, bivši 
predsednik okrajnega sodišča na Rakeku. 

Na zasedanju okrajno ljudske skupščine Ljubljana- 
okolica dno 12. januarja 1946 so bili razrešeni dolžnosti 
stalnega sodnika dr. Mohar Fran, sodnik okrajnega sodi- 
šča v Ljubljani in pa sodnika prisednika Jere Janez, 
kmet iz Iške Loke ter Pezdir Ciri], radiotehnik iz Vna- 
njih goric. 

Na istem zasedanju so bili izvoljeni za stalna sodnika 
okrajnega sodišča v Ljubljani Podbevšek 
Štefanija, učiteljica iz Sostrega in Erbežirik Janez iz Ko- 
zarij, za sodnika prisednika pa Keber Stanislava iz Za- 
dvora in Zupančič Angelca z Iga 

Na zasedanju okrajno ljudsko skupščine v Škofji 
Loki dne 9. januarja 1946 sla bila razrešena d o 1 ž. 
nos ti stalnega sodnika okrajnega sodišča v škofji Loki 
dr. Štrukelj Stanko in Sink Stevo, na istem zasedanju pa 
sta bila izvoljena za stalna sodnika Žumer Jože in Tram- 
pus Jože, oba iz Škofje Loke. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 5, februarja 
1946, št. 1201/45—27, je bil postavljen za tajnika okraj- 
nega sodišča v škofji L o k, i dr. štrukelj Stanko, 
bivši stalni sodnik istega sodišča; z odločbo ministra zi 
pravosodje z dne 5. februarja 1946, št. 1201/45—28, pj 
je bil premeščen po službeni potrebi k okrož< 
nemu sodišču v Novem mestu dr. Jama Aloj- 
zij, tajnik-pripravnik okrajnega sodišča v Škofji Loki. 

Izdajata: Predsedstvo SNOS in Narodna vlada Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna 
Merkur — oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
din 135.—. celoletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredništvo 

in upjravništvo.; Ljubljana* Gregorčičeva ul, 23. TeL št, 25-52« — ček. račun št, J.4.S37. 



Poîlnlna •.••••• v gotovini. 

RADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 20. februarja 1946 Številka 15. 

VSEBINA 
C2. Zakon o nazivu Ljudske republiko Slovenije ter organov 

državne uprave  in  državne oblasti v Ljudski republiki 
Sloveniji. 

C3. Zakon o pooblastitvi vlade Ljudsko republike Slovenije za 
ustanovitev za narodno gospodarstvo na območju Slovenije 
potrebnih državnih trgovskih podjetij. 

CI. 'Uredba o ustanovitvi državnega podjetja »Živinopromet«. 
05. Uredba o ustanovitvi državnega podjetja »Semenarna za 

Slovenijo«. 

CG. Uredba o ustanovitvi oddelka za zadružništvo pri Pred- 
sedništvu vlade Ljudske republike Slovenije. 

C7. Odločba o cenah za mletev. 
C8. Avtentično tolmačenje uredbe o začasni ureditvi najemnin. 
C9. Odločba o podaljšanju roka za registracijo obrtov. 
70. Odredba, s katero se razveljavlja uredba o prevažanju in 

prenašanju blaga. 
71. Navodilo  o  likvidiranju  odločb  in računov  z  začasnimi 

cenami. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

02. 

Zakon 
Predsedstva Slovenskega narodno- 

osvobodilnega sveta 
o nazivu  Ljudske republike  Slovenije ter organov 
državno uprave in državne oblasti v Ljudski republiki 

Sloveniji 

1. člen 

Na podlagi ustave Federativne Ljudske republike 
Jugoslavije se spremeni dosedanji naziv Federalne Slo- 
venije v nnziv »Liudska renublika Slovenija<. 

2. člen 
Temu nazivu »o morajo prilagoditi tudi nazivi orga- 

flov državne upravo in državne oblasti v Ljudski re- 
publiki Sloveniji, tako, da 

a) se Narodna vlada Slovenijo odslej imenuje »Vla- 
da Ljudsko republike Slovenije«, 

b) okrožni, okrajni in krajevni narodnoosvobodilni 
odbori'se imenujejo »okrožni, okrajni in krajevni ljudski 
odbori«: 

3. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 

Ljubljana dno 14. februarja 1946 
Štev. 60. 

Za Predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: 
Trance Lubcj s. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar s. r. 

G3. 
Na podlagi pooblastila, danega na Zboru odposlancev 

slovenskega naroda dne 3. oktobra 1943 v Kočevju, izdaje 
Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

zakon 
o pooblastitvi vlade   Ljudske   republike   Slovenije 
za ustanovitev za narodno gospodarstvo ua območju 

Slovenije potrebnih državuili trgovskih podjetij   « 

1. elei 

Vlada Ljudske republike Slovenije se pooblasti, da 
uredbenim potem ustanovi za narodno gospodarstvo na 
območju Slovenije potrebna državna gospodarska pod- 
jetja, jim določi in vplača temeljno glavnico in izda do* 
ločila o njih organizaciji in poslovanju. 

Za izdajo natančnejših odredb o organizaciji, poslo- 
vanju in kontroli podjetij sme tudi pooblastiti pristoj- 
nega resornega ministra. 

2. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 
Ljubljana dne 18. februarja 194G. 
Štev. 59. y 

2& Predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
i. 

France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r% 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
vlade Ljudske republike Slovenije 

64. 

Na osnovi 1. člena zakona o .pooblastitvi vlade ljud- 
ske republike Slovenije za ustanovitev za. narodno gospo- 
darstyo •• območju Slovenije potrebnih .'državnih trgov- 
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skih podjetij z dne 18. februarja 1946, Ur. list St. 03/15, 
izdaje vlada Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
o ustanovitvi državnega podjetja »Živinopromek 

1. člen 
Ustanovi se državno trgovsko podjetje za nakup in 

prodajo na debelo vseh vrst živine in živinske krme 
>2ivinopromet« g sedežem v Ljubljani. 

2. Člen 
.Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministra 

za kmetijstvo, ki tudi odloča o njegovem prenehanju ali 
spojitvi. 

Podjetje in njegove podružnice se vpišejo y trgo- 
yinski register. 

Podjetje more pridobivati imovinske pravice in spre- 
jemati obveznosti, more tožiti ali biti toženo. Podjetje 
odgovarja za sprejete obveznosti z vsem svojim imetjem. 

Podjetje ima pravico adaptirati potrebne prostore in 
pridobivati nepremičnine; te pa sme obremenjevati ali 
prodati le s privoljenjem ministra za kmetijstvo. 

8. člen 
Temeljna glavnica podjetja znaša 3,000.000 dinarjev, 

splača jo ministrstvo za finance VLRS. O zvišanju te- 
meljne glavnice in najemanju potrebnih kreditov odloča 
minister za kmetijstvo sporazumno z ministrom za fi- 
nance; ta event, tudi prevzame za državo poroštvo za 
vajeti kredit 

4. člen 
Podjetje vodi ravnatelj, ki ga postavi minister za 

kmetijstvo. Ravnatelju pomaga pomočnik, ki ga tudi 
postavi minister za kmetijstvo. Drugo osebje postavlja 
ravnatelj e privolitvijo ministra za kmetijstvo. 

5. člen 
Natančnejše odredbe o organiziranju, poslovanju in 

kontroli podjetja predpiše minister za kmetijstvo s pra- 
Tilnikom. 

J. člen 

S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za 
kmetijstvo s sporazumu z ministrom za finance. 

7. člen 
Podjetje posiuje po komercialnih načelih. 
Za to podjetje ne veljajo določbe zakona oz. uredbe 

o državnem računovodstvu. Zlasti tudi ni potrebno, da 
izplačila podjetja predhodno vidira računska kontrola. 

8. člen 
fTa uredba velja od dneva objave s >Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 19. februarja 1946. 

Predsednik 
vlade Ljudske republike Slovenije: 

Boru jH&tt i, i. 
Minister aa kmetijstvo;   ?v . '   ' 

Hribar Umi i. r. 

65. 

Na osnovi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade Ljud- 
ske republike Slovenije za ustanovitev za narodno gospo- 
darstvo na območju Slovenije potrebnih državnih trgov, 
skih podjetij z dne 18. februarja 1946, Ur. list št. 63/15, 
izdaje vlada Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
o ustanovitvi državnega podjetj» 

»Semenarna za Slovenijo« 

1. člen 

Ustanovi se državno semenarsko podjetje >Se*me-< 
narna za Slovenijo« s sedežem v Ljubljani. 

2. Člen 

Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministr- 
stva za kmetijstvo, ki daje tudi smernice za delo v pod- 
jetju in odloča o prestanku podjetja. 

- Podjetje in njegove podružnice se vpišejo v trgovin- 
ski register. 

Podjetje posluje po trgovskih načelih v skladu z 
zakonskimi predpisi o državnih podjetjih. 

3. člen 
Predmet podjetja je: 
a) vzgajanje poljskih, zelenjadnih in cvetličnih se- 

men ter sadik, gomoljev in čebulic trajnih vrtnih rastlin; 
b) nakup in prodaja vsakovrstnega semenskega 

blaga. 
4. člen 

Podjetje so bavi s trgovino na debelo, sme pa tudi 
ustanavljati trgovine na drobno. 

5. Člen 

Osnovna glavnica podjetja znaša 5,000.000 dinarjev, 
ki jih vplača vlada Ljudske republiko Slovenije. 

O zvišanju glavnice in najemanju potrebnih kreditov 
odloča minister za kmetijstvo v sporazumu z ministrom 
za finance. 

6. člen 

S čistim dobičkom podjetja, kolikor presega potrebe 
obratovanja in rezervnega sklada, razpolaga minister za 
kmetijstvo. 

7. člen 
Podjetjo vodi javna uprava; sestavljajo jo ravnatelj, 

njegov pomočnik in šefi oddelkov podjetja. Glavno upra- 
vo postavlja minister za kmetijstvo. 

Za podjetje podpisuje ravnatelj ali njegov namestnik 
skupno z enim šefom oddelka. 

8. Člen 
Podružnico podjetja vodi po smernicah centrale 

upravitelj podružnice, ki ga imenuje minister za kme- 
tijstvo. Podružnico zastopa in zanjo podpisuje nje« 
upravitelj. 

9. člen 
Letna bilanca, ki jo mora odobriti minister za kme* 

tijetvo, se objavi y. >Uradnem listuc 

10. člen 

Podrobnejše določbe o ustroju in poslovanju podjetja 
i » DJegOBh j^tuisifi »da ffltóister. • taetijetMi, 
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11. člen 

x"a uredba velja od dneva objave v »Uradnem lielu«. 

Ljubljana dne 19. februarja 1946. 
Predsednic 

vlade L;ydske republike Slovenije: 
Boris Kidrič e. r. 

Minister za kmetijstvo: 
Hribar Janez §. r. 

60. 

Uredbi. 
o ustanovitvi oddelka za zadružništvo 

pri Predsedništvu vlade Ljudske republike Slovenije 

1. čler 
Pri Predsedništvu vlade Ljudske republike Slovenije 

ee ustanovi oddelek za zadružništvo. 

2. člen 
Naloga oddelka za zadružništvo je: 
a) da je informativni organ vlade Ljudske republike 

k~„venije za zadružništvo v Sloveniji; 
b) da je zvezni organ med zadružništvom in vlado 

Ljudske republike Slovenije; 
c) da vzporeja delovanje zadružnega gospodarskega 

lektorja z državnim gospodarskim sektorjem; 
č) da nadzira delovanje zadružništva v interesu na- 

rodnega gospodarstva; 
d) da pripravlja in predlaga Predsedništvu vlade 

Ljudske republike Slovenije odredbe za napredek za- 
družništva v Sloveniji; 

e) da izvaja smernice in odredbe, določene od pri- 
^tojnih organov za zadružništvo FLRj. 

\ člen 

Načelnika oddelka za zadružništvo in potrebno osebje 
postavlja Predsedništvo vlade Ljudske republike Slo- 
venije. 

4. čleL 

Predsedništvo vlade Ljudske republike Slovenije bo 
predpisalo s posebnim pravilnikom podrobno organizacijo 
in poslovanje oddelka za zadružništvo. 

5. die: 

Uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 

,   Ljubljana dne 15. februarja 1946. 

Predsednik 
vlade Ljudske republike Slovenije: 

Boris Kidrič s- r. 

67. 

Odločba 
o cenah za mletev 

Federalni urad za cene pri Predsedništvu Narodne 
[vlade Slovenije izdaje na predlog ministrstva za trgo- 
vino in Brjskrio fiffS M Mđlsai 4, člena edlsfea jQomo- 

darskega sveta — Zveznega urada za cene, o določitvi 
ujema, nagrade za mletev v mlinih in vodenicah v <vse| 
državi od 6. XI. 1945, Uradna obvestila Zveznega urads 
za cene št. 4/1, tole 

odločbo> 

1. člen 
Najvišja cena za mletev žit in koruze (mlevnina) » 

valjčnih fnJinih z napravo za čiščenje in sejanje se določa 
takole: 

a) v mlinih na vodni pogon brez uporabe ali z le 
pomožno uporabo električne oziroma parne sile, na 
din 51.— za 100 kg, 

b) v mlinih na električni ali parni pogon na din 
56,— za 100 kg, 

c) za debelo mletev (drobljenje) žit in koruze \ 
krmilne namene ne glede na pogonsko silo na din 30.-« 
za 100 kg. 

Za kmečke mline (mline na kamne) veljajo prednje 
cene. Okrožni ljudski odbori pa smejo določiti za mletev 
žit in koruze v takih mlinih glede na krajevne razmere 
in ureditev mlinov za 25 °/o nižjo mlevnino nego je dolo- 
čena za mletev v valjčnih mlinih na vodni pogon, in 
sicer za vse okrožje ali pa za posamezne okraje. 

Za stopanje ječmena in prosa velja ista cena kakor 
za mletev pšenice. 

2. člen 
Prekoračenje prednjih cen je kaznivo po zakonu o 

zatiranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže 
z dne 23. IV. 1945, Uradni Ust DFJ št. 2C. 

3. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu«, 
Ljubljana dne 14. februarja 1946. 

Št. 385/2. 
V. d. direktorja: 

Kobler. France e. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

68. 

Avtentično tolmačenje 
uredbe o začasni ureditvi najemnin 

Ministrstvo za socialno politiko NVS izdaje na pod- 
lagi 9. člena uredbe o začasni ureditvi najemnir z dne 
24. julija 1945, Ur. list št. 165/21, tole 

avtentično  tolmačenje 2. člena te uredbe: 
Določbo 2. člena je treba razumeti tako, da smejo 

najemodajalci v tistih primerih, kjer se v tem členu 
omenjeni stroški na dan 1. septembra 1939 oz. 6. aprila 
1941 sicer niso zaračunavali posebej, pač pa so se v 
davčnih prijavah odbijali od najemnin oz. ločeno navajali 
kot davka proste postavke, zahtevati od^ najemnikov raz- 
liko med temi davka prostimi zneHu inTpa. "sedanjimi 
oz. bodočimi dejanskimi etroški. 

Liubliang dug 7S februarja 1946, 
Minister 

za socialno politine 
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69. 
Odločba 

ministrstva za industrijo in rudarstvo NVS 
o podaljšanju roka   za  registracijo obrtov 
Rok za predložitev prijav zaradi registracije obrtov, 

preopisan v 1. odstavku 1. člena uredbe ministrstva za 
industrijo in rudarstvo o registraciji obrtov z dne 29. ja- 
nuarja 1946, Uradni Hst št. 44/10, se podaljšuje do 
31. marca 1046. 

V Ljubljani dne 16. februarja 1946. 
Minister 

:a industrijo in rudarstvo: 
Franc Leskošek s. r. 

70. 

Odredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo Narodne vlade 
Slovenije, s katero se razveljavlja uredba o prevažanju 

:n prenašanju blaga 

1. člen 
Uredba ministrstva za trgovino in preskrbo NVS o 

prevažanju in prenašanju blaga z dne 30. VIII. 1945, 
Uradni list št. 222/31, se razveljavlja. 

2. člen 
fa odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu<. 
Ljubljana dne 16: februarja 1946. 

IV. št. 678/2. Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Tone Fajfar s. r. 

71. 

Navodilo 
o likvidiranju odločb in računov z začasnimi cenami 

V zvezi z odločbo Zveznega urada za cene o likvi- 
diranju odločb in računov z začasnimi cenami, Uradna 
obvestila Zveznega urada za cene z dne G. 12. 1945, 
št. 63/4, smo dobili od Zveznega urada za cene obvestilo, 
da jo pravilno naslednje tolmačenje navedene odločbe: 

»Vsi računi se avtomatično proglase kot fiksni, 
klavzule kot ,začasno* in podobno se štejejo kot nepri- 
stavljene in nične. V takem primeru novi računi sploh 
niso potrebni.« 

Iz tega sledi, da v nobenem primeru podjetja ali 
trgovci niso upravičeni pri menjavi starih računov z za- 
časnimi cenami ali s klavzulami o začasnosti izdati novo 
račune, v katere bi vstavili nove, drugačne cene od tistih, 
ki so jih najprvo vstavili v svoje račune. Skratka, vsako 
povišanje cen proti prvotno že izdanim računom jo ne- 
dopustno. 

To navodilo pa ne velja za primere, v katerih so 
podjetja in trgovci izdali nove povišane račune in zanje 
prejeli že plačilo. Takih dodatnih plačil in poviškov 
kupci niso upravičeni terjati nazaj. 

Ljubljana dne 15. februarja 194 
V. št. 324/4-1946. 

Za Urad za cene, 
oddelek za cene pri ministrstvu 

za trgovino in preskrbo: 
načelnik dr. Maček Viktor s. r. , 

izdaja:  Vlada Ljudsko republike Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna Merkur — 
oba  v Ljubljani. —  Izhaja  vsako  sredo  in soboto.  Naročnina:  mesečno:   din  24.—,  četrtletno:   din  70.—,   polletno: 
din 135.—, cejoletno: din2G0.—. Posamezna številka : prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. ~ Uredništvo 

in upravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva uk 23. Tel. št. 26-52. —• čel:, račun št. 14,337« 



Poštnina plačana v gotovini, 

AD NI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 23. februarja 1946 Številka 16. 

72. Odlok o imenovanju predsednika in članov Računske kon- 
trolne komisije Ljudske republike Slovenije. 

73. Uredba o kaznovanju lahkih prekrškov cestnoprometnih 
predpisov. 

VSEBINA: 
74. Odločba o odkupnih cenah žita letine 1945. 
75. Odločba o podaljšanju roka za registracijo obrtov. 
76. Spremembe v pravosodni službi. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

72. 

Odlok 
Predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
o imenovanju predsednika in članov Računske kon- 

trolne komisije Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 4. člena zakona o računski kontrolni 
komisiji Slovenije z due 11. februarja 1946, Ur. list 
št. 56/14, 

so imenovani 
zu predsednika Računske- kontrolne  komisijo  Ljudske 
republike Slovenije: , ' 

Jože Kodran, dosedaj šef ekonomata pri mini- 
Btrstvu za finance, ; 

za člane: 
Ernest Erjavec, višji rač. inspektor pri mini- 

6trstvu za finance, 
Jožko Gruden, rač. preglednik V. pol. skupine 

pri ministrstvu za finance in 
Anton Vardjan, višji davčni inspektor pri mini- 

strstvu za finance. 
Ljubljana dne 21. februarja 194G. 
Štev. Gl. 

Predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
Pranco Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
vlade Ljudske republike Slovenije 

73. 

Uredba 
vlado Ljudske republike Slovenije 

o kaznovanju lahkih prekrškov cestnoprometnih 
predpisov 

1. člen     .   : 
Organi NM, ki jih poveljnišlvo za to pooblasti, »mejo: 

K izvrševanju ïsyoje službe ^ešpem ip kolesarjem izrekati 

denarne kazni za lahke prekršitve cestnoprometnih pred* 
pisov na samem kraju, kjer so prekršek izvršili, 

2. člen 

Denarne kazni izreka pooblaščeni organ po lastnem 
preudarku glede na okolnosti, v katerih se je dejanje ii* 
vršilo, s tem, da pozove s predložitvijo kazenskega listka 
storilca, da plača določeni znesek. 

Pešci se kaznujejo s 5 ali 10 dinarji, kolesarji pa % 
20 ali 50 dinarji 

3. člen 

Vsak pooblaščeni organ ima poseben službeni blok 
s kazenskimi listki, ki so označeni z zaporednimi števil- 
kami in denarno kaznijo. Vsak listek ima dva enako, se 
glaseča dela in je eden namenjen storilcu, drugi pa za 
dokaz o izrečeni kazni. < 

4. člen 

Proti izreku o kazni na kraju samem ni nobene pri- 
tožbe. O dejanju in izreku se ne sestavi zapisnik. 

Ce se storilec brani plačati ali ne more plačati do- 
ločenega zneska, mora organ NM ugotoviti storilčev» 
osebne podatke in o prekršku obvestiti svoje poveljništvo, 
da uvede redni kazenski postopek zaradi kaznovanja sto« 
rilca po VI. členu uredbe o cestnem prometu od 16. ju- 
nija 1945, Ur. list št. 105/10, spremenjene z uredbo od 
20. septembra 1945, Ur. list št. 278/38. 

Prisilna izterjava denarne kazni na kraju samem ni 
dovoljena. 

•. Člen 

Ta uredba velja od 1, marca 1940. 

Ljubljana dne 20. februarja 1946. 

Po pooblastilu 
ministra za notranje zadeve 

pomočnik: 
Kocijančič Boris s. r. 

Podpredsednik 
vlade Ljudske republik» 

Slovenije; 
Dr. Matija« •••••• s. r, 
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Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

Odločba 
o odkupnih cenah žita letino 1945 

Po 6. Členu zvezne uredbe o cenah žita v gospodar- 
skem letu 1945/46. z dne 4. VIII. 1045 (Uradni list DFJ 
št. 563/60), dalje po navodilu ministrstva za trgovino in 
preskrbo FLRJ z dne 10. IX. 1945 št. 6895 in na pod- 
lagi zvezne uredbe o določanju in kontroli cen z dne 
24. X. 1945 (Uradni list DFJ Št. 803/84) določa  Fede- 
ralni urad za cene pri Predsedništvu Narodne vlade Slo- 
venije na  predlog ministrstva za trgovino in  preskrbo 
NVS in v sporazumu z ministrstvom za kmetijstvo NVS 
za žita letine 1945, pridelana v Sloveniji, naslednje naj- 
višje odkupne cene v spomladanskem odkupu: 

pšenica   .   i   .   •   i   •   •   i   din   3.85 za 1 kg 
rž    .•••••ii«i     „     3.50 
eorščica   «   •   <   •   ?   i   •   i     „     3.70 
koruza ...<••••<     „     8.30 
ječmen ozimini   ,   a   •   •   •    ,,     3.45 
oves    .........     „     8.45 
Cene veljajo franko skladišče najbližje Navodove 

Zbiralnice ali Iranko mlin po izbiri kupca, vendar pa 
ne za prevoz preko razdalje 10 km od doma pridelovalca 
Primesi ne smejo presegati 2e/o (dva odstotka). 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 
23. IV. 1945, Ur. I DFJ SU 241/26-45. 

Ta odločba velja od 14. II. 1946 dalje. Sočasno pre- 
neha veljati 8. člen uredbe NVS o popisu, odkupu in 
odkupnih cenah krušnega žita za gospodarsko leto 
1945/46. z dne 21. IX. 1945, Ur. Ust SNOS-a in NVS 
••. 276/38—45. 

Ljubljana dne 16. februarja 1946. 
SU 832/10, 

•. d. direktorja Urada za cene: 
Eoblcr France s. r. 

lkg 
lkg 
lkg 
lkg 
lkg 

75. 

Odločba 
ministrstva in trgovino in prcsltrho 

o podaljšanju roka za registracijo obrtov 

Rok za predložitev prijav zaradi registracije obrtov, 
gredjnsan s prvem odstavku 1. člena uredbe ministrstva 

za   trgovino  in   preskrbo o  registraciji   obrtov  z  dno 
29.1 1940, Ur. list št. 43/10, se podaljša do 31. marca 1946. 

Ljubljana dne 16. lebruarja 1946. 
JI. št. 70/5. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Fajlar Ione s. r. 

Razne uradne objave 

70. 

Spremembe v pravosodni službi 
Na zasedanju okrajne ljudske skupščine na Rakeku 

dne 11.januarja 1946 je bil izvoljen za predsednika 
okraj"nega sodišča na Rakeku dr. Keršič 
Belizar, sodnik okrajnega sodišča na Rakeku; raz- 
rešena sla bila dolžnosti stalnega sodnika okrajnega 
sodišča na Rakeku Golouh Ciril in dr. Lenarčič Marko, 
na njihovo mesto pa sla bila izvoljena kot stalna 
sodnika Zakrajšek Alojzij in Bavec Stanko, oba z Ra- 
keka. 

Na istem zasedanju so bili razreSeni dolžnosti 
sodnika-prisednika Bavec Stanko z Vrha 3, Kenič An- 
'rej z Unca 43, dr. Krašovec Ciril iz Dol. Logatca 164, 
Lovko Marija iz Cerknice 72, Mnrtinek Vinko iz Starega 
trga 16, Mele Franc iz Cerknice-Zevše 4, Mivšpk Ignacij 
iz Pelkovca-Rovle 22, Sraj Anton iz Nove vasi 32, Za- 
krajšek Leopold z Vrhnike 13, Zupančič Jurij iz Rav- 
nika 4 in Zurga Janez iz Benet 2; na njihova mesta pa 
so izvoljeni za sodnike-prisednike: Anzeljc Franc iz 
Hudega vrha, Gosar Venčeslav iz Dol. Logatca, Grego- 
rio Ana z Vrhnike, Kebe Ivan iz Cerknice, Leskoveo 
Francka Iz Kale, MiheliČ Janez iz Bahne police, Muleo 
Lojze iz Nadleska, Pavlic Slavko iz Strmce, Perko Franc 
iz Slivic, Sraj Andrej iz Metulj in Tursio Jože iz Cerk- 
nice. 

Na zasedanju okrajne ljudske skupščine v Črnomlju; 
dne 7. januarja 1946 je bil razrešen dolžnosti stal- 
nega sodnika okrajnega sodišča v Črnom- 
lju Moskon Stanko, na njegovo mesto pa je bil izvo- 
ljen Hočevar Julij iz Črnomlja, 

m»m 

Izdaja: Vlada Ljudske republike Slovenije v Ljubljani. Urednik:  Pohar Robert;  tisk in založba: tiskarna Merkur — 
oba  v Ljubljani. —   Izhaja  vsako  sredo  in  soboto.  Naročnina:   mesečno:   din   24.—,  četrtletno:   din   70.— ,   polletno: 
dial35j—j celoletno: din 200.—. Posamezna številka: prva pnln din 2 ^•, vsnkn nadaljnja začeta pola din 2.—, .—. Uredništvo 

^raviiütvo: Ljubljana, Gregorčičeva u! 23. TeL it, 26-52. — ček. račun iU •4.337, 



Poštnina plačana • gotovini. 

ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 27. februarja 1946 Številka 17. 

VSEBINA 
77. Zakon o jamstvu Ljudsko republike Slovenije za posojilo, dano Državni elektrarni Slovenije v znesku din 10,500.000. 
78. Odločba o odkupnih cenah prašičkov za rejo. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

77. 

Zakon 
Predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega svela 
o jamstvu Ljudske republike Slovenije za posojilo, 

dano Državni elektrarni Slovenije 
v znesku din 10,500.000.— 

1. Člen 
Amortizacijo posojila Državne elektrarne Slovenije 

v znesku din 10,500.000.—, sklenjenega pri Državni hipo- 
tekami banki, glavni filiali v Ljubljani; jamči Ljudska 
republika Slovenija. Pooblašča se minister za finance 
vlade Ljudske republike Slovenije, da podpiše listino o 
jamstvu- -r,ri;'Drža Vili' hipotekami banki, glavni "filiali v 
Ljubljani, s katero bodo določeni pogoji lega jamstva. 

2. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v ïUradnem listu«. 

Ljubljana dne 23. îebruarja 1946. 
Štev. 62. 

Predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

Sekretar: 
France Lubej s. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
vlade Ljudske,republike Slovenije 

78. 

Odločba 
urada za cene pri predsedništvu VLHS 
o odkupnih  cenah prašičkov za rejo 

Na podlagi uredbe zvezne vlade o pitanju, prometu 
in cenah prašičev z dne 24; VII. 1945, štev. 630, uradni 

list DFJ št. 486/53 in zvezne uredbe o spremembah in 
dopolnitvah te uredbe Gospodarskega sveta z dna 
7. XII. 1945, štev. 25.559, Uradni Ust DFJ štev. 907/98, 
v zvezi z uredbo ministrstva za trgovino in preskrbo 
NVS z dne 8. I. 1946, IV. štev. 214/1, Uradni list SNOS-a 
in NVS št. 19/5 o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
klanju prašičev in oddaji maščob z dne 3. XI. 1945, Uradni 
list SNOS-a in NVS št. 357/45 in na podlagi uredbe 
zvezne vlade o določanju in kontroli cen z dne 24. X. 
1945, K. št. 1131, Uradni list DFJ št. 803/84, 

določa 

urad za cene pri predsedništvu VLRS sporazumno z 
ministrstvom za kmetijstvo LRS in ministrstvom za trgo- 
vino in preskrbo LPiS najvišje odkupne cene za mlad» 
prašičke za rejo takole: 

1 kg žive teže din 80.— ali za enega prašička poče* 
največ din 900.—.- 

Kupec ima izbiro nakupa počez ali na težo. 

Cene veljajo na domu rejca in so v cenah vključen* 
vse javne dajatve ter so nedopustni kakršni koli pribitki. 

Za mlade prašičke veljajo 6—8 tednov stari pra« 
šički, namenjeni za rejo. 

Prodajalec in kupec morata prijaviti prodajo oziroma 
nakup vsak svojemu krajevnemu ljudskemu odboru. 

Okrožni ljudski odbori so upravičeni določiti krajev- 
nim razmeram ustrezne nižje cene za vse območje aH 
âamo za posamezni okraj in kraj svojega okrožja. Dokler 
tega ne store, veljajo cene te odločbe, kolikor niso y, 
prometu ustaljene nižje cene. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 
2B. IV. 1945 (Uradni list DFJ, št. 241/26-1945). 

Odločba velja od dneva objave v Uradnem listu LRS. 

Ljubljana dne 22. februarja 1946. 
V. štev. 655/4—1946. 

V. d. direktorja: 
Koblcr France s. r. 

Izdaja: Vlada Ljudske republike Slovenije v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert;.tisk in založba: tiskarna Merkur —• 
oba v Ljubljani.  —  Izhaja  vsako  sredo  in  soboto. Naročnina:  mesečno:   din  £4.—,  četrtletno:   din  70.—,  polletno: 
din 135.—, celoletno: din260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—t «— Urednjitve 

in ujprAvništvoj. Ljubljana, GlfAQlÊiSey* al, 23, I.eL_ & gg-ift ~. ček, račjin it 113S7, 
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Ljudske republike Slovenije z dne C. septembra 1945, 
Ur. list št. 231/33. 
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Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Predsedstva SNOS-a 

79. 
Zakon 

Predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega svela 
o delni spremembi zakona o upravni razdelitvi Ljud- 
ske republike Slovenijo z dne 6. septembra 1945, 

Ur. list št. 231/33 

•• . -, 1. člen, 
Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slove- 

nije se spremeni v naslednjih točkah: 
A. V uvodu in točkah 3.. 4. in 6. člena 3.: \ 

Celjsko okrožje je razdeljeno na 6 okrajev. 

3. Okraj Gornji grad se preimenuje vJSaJLijL 
ško-sjvinjskj^okjaj in sestoji iz vseh krajev do- 
sedanjega okraja Gornji grad in iz naslednjih krajev do- 
sedanjega okraja Šoštanj: Bele vode, Cirkovce, Družmirje, 
Gaberke, Gorenje, Lokavica, Paka, Pesje, Plešivec, Ravne, 
Sv.- Andraž pri Velenju, Salek, Skale, Šmartno ob Paid, 
Šmiklavž. Šoštanj, Sv. Florijan pri Šoštanju, Št. Ilj pri 
Velenju, Topolščica, Velenje in Zavodnje. 

Sedež okrajnega ljudskega odbora tega okraja je 
Mozirje. 

4. Okraju Slovenske Konjice se priključita 
kraja Dolio in Sv. Florijan v Doliču, ki sta spadala do- 
sedaj k okraju Šoštanj. 

G. Okraj Šoštanj se ukine. 
B. V točkah 3., 4., 5. in 7. člena 5.r 
3. Marib*or-mesto sestoji 

'' a)" iz 'dosedanjega ozemlja tega okraja, ki je raz- 
beljeno na 6 mestnih četrti, in sicer kolodvorsko, koro- 
ško, studenško, magdalensko, pobreško in, tezensko 
mestno četrt; , 

b) iz naslednjih krajev, ki so spadali dosedaj v okraj 
Maribor-desni breg: Limbuš (obstoječ iz dosedanjih kra- 
jev. Limbuš. in P.ekreJ. Radvanje, (obstoje,ç fe'4s§sà8ai& 

krajev Zgornje Radvanje, Spodnje Radvanje in Nova vas), 
Reka-Pohorje (obstoječ iz dosedanjih krajev Reka-Po- 
horje in Zgornje Hoče), Hoče (obstoječ iz dosedanjih' 
krajev Spodnje Hoče, Rogoza, BohoVa, Sv. Miklavž in 
Razvanje) ter Brezje (obstoječ iz dosedanjih krajev; 
Zrkovci, Brezje in Dogoše); 

c) iz naslednjih krajev, ki so spadali dosedaj v okraj 
Maribor-levi breg: Kamnica (obstoječ iz dosedanjih kra- 
jev Kamnica, Bresternica in Slemen) in Košaki, 
tako, da obsega okraj Maribor-mesto katastralne občine 
Maribor-mesto, Grajska vrata. Grajski marof, Koroška 
vrata, Sv. Magdalena, Krčevina, Orešje, Studenci, Po- 
brežje, Tezno, Jelovec, Bresternica, Kamnica, Rošpoh, 
Počehova, Pekel, Košaki, Vrhov dol, Limbuš, Pekre, 
Hrastje, Zg. Radvanje, Sp. Radvanje, Zrkovci. Donose, 
Sv. Miklavž, Rogoza, Bohova, Razvanje, Pivola, Sp. Hoče, 
Zg. Hoče, Hočko Pohorje in Polana v celoti ter oni del 
katastralne občine Slivnlško Pohorje, ki je že sedaj spa- 
dal h kraju Reka-Pohorje. 

,4. Okraj Maribor-desni breg se preime- 
nuje v o k r a j. S li? v e n _s k a B i š t r i c a ; sedež okraj- 
nega ljudskega odbora tega okraja je Slovenska Bistrica. 

Iz tega okraja se izločijo: 
a) kraji, ki se po točki 3., odst. b) priključijo okraju 

Maribor-mesto; 
b) kraji Bezena, Bistrica. Kumen, Lehen, Lobnicä, 

Podvelka, Puščava, Ribnica na. Pohorju. Ruše. Smolnik 
in Sv. Lovrenc na Pohorju, ki se priključijo okraji» 
Maribor-okolica. 

5. Okraj Maribor-levj breg se preimenuje 
v okraj Mar ••*••-•••"••• ; sedež okrajnega ljud- 
skega odbora tega okraja je Maribor. : 

Temu okraju se priključijo pod t. 4., odst. b) nave* 
déni kraji dosedanjega okraja Maribor-desni breg; izlo- 
čijo se iz njega pod t. 3., odst. c) navedeni kraji, ki se 
priključijo okraju Maribor-mesto. 

7. K okraju Prevalje se priključijo naslednji 
«Kiji, ki so spadali k dosedanjemu okraju Šoštanj: Dovže, 
Golavabuka, Legen, Mislinje, Pameče, Podgorje, Razbor, 
Sele, Slovenj Gradec, Stari trg pri Slovenjem Gradcu, 
Straže,' Sv. Lenart. Št. Janž, št. Janž pri Çravogradu,» 
SU Hl. •&•• •• .••&• yaj, , 
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V! 

2. eleu 

fa zakon velja od dneva objave v 'Uradnem listuc. 
Ljubljana dne 27. februarja 1946. 
Štev. 63. 

Predsedstvo 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
Trance Lube j s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

80. 

Pravilnik 
ministrstva za narodno zdravje o pristojbinah 

za zdravljenje v javnih bolnicah 

1. člen 
Dnevna oskrbnina v javnih bolnicah za III. oskrbni 

razred je 64 din, za II. oskrbni razred 130 din. 
Ta oskrbnina je za vse osebe, ustanove in oblastva 

ter za vse vrsto bolezni enaka in velja od 1. januarja 
1946 dalje. 

2. člen 
Poleg dnevne oskrbnine se zaračunavajo Se posebne 

pristojbine: 
a) za transfuzijo krvi, 
b) za preparat penicilin, 
c) za ambulantno obsevanje z rentgenom, 
č) za rentgenološko slikanje. 
.Visina teh pristojbin bo določena s posebno odloč?)0. 
Vse druge storitve, zdravljenje, zdravila in pripo- 

močki so vračunani v dnevni oskrbnini. 
Posebno pristojbino plača tisti, ki je dolžen plačati 

'dnevno oskrbnino. 
3. člen 

'Ambulantni pregledi so brezplačni. Pravico do njih 
imajo državni uslužbenci, upokojenci ter njihove nepre- 
skrbljene rodbine in socialno zaščiteni, dokler ne bodo 
te osebe socialno zavarovane tudi za bolezni in nezgode. 

Če 6e pri ambulantnih pregledih opravijo storitve, 
ki so naštete v točkah a) do č) 2. člena, plačajo pristoj- 
bine za take storitve tisti, ki bi bili po veljavnih pred- 
pisih dolžni plačati oskrbne stroške, če bi bil bolnik v 
bolniškem staležu. 

4. člen 
Državni uslužbenci in upokojenci ter njihove nepre- 

skrbljene rodbine imajo, dokler ne bodo za bolezni in 
nezgode socialno zavarovani, pravico do brezplačnega 
zdravljenja v bolnicah v III. oskrbnem razredu. Prav 
tako ne plačajo posebnih pristojbin po 2. členu tega pra- 
vilnika. '   --' 

5. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnom 

listu« z vzvratno močjo od 1. januarja 1946. 
S tem dnem preneha veljati pravilnik ministrstva za 

narodna zclrayie o bobinili pristojbina^ za, zdravljenje 

v javnili  bolnicah   št.   2628,11  z dno  31.  avgusta   1015 
(Uradni list št. 2•)7/••) z dno 15. «eplembra 1915), 

Ljubljana dne 23. februarja 1916. 
Zap. štev. 1311 I    XV. 

Minister 
za narodno zdravje: 

Dr. Ah?in Marjan s. r 

81. 

Postopek 
z notaksirauimi oz. nezadostno taksiranimi vlogami 

Opazilo se je, da organi državne oblasti (uradi in 
ustanove) z netaksiranimi oz. premalo taksiranimi vlo- 
gami ne postopajo po predpisih novega taksnega zakona. 
Ker so s tem nepravilnim postopanjem prizadeti zvezni 
dohodki, opozarjamo na naslednje: 

Zakon o taksah z dne 2. septembra 1945 in pravilnik 
za izvajanje zakona o taksah z dne 22. decembra 1915 
določata v 9. členu, da se netaksirane ali nezadostno ta- 
ksirane vloge, priloge itd., če se oblastvu izroče osebno, 
sploh ne smejo sprejeti, dokler niso po taksnih predpisih 
zadostno faksirane. Od stranke je torej po 3. točki pra- 
vilnika k 19. členu zakona o taksah zahtevati poleg tak^e 
za vloge, potrdilo itd. tudi takso za rešitev t. j., za od- 
ločbo, spričevalo, potrdilo oz. tudi za drug spis, ki se z 
vlogo zahteva. Če uslužbenec, ki jo pooblaščen za spre- 
jemanje spisov, to opusti, se kaznuje po 19. členu zakona 
o taksah v denarju od 100 do 1000 dinarjev. 

Ako prispevajo vloge, ki so po zakonu o taksah za- 
vezane plačilu takse, oblastvenim organom po pošti brez 
takse ali z nezadostno takso, jih je sicer vpisati v delo- 
vodnik, vendar pa je treba vložilca takoj pozvati, naj 
plača oziroma doplača takso v 15 dneh od dneva vročitve 
poziva. Ako vložilec tega ne stori, se šteje, da vloge 
sploh ni vložil. 

V tem primeru je treba poslati vložilcu vloge po- 
seben pismeni opomin, da plača takso. Po pravilniku k 
tar. štev. 49 se pošlje ta opomin, kateremu se priloži 
strankina netaksirana ali premalo taksirana vloga, preko 
organa oblasti (urada) v kraj, kjer prebiva taksni zave- 
zanec ali pa po pošti neposredno na naslov taksnega 
zavezanca. Organ oblasti, ki prejme zahtevek za plačilo 
oz. za doplačilo takse, mora v potili dneh po prejemu 
takega zahtevka poslati taksni opomin vlagatelju netaksi- 
ranega ali premalo taksiranega spisa. Za ta opomin so 
plača posebna taksa po tar. štev. 49 zakona o taksah 
v znesku 10 din. Če se je taksni zavezanec pozivu 
odzval ter naknadno v 15 dneh vlogo, prilogo itd. kolko- 
val oziroma dokolkoval, velja, da je bil spis žo v začetku 
(od dne vložitve) pravilno taksiran. Sicer pa se tak spis 
vloži med akte, glede roka in vsega ostalega pa velja, 
kakor da sploh ni bil vložen. 

Opomin se naj glasi: 
>Vaša vloga z dne   , dospela 

semkaj po pošti, v zadevi  
ni po predpisu kolkovana. < 

Zato Vas pozivamo, da v smislu tar. štev. 49. m 
9. člena zakona o taksah z dne 2. septembra 1945 plačate 
v 15 dneh od dneva vročitve tega opomina pri (oblastvu)' 
 , ki Vam bo ta opomin dostavi^ 

, njuledflie. takse „v kolkih; 
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1. po lar. štev. 1 za vlogo  10.— din 
2   po tar. štev. G za priloge  (à 5.— din) —.— „ 
3. po tar. štev   za   rešitev   (formalno 

odločbo, spričevalo, potrdilo itd.)    .   . —.— „ 
4. po tar. štev. 49 za ta opomin     .   .   . 10.— „ 

skupaj torej   .   .   .   —.— din 
Ce zahtevanih taks v določenem roku ne bi plačali, 

Vaše vloge ne bomo obravnavali.« 
Urad, ki bo ta opomin dostavil, bo sprejete kolke za 

vloge, priloge prilepil na mesto, kamor spadajo, kolek za 
opomin bo ravno tako prilepil na vlogo ter ga označil kot 
takso po tar. štev. 49, kolke za rešitev pa bo priklopu 
strankini vlogi nenalepljeno in nerazveljavljene, ker se 
morajo ti kolki po 2. točki pravilnika k 24. členu zakona 
o taksah lepiti na odločbah in drugih spisih, ki jih obla- 
stva izdajajo na zahtevo strank in to nad besedilom ta- 
kega spisa (odločbe, potrdila, odobritve, dovoljenja itd.). 

Ce se opomin pošlje stranki direktno na njen naslov, 
je opominu priložiti tudi njeno vlogo v taksiranje ozi- 
roma dotaksiranje. 

Ako uslužbenec, ki je pooblaščen za sprejemanje vlog 
in spisov, ne bi netaksiranih ali nezadostno taksiranih 
po pošti prejetih vlog vrnil za taksiranje oziroma do- 
taksiranje, se kaznuje v denarju od 100 do 1000 din. 

Ce pa gre za vloge, za katere se po 5. členu znkcna 
o taksah zaradi osebno oprostitve in po 0. členu istega 
zakona zaradi stvarne (predmetne) oprostitve ne plačuje 
taksa, se mora to v levem gornjem kotu na vlogi označiti 
z besedami: 

»Oproščeno takse po 5. oz. 0. členu zakona o taksah'. 
V teh primerih so oproščene taks tudi priloge. 

Ker tvorijo takse velik vir dohodkov državni bla- 
gajni, se pozivajo vsa oblastva, da posvečajo pravilnemu 
izvajanju taksnih predpisov vso pažnjo. 

Ljubljana dne 31. januarja 1940. 
Štev. 71/85—III/2-194G. 

Ministrstvo za finance, 
oddelek za davke 

Razne uradne objave 

82, 

Odločba 
urada za cone pri predsedništvu VLRS o prodajnih 

conah svinjskoga mosa iu priklado 

Na podlagi zvezne uredbe o določanju in kontroli 
cen z dne 24. oktobra 1945, Ur. list DFJ št. 803/34 in po 
navodilu zveznega ministrstva za trgovino in preskrbo 
z dne 28. aprila 1945, št. U. P. 2G59, določa.urad za cene 
pri predsedništvu VLRS na predlog/minislrstva za trgo- 
yino in preskrbo LRS naslednje cene za svinjsko meso 
in priklado-drobovino: * na debelo na drobno 

„ kg kg 
1- svinjsko meso s kostmi .   „ 33.— din   38.— din 
2- priklada-drobovina:    > *. ,j>        "' 

jezik "".".',"«   .   . 37.— „ 
srce, ledvice, jetra ........ 21.— „ 
vranica ............. 13.— „ 
pljuča, želodec   ,   „   „   .....   . 10.— ., 
8lava     .   ,  25.— „ 
noge, rep «... 8,— „ 
Creva, komad    .   • -»-«_«..-,_..,_._. 25,— *    1 

Pri prodaji priklade in drobovine na debelo so cene 
za 12% ni/je kakor cene na drobno. 

Cene v prodaji na debelo veljajo franko klavnica ali 
skladišče Navoda. Cene na drobno veljajo franko pro- 
dajalna mesarja. 

Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem pro- 
storu na vidnem mestu. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o pobijanju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Vloga in priloge so takse proste v smislu 1. točka 
G. člena zakona o taksah. 

Ljubljana dne 23. februarja 1946. 
V. štev. 692,3—1940. 

V. d. direktorj.i: 
Kubier France s. r. 

Odločba 
urada za cono pri predsedništvu VLRS o odkupnih 

cenali za semena krmilnih rastlin 

Na podlagi 6. člena zvezne uredbe o ureditvi notra- 
njega prometa z blagom z dne 8. junija 1945, Uradni list 
DF.T št. 3G1/40 in na podlagi zvezne uredbe o določanju 
in kontroli cen z dne 24. oktobra 1945, Uradni list DFJ 
št. 803'84, določa urad za cene pri predsedništvu VLRS 
na predlog ministrstva za kmetijstvo LRS za semena 
krmilnih rastlin naslednje nakupne cene: 

korenje din 65.— za 1 kg 
repno   seme   iz   presajenih 

gomoljev     .   .   „   .   .   .     „ 100.—  „ 1   „ 
krmska pesa „    60.—  „  1   „ 
inkarhatka      ......     „    50.—  „   1   „ 
ital. ljuljka     ......     „    35.—  „   1  „ 
franc, pahovka   .....     „    40.—  „  1  „ 
pasja trava     ......     „    80.—  „  1   „ 
ni'i?.i' rep c   « '   „    50.—  „. 1   „ 
travniška latovka   ....     „    80.— „  1  „ 
travna mešanica     ....     „    30.—  „   1   „ 
čebulček po kvaliteti od 40.— do 45.— din kg. 
Cene veljajo za zdravo, suho blago normalne kalji- 

vosti, čiščeno na način, ki je po vrsti semena za pridelo- 
valca-kmela možen in običajen, franko skladišče nakupo- 
valen, vključno vse javne dajatve. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 
23. aprila 1945 (Uradni list DFJ št. 241/26-1945). 

Odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS« 

Ljubljana dne 2G. februarja 1946. 
V. štev. 490/7—194G. 

V. d. direktorja; 
Kohler France s. r 

84. 

Opozorilo 
o maksimalnem značaju postavk tarife za prevoz blaga 

s tovornimi avtomobili 

Z odločbo Gospodarskega sveta z dne 30. X. 1945, 
št. 8598, o določitvi cen za prevoz s tovornimi avtomobili. 
Uradna obvestila Zveznega urada za cene z dne 15. XI. 
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1945, št. 11/1, so bile določene najvišje postavke za cene 
v prevozu s tovornimi avtomobili. 

Zvezni urad za cene je izdal pod štev. 445 z dne 
2G. I. 194(i k navedeni odločbi naslednje tolmačenje: 

>Cene za usluge v prevozu s tovornimi avtomobili 
je treba šteti za maksimirane, četudi v odločbi to ni 
izrecno naglašeno.« 

Iz tega tolmačenja sledi, da so v zvezni tarifi dolo- 
čene cene prevoza najvišje cene in da je vedno dopustno 
in priporočljivo sklepati dogovore na nižje cene za posa- 
mezne prevoze. Kolikor so bile v območju Slovenije 
v okviru stalnih prevozniških pogodb določene ali sicer 
v prometu ustaljene nižje cene in tarifne postavke za 
prevoz s tovornimi avtomobili, zvezna tarifa tako dolo- 

' čenih nižjih cen ne spreminja in veljajo cene v doseda- 
njem dejanskem prometu kot primerne cene. Prevozniška 
podjetja niso upravičena zahtevati višje tarife zgolj s 
sklicevanjem na višje tarifne postavke zvezne odločbe 
o cenah v prevozi'. Za določanje in kontrolo cen pristojni 
organi ljudske oblasti naj pri pregledovanju kaTCulacij 
cen preskušajo za prevoz navedene stroškovne postavke 
tudi v smeri do zvezne odločbe veljajočih in krajevno 
primernih cen v prevozu, Poviške v teh cenali prizna- 
vati ni dopustno. 

To tolmačenje velja tudi ustrezno za cene za pre- 
voze z živalsko vprego ter nakladanje in razkladanje po 
odločbi ministrstva za trgovino in preskrbo in ministr- 
stva za lokalni promet LRS o cenah v prevozu z dne 
6. X. 1945, V. št. 2G0/1, Uradni Ust SNOS-a in NVS 
Št. 391/60. 

Ljubljana dne 22. februarja 1946. 

V. d. direktorja: 
Kobler France s. r. 

Popravek 

V odločbi ministrstva za trgovino In preskrbo NVS 
glede urada za preizkušanje elektroštevcev v Ljubljani, 
objavljeni v Uradnem listu štev. 50/12—46, se 3. točka 
glasi pravilno: 

3. V sestavu urada za preizkušanje elektroštevcev 
poslujejo dalje že obstoječe izpostave pri Drž. elektrarnah 
Slovenije (DES) v Mariboru, v Ljubljani in v Črnučah, 

II. žtev. 160/2-46. 

Miuiâtrgtiô za. (rgoiinfi in preskrbo 

«• 

Izdaja in zalaga: Uprava »Uradnega lista LES< v Ljubljani.  Urednik:   Pohar Kòbe'rt;   tiska tiskarna Merkur — 
oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno:  din 24.—, Četrtletno:- din 70,—,  polletno; 
d«Ì35j—j celoletno: din 260 . Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. ~ Uredniätvo 

in ucravnistvo: Ljubljana, GrejtoižičAva uL 23, Sei, It, •-52, — £ek. inim & A4.S37, 



PoStnlna plačana v gotovini, 

URADNI L 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 6. marca 1946 Številka 19. 

85. Uredba o trgovini z jajci. 
SG. Odredba o ustanovitvi >Slovanske knjižnice« v Ljubljani. 
87. Odredba o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic za celj 

&ko, mariborsko in novomeško okrožje. 

VSEBINA- 
SS. Odločba o pooblastitvi Vinarske zadruge v Dol. Lendavi z« 

odkup vina neposredno pri pridelovalcih. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
vlade Ljudske republike Slovenije 

85. 
Uredba 

vlado Ljudske republike Slovenije o trgovini z jajci 

Vlada Ljudske republike Slovenije predpisuje na 
podlagi 2. točke v 1. členu uredbe Gospodarskega sveta 
o ureditvi notranjega premeta z blagom z dne 8. VI. 
3945, Uradni list DFJ št. 361/40, tole 

uredbo: ' 

•,'•''   1. člen \ 

Na ozemlju Ljudske republike Slovenije' je upravi- 
čena "nakupovati jajca, namenjena nadaljnji prodaji, le 
Uprava državnih mlekarn v Ljubljani, dokler ne bo usta- 
novljeno posebno podjetje za promet z mlekom in jajci 
v Sloveniji. 

Za Upravo državnih mlekarn odkupujejo jajca ne- 
posredno pri kokošjerejcih živinorejske zadruge in drugi 
zbiralci mleka, navedeni v" drugem odstavku 2. člena 
uredbe o obvezni oddaji in zbiranju mleka z dne 22. L 
1946, Uradni list št. 31/8. V krajih, kjer organizacija 
zbiranja mleka še ni izvedena ali pa zbiralna mreža 
za zbiranje jajc ne zadostuje, sme določiti Uprava držav- 
nih mlekarn posebne zbiralce za odkup jaja 

2. Člen 

Živinorejskim zadrugam in ostalim zbiralcem jajc 
izda Uprava državnih mlekarn pooblastilo za zbiranje' 
jajc na določenem območju. Le s takim pooblastilom, ki 
mora biti potrjeno od pristojnega krajevnega ljudskega 
odbora, smejo zbiralci odkupovati jajca in jih prevažati • 
iz ^kraja v kraj. Razen pooblaščenih zbiralcev Uprave 
državnih mlekarn ne sme nihče odkupovati jajc v trgov- 
ske namene. 

Potrošniki smejo nakupiti, prenašati oziroma pre- 
važati za lastne potrebe največ 20 jajc. 

3. člen 

Zbrana jajca razdeljuje Uprava državnih mlekarn 
po navodilih ministrstva za trgovino in preskrbo VLIiS. ", 

Odkupne cene jajc pri kokošjerejcih, prodajne cene 
Uprave državnih mlekarn in cene v trgovini na drobno 
določa urad za cene pri predsedništvu VLIIS, 

4. člen 

Kršilci te uredbe bodo kaznovani po zakonu o zati- 
ranju nedopustne špekulacije in gospodarske .sabotaže 
z dne 23. IV. 1945, Uradni list DFJ št. 241/20. Jajca, 
nakupljena v nasprotju e predpisi te uredbe, se za- 
plenijo. 

5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem lisiuc. 

Ljubljana dne 1. marca 194G. 

Podpredsednik 
vlade Ljudske republike Slovenije: 

dr. Marijan Brecelj s. r. 

Minister 
Minister za kmetijstvo: za trgovino in preslabo: 

Hribar Janez s. r. Fajfar Tone s. r. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

86. 
Na osnovi 4. člena uredbe ministrstva za prosveto 

o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic z dne 10. sep- 
tembra 1945, Ur. list št. 209/37, izdajem 

odredbo 
o ustanovitvi »Slovanske knjižnice« v Ljubljani 

1. člen 
Glede na obstoj Narodne in univerzitetne knjižnice 

v Ljubljani '-se najmesto okrožnih študijskih knjižnic za 
okrožno mesto Ljubljano in za ljubljansko okrožje usta- 
novi ^Slovanska knjižnica«: v_ Ljubljani. 

1    * . 2. člen 
.  .   Naloga ^Slovanske, knjižnice« je, da 

a) zbira in hrani vso književnost, ki se tiče mesta 
Ljubljane ili ljubljanskega okrožja s kullurno-zgodovin-* 



Stran 52. Štev. 19. 

skega, umetniškega, gospodarskega, socialnega in kate- 
rega koli stališča; 

b) zbira in čuva vso za komunalno upravo potrebno 
književnost; 

c) zbira in hrani književnost, znanstvena in lepo- 
slovna dela vseh .slovanskih narodov, hkrati pa tudi vse 
prevode iz slovanskih jezikov v slovenščino in iz sloven- 
ščine v slovanske jezike; 

č) vodi javno čitalnico, ki nudi čitateljem vse vodilne 
slovanske časnike in revije; 

d) pospešuje medsebojno poznavanje slovanskih na- 
rodov. 

3. člen 
Po svojih nalogah je razdeljena »Slovanska knjiž- 

nica« na tri oddelke: 
1. zgodovinsko - komunalni oddelek, ki zajema vso 

književnost o ljubljanskem mestu in ljubljanskem okrožju; 
2. slovanski oddelek, v katerem je zbrana predvsem 

književnost vseh slovanskih narodov, iz slovenske knji- 
ževnosti pa poleg prevodov iz slovanskih jezikov in del, 
ki se tičejo Slovanov, zlasti poljudno znanstvena lite- 
ratura; 

3. javno čitalnico. 
4. člen 

Svoje naloge opravlja »Slovanska knjižnica« s tem, 
da izposojuje knjige bralcem bodisi v čitalnici bodisi na 
dom po" predpisih knjižnega reda in da prireja knjižne 
razstave ob jubilejih slovanskih piscev in slavjih slovan- 
skih narodov. 

.   . •        5. člen " - i 

>SIovanska knjižnica« prevzame knjižno zalogo Mest- 
ne študijske knjižnice v Ljubljani. Kolikor knjižni inven- 
tar te knjižnice ne ustreza nalogam »Slovanske knjiž- 
nice«, ga bo ministrstvo za prosveto izločilo in izročilo 
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani proti temu, 
da da Narodna in univerzitetna knjižnica iz svojih zalog 
duplikatov slovanska knjižna dela, ki spadajo v »Slovan- 
sko knjižnico«, le-téj. , 

6. člen ** 
.Ministrstvo za prosveto bo dodelilo »Slovanski knjiž- 

nici« iz zaplenjenih knjig, ki jih ima v svojih zbiralnih 
centrih, vse zanjo važne knjiga 

7. člen 
Svoje knjižne zaloge izpopolnjuje »Slovanska knjiž- 

nica« a) z nakupi iz letnih dotacij, b) z zamenjavo knjig 
^in c) z darovi« 

> 8. člen 
1 »Slovansko knjižnico« vzdržujeta po enakih delih 

okrožno mesto Ljubljana in ljubljansko fokroŽje po svojih 
ljudskih odborih, ministrstvo za prosveto pa dajo »Slo- 
vanski knjižnici« podpore iz postavke za dotacije okrož- 
nim študijskim knjižnicam. 

Prostore in inventar določi, postavi in vzdržuje 
mestni ljudski odbor y Ljubljani. 

. •'.' '  . . 9. člen 
Osebje »Slovanske knjižnice« sestoji iz a) uprav- 

nika, b) knjižničarja za zgodovinsko-komunalni oddelek, 
c) knjižničarja za slovanski oddelek in čitalnico, č) enega 
ali več pomožnih knjižničarjev in d) pisarniškega in 
drugega pomožnega osebja. 

Vse osebje »Slovanske knjižnice« nastavi mestni 
IjiWbki odbor s Ljubljani y sporazumu z okrožnim ljud- 

skim odborom za ljubljansko okrožje; v primeru, da ne 
pride do sporazuma, odloči minister za prosveto, ki mora 
tudi odobriti nastavitev upravnika, da ta nastavitev velja. 

10. člen 
Upravnik vodi »Slovansko knjižnico«, nadzira vsa 

dela v njej, predlaga in izvršuje nabave, je odgovoren 
za redno poslovanje knjižnice in za delo njenih usluž- 
bencev, poroča o svojem delu četrtletno prosvetnima re- 
ferentoma za okrožno mesto Ljubljano in za ljubljansko 
okrožje, enkrat na leto pa poda nadzornemu odboru 
(13. člen) obširno poročilo, ki obsega a) statistične po- 
datke o vseh oddelkih »Slovanske knjižnice«, b) poročilo 
o nakupih, c) delovni načrt za prihodnje poslovno leto 
in č) proračunski predlog. Letno poročilo upravnika ob- 
javi »Slovanska knjižnica« v publikaciji študijskih knjižnic 

Upravnik »Slovanske knjižnice« jo stalen član nad- 
zorne in posvetovalne komisije za javne knjižnice v mestu 
Ljubljani in v ljubljanskem okrožju. 

Upravnik mora imeti fakultetno izobrazbo in knjiž. 
ničarski izpit 

11. člen 
Knjižničar zgodovinsko-komunalnega oddelka vodi 

zgodovinsko-komunalni oddelek in glavni katalog; nje- 
govo delo se more spojiti z dolom v mestnem arhivu. 
Imeti mora fakultetno izobrazbo in strokovni izpit s po- 
sebnim ozirom na vodstvo arhivov. 

Knjižničar slovanskega oddelka vodi in upravlja 
slovanski oddelek in čitalnico; on vodi vse kataloge in 
evidenčne sezname bralcev in posebej evidenco vseh vo- 
dilnih slovanskih revij in Časnikov. Imeti mora fakul* 
tetno izobrazbo in knjižničarski izpit; nujno je, da zna 
ruski, poljski in češki jezik. 

Knjižničarja morata sestaviti, voditi in izpolnjevati 
priročne strokovne listovnike za svoje oddelke in poro- 
čati o delu upravniku vsakih 14 dni ter predlagati enkrat 
na mesec sezname novih nabav. 

12. člen 
Po potrebi se dodele knjižničarjem pomožni knjiž- 

ničarji, ti morajo imeti vsaj srednješolsko izobrazbo 3 
knjižničarskim izpitom. 

Pisarniške moči opravljajo potrebna pisarniška dela, 
vodijo korespondenco in opravljajo knjige, kolikor to 
niso knjižni katalogi, ter pomagajo knjižničarjem pri se- 
stavljanju in urejanju listovnih seznamov. 

Pri izdajanju, vstavljanju in urejevanju knjig po-, 
maga potrebno število pomožnega osebja. 

13. člen 
Delo »Slovanske knjižnice« nadzira nadzorni odbor, 

ki sestoji iz treh članov, in sicer 1. referenta za znanost 
pri ministrstvu za prosveto, 2. prosvetnega referenta za 
mesto Ljubljano in 3. prosvetnega referenta za ljubljan- 
sko okrožje. 

Nadzorni odbor so snide redno enkrat na leto, in 
sicer pred začetkom novega proračunskega leta ter pre- 
trese "upravnikovo poročilo (10. člen) ; na izredno sejo pa 
se snide, kadar to pokaže potreba ali to zahteva, en član 
odbora ali upravnik. 

14. Člen 
0 nakupih in popravilih do 500 din odloČi po pro* 

računski možnosti upravnik sam na predlog knjižničarja, 
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o večjih nakupih pa odloča knjižnični svet, katerega člani 
so: 1. upravnik »Slovanske knjižnice«, 2. zastopnik Na- 
rodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, 3. relerent 
za ljudsko izobrazbo ministrstva za prosveto, 4. zastopnik 
Slovanskega instituta univerze, 5. zastopnik prosvetnega 
oddelka okrožnega mesta Ljubljane in 6. zastopnik pro- 
svetnega oddelka ljubljanskega okrožja; zapisnik o sejah 
vodi knjižničar-reierent za nakupe. 

Ce se izreče več ko polovica članov knjižničnega 
sveto proti predlogu upravnika, predloži upravnik za- 
devo nadzornemu svetu, ki po posvetu z Narodno in 
univerzitetno knjižnico v Ljubljani o stvari dokončno 
odloči. 

15. člen 
»Slovanska knjižnica« je dostopna vsakomur, ki je 

izpolnil 15 let. Obiskovalcem morajo biti na razpolago 
vsi njeni pripomočki, t. j. katalogi, knjige, revije, čas- 
niki, vse to v okviru omejitev, ki jih določajo oblasti in 
knjižnični red. Knjižničarji morajo pomagati obiskoval- 
cem s strokovnimi nasveti. 

Časniki se iz čitalnice ne izposojajo, knjige in revije 
pa samo v primerih utemeljene nujnosti, o kateri odloča 
knjižničar v vsakem primeru posebej. 

Zgodovinsko-komunalni oddelek je namenjen pred- 
vsem upravnim organom mestne uprave in jim je do- 
stopen brez omejitev, navedenih v tem členu. 

Uporaba čitalnice je brezplačna, če pa so z izposo- 
janjem knjig združeni stroški, jih plača izposojevalec. 

Vsak izposojevalec je odgovoren za poškodbe izposo- 
jenih knjig in časnikov. 

IG. člen 
Uprava »Slovanske knjižnice< vodi naslednje po- 

slovne knjige in kataloge: 1. inventami katalog, v kate- 
rega se, vpisujejo vse nove pridobitve po zapovrstnem 
redu nakupa, 2. listovni katalog po avtorjih in delih, pri 
čemer mora uprava kartoteko izdelati v treh izvodih po 
predpisih Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, 
od katerih izvodov obdrži enega sama, enega odda Cen- 
tralni državni knjižnici v Beogradu, enega pa centralni 
kartoteki v ministrstvu za prosveto v Ljubljani, 3. kata- 
log novih pridobitev in popravil s kontrolnikom poškodb, 
4. katalog časnikov in revij, 5. strokovne kataloge, ločene 
za zgodovinsko-komunalni oddelek in za slovanski od- 
delek, ter 6. vse kontrole in statistične sezname bralcev 
in izposojevalcev. 

17. člen 
Knjižnični red, ki mora vsebovati predpise o po- 

slovnem času knjižnice in vse predpise o poslovanju, 
predpiše nadzorni odbor na predlog upravnika in se v 
ta namen enide še pred pričetkom otvoritve čitalnice in 
izposojevanja knjig. 

18. člen 
Ta odredba, izdana v sporazumu z mestnim ljudskim 

odborom okrožnega mesta Ljubljane in okrožnim ljud- 
skim odborom za ljubljansko okrožje, velja od dneva 
objave v »Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 1. marca 1946. 

Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. 

87. 
Na osnovi 4. člena uredbe ministrstva za prosveto 

o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic z dne 10. sep- 
tembra 1945, Ur. list št. 269/37, izdajem 

odredbo 
o ustanovitvi okrožnih študijskih knjižnic za celjsko, 

mariborsko in novomeško okrožje 

1. člen 
Ustanovijo se okrožne študijske knjižnice za celjsko 

mariborsko in novomeško okrožje s sedežem v Celja. 
Mariboru oz. Novem mestu in z naslovom »Studi iska 
knjižnica v « 

2. člen 
Svoje naloge, navedene v 1. členu uredbe o ustano- 

vitvi okrožnih študijskih knjižnic, opravljajo okrožne 
študijske knjižnice s tem, da 

a) izposojajo knjige in časopise po predpisih knjiž- 
ničnega reda; 

b) vodijo čitalnico s priročniki; 
c) dajo nasvete o strokovni literaturi; 
č) prirejajo strokovne tečaje in razstave knjig; 
d) priskrbijo dela, ki jih sami nimajo, iz drugih 

študijskih knjižnic; 
e) vodijo kartoteko vsega knjižnega gradiva v stro- 

kovnih in znanstvenih knjižnicah, državnih uradov, usta- 
nov in podjetij svojega okrožja in skušajo zbrati podatke 
tudi o znanstvenih knjižnih zbirkah, ki so v zasebnih 
rokah. 

3. člen 
Studijske knjižnice prevzamejo vse knjižne zaloge: 
a) v Mariboru študijske knjižnice in bivših sreskib 

učiteljskih knjižnic mariborskega okrožja;   . 
b) v Celju mestne knjižnice in bivših sreskib. uči 

teljskih knjižnic celjskega okrožja; 
c) v Novem mestu bivših sreiskili učiteljskih knjižnic 

novomeškega okrožja. 
Kolikor so opravljale te knjižnice dosedaj naloge 

javnih ljudskih knjižnic, bo ministrstvo za prosveto od- 
redilo, kaj od teh knjižnic se namesto okrožnim študij- 
skim knjižnicam dodeli ljudskim knjižniftam. 

4. Člen 
Ministrstvo za prosveto bo dodelilo okrožnim študij, 

skim knjižnicam primerne in potrebne knjige iz zaloge 
zaplenjenih knjig, ki jih zbere v svojih zbiralnih centrih. 

5. člen 
Svoje knjižne zalogeizpopolnjujejoštudijskeknjižnice; 

v     a) z dolžnostnimi izvodi; 
b) za nakupom iz letnih dotacij; 
c) z zamenjavo knjig med »boj po posredovanju 

Narodne in univerzitetne knjižnice v, Ljubljani; 
č) z darovi.        i 

">     6. člea 
Studijska knjižnica se v glavnem vzduzuje in izpo- 

polnjuje iz lastnega proračuna okrožja, ministrstvo z« 
prosveto pa daje študijskim knjižnicam podpore iz po- 
stavke, določene v proračunu za študijske knjižnice. Po 
možnosti podpirajo študijske knjižnice tudi mesta, ki s« 
sedež okrožja. 

£a pro§tpJ:e •• JAvg&tar. Stođu 9•••4. iWSPfli odbor. 
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7. člen 

Osebje študijske knjižnice sestoji iz a) upravnika, 
b) enega ali več knjižničarjev in c) pomožnega osebja 
(pomožnih knjižničarjev, pisarniškega osebja in slu- 
žiteljev). 

8. člen 

Upravnik študijske knjižnice vodi in nadzira vse 
delo v knjižnici, skrbi za redno poslovanje čitalnice in 
vodi uradne dopise; odgovoren je za redno izpolnje- 
vanje vseh knjižničnih upravnih in obratnih knjig; dolžan 
je podpirati knjižničnega inštruktorja za ljudske knjiž- 
nice pri njegovem delu. 

O svojem delu poroča vsaj četrtletno prosvetnemu 
oddelku okrožja, enkrat na leto pa poda nadzornemu 
odboru (13. člen) obširno poročilo, ki obsega a) stati- 
stične podatke o stanju knjižne zaloge, o delu izposoje- 
valnice in čitalnice, b) poročilo o nakupih, c) delovni 
načrt za prihodnje leto, č) proračunski predlog. Letno 
poročilo se objavi v publikaciji študijskih knjižnic. 

Upravnika študijske knjižnice postavi minister za 
prosveto; upravnik je uradnik ministrstva za prosveto. 
Imeti mora fakultetno izobrazbo s knjižničarskim izpitom. 

9. člen 

Knjižničarji in pomožni knjižničarji podpirajo uprav- 
nika pri njegovem delu in vodijo po njegovi odredbi in 
pod njegovim vodstvom posamezne oddelke in čitalnico 
ter sestavljajo in izpopolnjujejo kataloge in kartoteke. 

Knjižničarji morajo imeti fakultetno izobrazbo s 
knjižničarskim izpitom, nastavlja jih po potrebi minister 
za prosveto in so uradniki ministrstva za prosveto. 

Pomožne knjižničarje pa nastavlja po posvetu z 
upravnikom okrožni ljudski odbor; oni so uradniki pro- 
svetnega oddelka okrožnega ljudskega odbora. Imeti 
morajo vsaj srednješolsko izobrazbo s knjižničarskim 
izpitom. 

10. člen 

Dokler še ni zadostnega strokovnega kadra, se mo- 
rejo začasno postaviti za upravnika, knjižničarje in po- 
možne knjižničarje osebe, ki sicer ne izpolnjujejo pogo- 
jev za nastavitev iz 8. in 9 člena, ako se zavežejo, da si 
bodo v določenem roku pridobili zahtevano kvalifikacijo. 

11. člen 

Pisarniško osebje opravlja vsa dela v pisarni, vodi 
upravne knjige, evidenco doslih dolžnostnih izvodov in 
pomaga po potrebi knjižničarjem pri njihovem delu. 

Služitelji pomagajo knjižničarjem pri izdajanju in 
urejevanju knjig ter vzdrževanju reda v knjižnici. 

Pisarniško osebje in služitelje nastavi okrožni iz- 
vršni odbor po določbah In z mezdami, kot so predpisane 
za zasebne uslužbence. 

12. člen 

Poleg upravnih knjig, ki jih nalagajo predpisi o 
državni administraciji in računovodstvu, ima vsaka štu- 
dijska knjižnica tele poslovne knjige in kartoteke: 1. in- 
ventarno knjigo, 2. imenski katalog, 3. strokovni katalog, 
4. katalog prirastka in popravil, 5. katalog časnikov in 
revij, 6. seznam dvojnic, 7. seznam knjig v knjižnicah 
državnih uradov, ustanov in podjetij vsega okrožja, ka- 
terega sestavi na podlagi sporočil teh uradov, ustanov 

in podjetij, in 8. seznani knjig v zasebnih strokovnih in 
znanstvenih knjižnicah, ki so s privoljenjem lastnikov 
dosegljive. 

Imenski katalog in sezname pod 6., 7. in 8. mora 
napraviti vsaka Študijska knjižnica v dveh izvodili, od 
katerih obdrži enega sama, drugega pa pošlje Narodni 
in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 

Knjižnica sestavlja posebej za izposojevalnico in po- 
sebej za čitalnico statistike bralcev (po starosti, spolu, 
poklicu) in statistiko izposojenih knjig po strokah. 

1•. člen 
Delo okrožne študijske knjižnice nadzira nadzorni 

odbor; člani nadzornega odbora so: 1. zastopnik odseka 
za znanost v prosvetnem ministrstvu, 2. načelnik okrož- 
nega prosvetnega oddelka in 3. prosvetni referent me- 
sta — sedeža okrožja. 

Nadzorni odbor se snide redno enkrat na leto, in 
sicer pred začetkom novega proračunskega leta in pre- 
trese upravnikovo poročilo (8. člen); izredno sejo pa 
Ima, kadar to zahteva en član odbora. 

14. člen 
Uporaba Študijske knjižnice je brezplačna; če pa 

nastanejo pri izposojanju stroški (poštnina, ovojnina itd.), 
jih plača bralec. 

Študijska knjižnica je odprta najmanj po G ur na 
dan vsaj skozi 44 tednov na leto. Razdelitev poslovnih 
ur mora biti taka, da more knjižnico uporabljati kar 
največ ljudi. Poslovne ure določa knjižnični red. 

Za poškodbe izposojenih knjig je odgovoren braleo 
oz. izposojevalec. 

15. člen 

Knjižnični red predpiše nadzorni odbor na predlog 
upravnika in se v ta namen snide Se pred pričetkom 
otvoritve čitalnice in izposojevanja knjig. 

16. člen 

Tiskovine, ki jih uporabljajo študijske knjižnice, mo- 
rajo biti enake in jih bo založilo ministrstvo za prosveto. 

17. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«, 

Ljubljana dne 1. marca 194G. 
Minister za prosveto: 
Dr. Fcrdo Kozak s. r. 

88. 
Odločba 

Na podlagi določb 1. člena uredbe ministrstva za 
trgovino in preskrbo LRS o prometu z vinom z dne 
21. t. m. (Uradni list SNOS-a in NVS št. 39/9) ministrstvo 
za trgovino in preskrbo 

pooblašča 
Vinarsko zadrugo v Dol. Lendavi za odkup vina nepo* 
sredno pri pridelovalcih. 

Ljubljana dne 1. marca 194G. 
IV. št. 1549/1. Pomočnik ministra: 

Ing. Stane Oswald 

Izdaja  in  zalaga:  Uprava  »Uradnega  lista  URS«  v Ljubljani.   Urednik:   Pohar  Itobert;   tiska  tiskarna   Merkur — 
oba v Ljubljani. —  Izhaja  vsaho  sredo  in soboto.  Naročnina:  mesečno:   din   24.—,  četrtletno:   din  70.—,   polletno: 
dia 135.—, celoletno: din 260.—. Posamezna številka : prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. »— Uredništvo 

in ucravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva uk 23. Tel. žt, 25-52. — ček. račun št. 14.337- 



Pof*-4«a plačana v gotovini, 

URADNI LIS 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 9. marca 1946 Številka 20 

89. Zakon o reorganizaciji vlade Ljudske republike Slovenije. 
•JO. Ukaz o postavitvi nove vlade Ljudske republiko Slovenije. 

VSEBINA 
91. Odredba  o  potrebi   dovolila  za   izvrševanje   trgovinskog* 

obrta. 
1)2. Odredba   o  začetku  poslovanja   in  o začasnem   zapiranju 

trgovinskih obratov. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Prezidija SNOS-a 

89. 
Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta iz- 

daje na osnovi ustave Federativne ljudske republike 
Jugoslavije in v zvezi z zakonom Predsedstva Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega sveta o narodni vladi Slo- 
venije z dne 5. maja 1945 naslednji 

zakon 
o reorganizaciji vlade Ljudsko republike Slovenijo 

1      . -.' 1. člen   " 
Da se spravi v sklad organizacija vlade Ljudske re- 

publike Slovenije z določbami ustave FLRJ in z delov- 
nimi potrebami, se vlada Ljudske republike Slovenije 
reorganizira. 

2. člen 
Ustanovi se ministrstvo za delo. 

3. člen 
Dosedanji ministrstvi za kmetijstvo in gozdarstvo se 

združita v ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. 

4. člen 
Predsednik Kontrolne komisije Ljudske republike 

Slovenije postane član vlade Ljudske republike Slo- 
.veiiije. 

5. člen 
Ministrstvo za lokalni promet se odpravi in pre- 

vzame oblastne posle iz področja tega ministrstva mini- 
strstvo za notranje zadeve. Ostale posle prevzame po- 
sebno državno transportno podjetje, za katerega ustano- 
vitev se pooblasti vlada Ljudsko republike Slovenije. 

G. člen 
Vlada Ljudske republike Slovenije sestoji iz pred- 

sednika, enega ali dveh podpredsednikov, predsednika 
Kontrolne komisije in ministrov: za notranje zadeve, za, 
pravosodje, za prosveto, za finance, za industrijo in ru- 
darstvo, za trgovino in preskrbo, za\ kmetijstvo in gozdar- 
stvo, za delo, za gradnje, za narodao zdravje, za socialno 
ekcbstvoj 

7. člen 
Zakon o narodni vladi Slovenije z dne 5. maja 1945, 

Ur. lisi št. 27/5, ostane v veljavi, kolikor ea ustava FLRJ 
in ta zakon ne spreminjata. 

8. člen 
Ta zakon velja takoj. 

Ljubljana dne 5. marca 191G, 
Štev. C4. 

Prezidij 
Slovenskega Twu-odnocvobodilnega svela; 

Tajnik: Predsednik; 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

90. 
Ukaz 

Prezidija Slovenskoga narodnoosvobodilnega «veta 
o postavitvi nove vlade Ljudske republike Slovenije 

Prezidij SNOS-a postavlja na predlog mandatorja 
Borisa Kidriča naslednjo vlado Ljudske republike Slo- 
venije: 

predsednik: Boris Kidrič, 
podpredsednik: dr. Marijan Brecelj, 
predsednik Kontrohie komisije: Vida Tomšič, 
minister za notranje zadeve: generalmajor Ivan 

Maček, 
minister za pravosodje: dr. Jože Pokorn, 
minister za prosveto: dr. Ferdo Kozak, 
minister za finance: Zoran Polič, 
minister za industrijo in rudarstvo: France LeskoSek, 
minister za trgovino in preskrbo: Tone Fajfar,. 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo: Janez Hribar, 
minister za delo: Tomo Brejc, 
minister za gradnje: dr. Miha Kambič, 
minister za narodno zdravje: dr. Marjan Ahčin,     , 
minister za socialno skrbstvo:  dr.   A-nton Kržišnik. 

Ljubljana dne C. marca 1946. 
Slev. 05.       ' 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta uL 

Tajnik: 
Frtuico Lub.ej §. r.^ 

Predsednik: 
Jo&ijj Vidmar s. r, 
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Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

Odredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo o potrebi dovolila 

za izvrševanje trgovinskega obrta 

Na podlagi 6. člena zakona o narodni vladi Slove- 
nije z dne 5. maja 1945, Ur. list št. 27/5, 

odrejam : 

1. člen 
Do nadaljnjega se smejo novi trgovinski obrti, za 

katere je doslej zadostovalo oblastveno pooblastilo (§ 3., 
odst. 1., t. 1. ob. z.), pričeti izvrševati le z oblastvenim 
dovolilom (§ 3., odst. 1., t. 2. ob. z.). 

2. člen 
Dovolila izdajajo okrožni izvrsni odbori v skladu 

z določbami zakona o obrtih. 

3. člen 
Prekrške te odredbe kaznujejo okrajni izvršni odbori 

z globo od 50 do 6000 dinarjev, v primeru neizterljivosti 
pa s prisilnim delom brez odvzema prostosti od 1 do 120 
dni. Proti obsodbi je dopustna pritožba v roku 15 dni na 
nadrejeni okrožni izvršni odbor, ki odloči dokončno. 

4. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnein listu«. 

Ljubljana dne 1. marca 1946, 

.'. ,    «linister 
za trgovino in preskrbo: 

•<••._•••1•* s. & 

92. 

Odredba 
ministrstva za trgovino in preskroo o zacotku poslom 
vanja in o začasnem zapiranju trgovinskih obratov 

Na podlagi 6. člena zakona o narodni vladi Slovenije 
z dne 5. maja 1945, Ur. list št. 27,5, 

od re jam j 
1. člen 

Za nove trgovinske obratovalnice pridobljena obrtna 
pravica preneha veljati, čo se obratovanje ne prične v 
treh mesecih od dovolitve, vendar sme na utemeljeno 
prošnjo obrtnega upravičenca okrajni izvršni odbor ta 
rok podaljšati, 

2. člen 
Trgovinski obrati se smejo začasno za več ko tri 

dni zapreti samo s predhodnim dovoljenjem okrajnega 
izvršnega odbora. 

Brez posebnega dovoljenja se sme obrat zapreti za 
tri dni samo ob smrti imetnika obrtne pravice ali ob 
elementarnih nezgodah. Za morebitno podaljšanje tega 
roka velja določilo prvega odstavka. 

Začasno zaprtje obrata je treba objaviti na lističu, 
nabitem pri vhodu v obratovalnico; če je dovolila oblast, 
da se obratovalnica zapre, naj se to na lističu navede, 

3. člen 
Začasno zaprtje iz prvega odstavka prejšnjega člena 

se praviloma ne sme dovoliti za več ko tri mesece. V, 
prav posebnih primerih pa se sme ta rok podaljšati za 
nadaljnje tri mesece. 

Ce se po dovoljenem roku obratovalnica zopet ne 
odpre, preneha obrtna pravica. 

4. člen 
Prekrške te odredbe kaznujejo okrajni izvršni od- 

bori z globo od 50 do 1500 dinarjev, v primeru neiz- 
terljivosti pa s prisilnim delom brez odvzema prostosti 
od 1 do 30 dni. Proti obsodbi je dopustna pritožba v 
roku 15 dni na nadrejeni okrožni izvršni odbor, ki od« 
loči dokončno«      » 

•. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«, 
Ljubljana dne 1. marca 1946. 

Minister 
za trgovino in preskrbo? 

•••• Fajîar. g» r, 

; Izdaja in zalaga:  Uprava »Uradnega  lista LES« V-JLJubljani.   Urednik:   Pohar Robert;   tiska  tiskarna  Merkur  —/ 
•^i  oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno:  din 24.—, četrtletno:  din 70.—,  polletno:^ 

f^dM.135,—•, celoletno: din260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. —. Uredništvo/ 
« Ufiravništm Ljubljana, Gr.egor.čičeva uk 23, ïeL. št, 25-52, — ćek. račun èU JL4.837 V 



Poštnina plačana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 13. marca 1946 Številka 21 

VSEBINA 
03. Uredba o ustanovitvi gospodarske fakultete na univerzi v 

Ljubljani. 
94. Odločba o določanju cen sobam za prenočišče. 

95. Odločba o spremembi odločbe o ceniku za dela  krojačev 
in šivilj z dne 12. XI. 1945, Uradni list št. 383/57. 

96. Odločba o cenah teetenin iz enotne pšenične moke v pro- 
daji na debelo in na drobno. 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
vlade Ljudske republike Slovenije 

93. 
Uredba 

vlade LHJS o ustanovitvi gospodarske fakultete 
ua univerzi v Ljubljani 

1. člen 
Na univerzi v Ljubljani so ustanovi gospodarska 

fakulteta. 
2. člen 

Za gospodarsko fakulteto univerze v Ljubljani ve- 
ljajo določbe začasne uredbe vlade LRS ó univerzitetnih 
oblastvih in učnem osebju'z dne 30. avgusta 1945, Uradni 
list št. 254/35. 

Prvega dekana in prve profesorje fakultete imenuje 
minister za prosveto po posvetu z univerzitetnim senatom. 

3. člen 
Podrobnejše začasne določbe o ureditvi fakultete in 

njenih nalogah predpiše minister za prosveto s pravil, 
nikom, ki ga izda po posvetu z univerzitetnim senatom. 

4. člen 
Gospodarska fakulteta začne svoje delo v letnem 

semestru •5/40. 
5. člen 

Ta uredba velja od dneva objave vsUradnern listu«. 

Ljubljana dne 8. marca 194G. 

Minister za prosveto: Predsednik vlade LRS: 
Ur. Ferdo Kozak s. r. Boris Kidrič s. r. 

ßaziie uradne objave 

94. 
Odločba 

o določanju cen sobam za preuočišče 
Urad za cene pri predsednišlvu vlade LRS izdaje na 

podlagi 1. in 4, člena odločbe uprave za cene v zveznem 
ministrstvu za trgovino in preskrbo p določanju cen so- 

bani za prenočišče na območju vse države z <Lue 24. VIII. 
1945, Uradni list DFJ št. 616/G5, tole 

odločbo; 

1. člen 
Cene sobam za prenočišče v hotelih, vilah, penzionih, 

domovih oddiha in drugih gostiščih svojega območja do* 
ločajo okrajni ljudski odbori, v okrožnem mestu Ljub- 
ljani pa mestni ljudski odbor, po navodilih urada za cene 
pri predsedništvu vlade LRS z izjemo sob v tistih obra- 
tih, kjer si urad za cene pri predsedništvu vlade LRS 
sam izrecno pridrži določanje cen. 

2. člen 
Cene je določiti po stvarno izkazanih režijskih stro- 

ških, upoštevajoč krajevne razmere, kategorijo," v katero 
je obrat uvrščen, stopnjo udobnosti sob, število name- 
ščencev in njihove dnine in mezde, višino zakupnine, 
javne dajatve, amortizacijo inventarja, lego obrata, me- 
sečni promet in druge zadevne okoliščine. 

Glede na to so cene sobam lahko različne, tako glede 
na prenočišče v istem kraju kakor tudi glede no sobe 
v enem in istem obratu. 

3. člen 

Cene je določiti za prehodne in stalne goste. 
Pri nepretrganem bivanju imajo gostje, ne glede na 

razred obrata in sobe, pravico do popusta, in sicer: za 
bivanje nad 3 dni 10%>, za bivanje nad 10 dni 20% od 
cen, določenih za enkratno bivanje. 

Za sobe, dane v mesečni najem osebam, ki bivajo rç 
kraju po službeni dolžnosti in so zaradi stanovanjske sti- 
ske primorane stanovati v hotelih ali drugih gostiščih, 
določijo okrajni (mestni) ljudski odbori mesečno najem- 
nino največ v dvakratnem znesku najemnine, ki se pla- 
čuje v zasebnih stanovanjih. V tako določeni najemnini 
je vključena vsa postrežba, razen morebitnih taks in 
dodatka za kurjavo. 

Brž ko je takemu najemniku nakazano stanovanje ali 
soba zunaj gostišča, pa se ne izseli, mora plačati za sobo 
polno ceno. 

4. člen 

Za dobo, ko se sobe kurijo, je določiti posebej doda- 
tek za kurjavo, ki se izračuna po stvarnih izdatkih glede 
na značaj kurilnih naprav ter vrsto, kakovost in ceno 
kuriva.      * 
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6. člen 
Predpisani ceniki sobam za prenočišče morajo biti 

overjeni od oblastev, ki so jih predpisala, in razobešeni 
y sobah na vidnem kraju. 

C. člen 
Določbe te odločbe ne veljajo, kadar se uporabljajo 

celotne zgradbe in naprave navedenih obratov ali nji- 
hovi deli po javnopravni odredbi za državne organe iu 
oblastva. 

V takih primerih določi odškodnino urad za cene pri 
predsedništvu vlade LRS. 

7. člen 
Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS nadzo- 

ruje neposredno in po okrožnih ljudskih odborih izvaja- 
nje predpisov te odločbe in revidira cene, ki jih določijo 
okrajni (mestni) ljudski odbori. 

8. člen 
Kršitelji predpisov te odločbe bodo kaznovani po za- 

konu o zatiranju nedopustne špekulacije in gospodarske 
sabotaže z dne 23. IV. 1945, Uradni list DFJ St. 241/26. 

9. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 
Ljubljana dne 27. februarja 1946, 
St. 198/1. 

.V. d. direktorja urada za cene: 
Kobler France &. r. 

95. 
Un4 2a ceno pri predsedništvu vlade LRS izdajo 

iole 
odločbo 

o spremembi odločbe ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo vlade LRS o ceniku za dela krojacev in Šivilj 

Z đw 12. novembra 1945, Uradni list št. 383/57. 
' " Ï. člen    • ' 

V 2. členu so izpusti prvi odstavek. Dosedanji drugi 
odstavek postane prvi odstavek, dosedanji tretji odsta- 
vek poâtass «irugL. četrti fia, tretji odstavek, 

2. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu<. 
Ljubljana dne 1. marca 1946, 
St 908/1. 

V. d. direktorja; 
Eobler France 

96. 

Odločba 
urada za cene pri predsedništvu vlade LRS o cenah 
testenin iz enotne pšenične moke v prodaji na debelo 

in na drobno 

Na podlagi uredbe zvezne vlade o določanju in kon- 
troli cen z dno 24. X. 1945, Ur. list FLRJ št. 803/84 ter 
navodila za določanje cen v trgovini na debelo in na 
drobno z dne 11. V. 1945, Ur. list DFJ št. 305/34 ter na 
predlog ministrstva za trgovino in preskrbo VLRS, 

določa 

urad za cene pri predsedništvu vlado LRS téle cene za 
testenine iz enotne pšenične moke: 

v prodaji na debelo    «   «   .   din 10.— za 1 kg 
v prodaji na drobno    ,   «   ,     „   1120 za 1 kg 
Cene na debelo veljajo franko skladišče prodajalca 

na drobno, cene na drobno pa franko prodajalnica. V 
cenah so vključene vse javne dajatve ter je prepovedano 
zaračunavati kakršne koli pribitke. 

Odobreni cenik mora biti izobešen v poslovnem pro- 
storu na vidnem mestu. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem listu«, 
Ljubljana dno 7. marca 1940. 
St 249/3-1946. 

V. d. direktorja: 
Kobler France s. r. 

Izdaja in zalaga: Uprava »Uradnega lista LBS« v Ljubljani. Urednik:   Pohar Robert;   tiska tiskarna  Merkur — 
oba v Ljubljani. — Izhaja vsako sredo in aoboto. Naročnina: mesečno:  din  24.—, četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
dinl3S,—4 cgloletno: din 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.60, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. »— Uredništvo 

in Ufiravaižtvo; Ljubljana, Gre^orjučeva uL 23. TeL Št. 25-52. — ček. račun št. 14.337, 



Poštnina plačana v gotovini. 

e—*^ 
AD NI LIST 

LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 16. marca 1946 Številka 22. 

VSEBINA: 
97. Uredba o u=tanovilvi Državnega gostinskega podjelja Slo- 

venije »Turist-holeK 
öS. Uredba o ustanovitvi Državnega trgovinskega podjetja Slo- 
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99. Uredba o ustanovitvi Državnega trgovinskega podjetja Slo- 
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100. Uredba   o   ustanovitvi   Državnega   trgovinskega   podjetja 

>Mlekopromet<. 
101. Uredba o ustanovitvi šole za umetno obrt v Ljubljani. 
102. Uredba o ustanovitvi šole za žensko domačo obrt v Ljub- 

ljani. 
103. Uredba  o  ustanovitvi   Državnega  prodajnega  zavoda  za 

umetno obrt v Ljubljani. 

10-1. Uredba o ustanovitvi J^ntisU^e^^Jc^vLjubljani. " 
103. Uredba o ustanovitvi zobotehnične srednje  šole v Ljub« 

ljani. "~~*         "     ' 
100. Uredba o visokošolskih  in srednješolskih dijaških domo- 

vih ministrstva za prosveto VLRS. 
107. Pravilnik  o srednješolskih   dijaških domovih ministrstva 

za prosveto VLRS. > ., 
108. Pravilnik o profesorskem izpitu in o opravljanju tega' iz^ 
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109. Odredba o ustanovitvi kmetijskih odborov. 
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Celju. :..   .--••• 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
ylade Ljudske republike Slovenije 

97. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlado Ljud- 
ske republike Slovenije za ustanovitev za narodno gospo- 
darstvo na območju Slovenije potrebnih državnih trgovin- 

- skih podjetij z dne 18. februarja 194G, Ur. list št. G3/15, 
izdaje vlada Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
o ustanovitvi Državnega gostinskega podjetja 

Slovenije »Turist-hotel« 

1. člen 
Ustanovi so Državno gostinsko podjetje Slovenije 

^Turist-kotel« s sedežem v Ljubljani. 

2. člen 

Podjetje je samostojna pravna oseba pod nadzor- 
stvom ministra za trgovino in preskrbo, ki daje tudi 
smernice za njegovo delo. 

'  Podjetje pridobiva imovinske pravice in prevzema 
°Weznosti, more tožili in biti toženo. 

Podjetje se vpiše v trgovinski register. 

\ 3. člen 

državno gostinsko podjetje Slovenije >Turist-hotek 
prevzame > vodstvo in izkoriščanje državnih gostinskih' 
obratov na ozemlju Slovenije. 

4. člen 

Namen in nalogo podjetja so: 
a) dà v svojih gostinskih obratih opravlja vse posle 

gostinstva, ki'ga organizira in vodi po enotnih vidikih 
«ledena potrebe domačinov, in tujski promet^ 

b) da ustanavlja, pridobiva ter jemlje v zakup in 
obratovanje obrate iste stroke in naprave, ki naj služijo 
namenom podjelja; 

c) da sodeluje pri podjetjih z enakim ali podobnim 
namenom. 

5. člen 

Osnovna glavnica podjetja znaša 5,000.000 dinarjev, ki 
jo vplača vlada Ljudske republike Slovenije, 

Podjetje sme, da dobi za obratovanje potrebna sred- 
stva, najemati posojila. ' » 

O najemanju potrebnih kreditov odloča minister za 
trgovino in preskrbo sporazumno z ministrom za finance, 

6. člen 

S čistim dobičkom podjelja razpolaga vlada Ljudske 
republike Slovenije na sporazumni predlog ministra z» 
trgovino in preskrbo ter ministra za finança 

7. Člen 

Na čelu podjetja je upravnik, ki ima enega ali ve$ 
pomočnikov. Upravnika in pomočnike postavlja minister 
za trgovino in preskrbo, ki določi enega izmed pomoč- 
nikov za upravnikovega namestnika. 

Drugo osebje postavlja upravnik s privolitvijo mi* 
nistra za trgovino in preskrbo. 

Upravnik oziroma njegov namestnik vodi vse pošlo* 
vanje, zastopa podjetje in zanj podpisuje. 

8. člen 

Podjetje posluje po trgovinskih načelih v skladu s 
zakonskimi predpisi o državnih podjetjih. 

.    9. Člen * 

Natančnejše.odredbe o,ustroju, poslovanju Jn nadzi- 
ranju podjetja predp.iše minister za trgoviuoin preskrbo 
s jp_rayiMkoni4     *'" -.'*..-.-*    - 

•i 

\\ 
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10. aeri 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu'. 

V Ljubljani dne 14. marca 1946. 

Minister Podpredsednik vlade 
za trgovino in preskrbo:     Ljudske- republike Slovenije: 

Tone Fajîax s. r. Dr. Marijan Brecelj s. r. 

98. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade Ljud- 
ske republike Slovenije za ustanovitev za narodno go- 
spodarstvo na območju Slovenije potrebnih državnih 
trgovinskih podjetij z dno 18. februarja 1946, Ur. list 
št. 63/15, izdaje vlada Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
o ustanovitvi Državnega trgovinskega podjet|a Slove- 
nije za promet z usnjem in tekstilijami »LSTEKS« 

1. člen 

Jstanovi se Državno trgovinsko podjetje Slovenije 
za promet z usnjem in tekstilijami >USTEKS« s sedežem 
v Ljubljani. 

2. .Sen 

. Podjetje je pravna ••••• pod nadzorstvom ministra 
za trgovino in preskrbo, kj daje smernice za delo v pod- 
jetju in odloča tudi o njegovem prenehanju in spojitvi. 

Podjetje in njegove podružnice so vpišejo v trgovin- 
ski register 

Podjetje more pridobivati imovinske pravice in pre- 
vzemati obveznosti, more tožili in biti toženo. Podjetje 
odgovarja za sprejete obveznosti z vso svojo imovino. 

Podjetje ima pravico pridobivati nepremičnine; te pa 
sme obremenjevati ali prodati le s privoljenjem ministra 
za trgovino ia preskrbo. 

Namen in naloga podjetja je, da nakupuje in prodaja 
na debelo usnje, usnjene izdelke, obutev, čevljarske po- 
trebščine, manufakturno blago, konfekcijo in drugo 
tekstilne izdelke. 

4. člen 

Temeljna glavnica podjetja znaša 10,000.000 dinarjev, 
vplača jo vlada Ljudske republike Slovenije/ 

O zvišanju ali znižanju temeljne glavnice in najema- 
nju potrebnih kreditov odloča minister za trgovino in 
preskrbo sporazumno z ministrom za finance. 

5. Čler 

Podjetje vodi upravnik, ki ga postavi minister za 
trgovino in preskrbo. Poleg upravnika postavi minister 
za trgovino in preskrbo potrebno število pomočnikov, od 
katerih je eden namestnik upravnika, in poslovodjo 
podružnic. 

Drugo osebje postavlja upravnik s privolitvijo mi-« 
nistra za trgovino in preskrbo. 

Upravnik, ali v njegovi odsotnosti namestnik, za- 
stopa podjetjej podpisuje zanj in prevzema zanj obvezno- 

sti.  Poslovodja  podružnice vodi in  zastopa  podružnico 
ter zanjo podpisuje in prevzema obveznosti. 

C. člen 

Natančnejšo odredbo o oreraniziraniu, poslovanju in 
kontroli podjetja predpise minister za trgovino in pre- 
skrbo s pravilnikom. 

7. člen 

S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za 
trgovino in preskrbo v sporazumu z ministrom za finance, 

8. člo- 

Podjetje posluje po trgovinskih načelih v skladu z 
zakonskimi predpisi o državnih podjetjih. 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu». 

• Ljubljani dne 14. marca 1940. 

Minister Podpredsednik vlade 
za trgovino in preskrbo:     Ljudske republike Slovenije: 

Tono Fajfar s. r. Dr. Marijan Brecelj s. r, 

99. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade Ljud- 
ske republike Slovenije za ustanovitev za narodno go- 
spodarstvo na območju Slovenije potrebnih državnih 
trgovinskih podjetij z dne 18. februarja 1946, Ur. Ust 
št, 63/15, izdaje vlada Ljudske republike Slovenijo 

uredbo 
o ustanovitvi Državnega trgovinskega podjetji. 

Slovenijo »ŽELEZNINA« 

1. člen 

Ustanovi se Državno trgovinsko podjetje Slovenije 
za promet zželeznino in stavbnim steklom >ZELEZNINAc 
s sedežem v Ljubljani. 

2. člet, 

Podjetje jo pravna oseba pod nadzorstvom ministra 
za trgovino in preskrbo, ki daje smernice za delo v pod- 
jetju in odloča tudi o njegovem prenehanju ali spojitvi. 

Podjetje in njegove podružnice so vpišejo v trgovin- 
ski register. 

Podjetje more predobivati imovinske pravice in spre- 
jemati obveznosti, more tožiti in biti toženo. Podjetja 
odgovarja za sprejete obveznosti z vso svojo imovino. 

Podjetje ima pravico pridobivati nepremičnine; te 
pa sme obremenjevati ali prodati le s privoljenjem mi-_ 
nistra za trgovino in preskrbo. 

S. člen 

Namen in naloga podjetja je, da nakupuje in prodaja 
na debelo železo in vse v železninsko in inštalatersko 
stroko spadajoče izdelke, stroje in orodje vseh vrst/ 
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motocikle, kolesa in športno blago iz železa ter stavbno 
steklo. 

4.. cien 

l'emeljna glavnica podjetja znaša 5,000.000 dinarjev, 
vplača jo vlada Ljudske republike Slovenije. 

O zvišanju ali znižanju temeljne glavnice in najema- 
nju potrebnih kreditov odloča minister za trgovino in 
preskrbo sporazumno z ministrom za finance. 

5. člen 

Podjetje vodi upravnik, ki ga postavi minister • 
trgovino in preskrbo. Poleg upravnika postavi minister 
za trgovino in preskrbo totrebno število pomočnikov, od 
katerih je eden namestnik upravnika, in poslovodje 
podružnic. 

Drugo osebje postavi upravnik s privolitvijo ministra 
za trgovino in preskrbo. 

Upravnik, ali v njegovi odsotnosti namestnik, zastopa 
podjetje, podpisuje zanj in prevzema zanj obveznosti. 
Poslovodja podružnice vodi in zastopa podružnico ter za- 
njo podpisuje in prevzema obveznosti. 

6. člen 

Natančnejše odredbe o organiziranju, poslovanju in 
kontroli podjetja predpiše minister za trgo^U-io in pre- 
skrbo s pravilnikom. 

7. člen 

S čistim dobičkom podjetja razpolaga minister za 
trgovino in preskrbo v sporazumu z ministrom za finance. 

8. člen 

Podjetje posluje po trgovinskih načelih V skladu z 
zakonskimi predpisi o državnih podjetjih. 

9. Člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 

V Ljubljani dne 14, marca 1946. 

Minister Podpredsednik vlade 
za trgovino in preskrbo:    Ljudske republike Slovenije:' 

Tone Fajfar s. r. Dr. Mariian •••••• s. r 

100. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade Ljudske 
republike Slovenije za ustanovitev za narodno gospodarstvo 
na območju Slovenije potrebnih državnih trgovinskih podjetij 
z dne 18. februarja 1946, Ur. list št. 63/15, izdaje vlada 
Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
o ustanovitvi Državnega trgovinskega podjetja 

»Mlekopromefcr 

•L člen 

Ustanovi se Državno trgovinsko,pocqetje Ljudske repu- 
olike Slovenije >MlekoDrametc I sedežem £ Ljubljani, 

2. člei 

Podjetje je pravna oseba pod nadzorstvom ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo, ki tudi daje smernice za delo v 
podjetju in odloča o prenehanju podjetja. 

Podjetje posluje po trgovinskih načelih v skladu z zakon- 
skimi predpisi o državnih podjetjih. 

Podjetje se vpise v trgovinski register. 

3. člen 

Namen in naloge podjetja so: 
1. promet z mlekom, mlečnimi proizvodi in jajci; pod- 

jetje sme po potrebi tudi predelovati mleko v lastnih mlekar- 
nah in imeti trgovine za prodajo mleka, mlečnih proizvodov 
in jajc na drobno; 

2. načrtno oskrbovanje prebivalstva Slovenije z mlekom, 
mlečnimi proizvodi in jajci po navodilih ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo; 

3. sodelovanje z živinorejskimi zadrugami ie îivinorejci 
pri delu za zboljšanje mlekarstva Slovenije. 

4. člen 

Podjetje prevzame v svojo upravo vse mlekarne in obrate 
za zbiranje, konserviranje in prodajo jajc, ki so ali postanejo 
državna last ali pridejp iz katerega koli naslova pod držav- 
no upravo. 

5. člen 

Osnovna glavnica podjetja znaša 5,000.000 dinarjev, 
••••• jo vlada Ljudske republike Slovenije. 

0 zvišanju osnovne glavnice in najemanju potrebnih kre- 
ditov odloča minister za kmetijstvo in gozdarstvo sporazumno 
z ministrom za finance. 

6. člen 

S čistim dobičkom.podjetja razporaga minister za •••• 
sivo hi gozdarstvo v sporazumu • ministrom za finance 

člen 

Podjetje vođi ravnatelj; ta je oagovoreu za pravilno po- 
slovanje podjetja. Ravnatelju pomaga ••• delu pomočnik. 

8. člen 

Naloge ravnateljstva podjetja so zlasti: 
1. organizacijska povezava, upravljanje m nadziranje 

vseh obratov podjetja; 
2. ustanavljanje novih obratov ter ukinjanje in spajanje 

posameznih obratov; 
3. oskrbovanie obratov s potrebnimi slrcfli la drugim ma- 

terialom 

9. člen 

Posamezne obrate podjetja vodijo upravitelji, ki poslujejo 
po navodilih in odredbah ravnatelja, kateremu so tudi od- 
govorni za redno poslovanje obrata. 

Upravitelj obrata je pooblaščen za vse posle in pravna 
dejanja, ki jih običajno prinaša poslowsnje tega obrata 

10. člen 

Ravnatelja in njegovega pomočnika postavlja minister za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Drugo osebje postavlja ravnatelj 
z odobritvijo ministra za. Jtmetijstvo in. gozdarstvo 
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11. člen 

Podjetje zastopa ravnatelj, v njegovi - odsotnosti njegov 
..omočnik. 

Za podjetje podpisuje ravnatelj oz. njegov pomočnik. 

12. člen 

Natančnejše odredbe o •••••, poslovanju in nadziranju 
podjetja in njegovih obratov predpiše minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo. ^ 

13. eleu 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 

V Ljubljani dne 14. marca 1946. 

Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

Janez Hribar s. r. 

Podpredsednik vlado 
Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Marijan Brecelj s. r. 

101, 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi šole 

za umetno obrt v Ljubljani 

1. čleo 

Ustanovi se šola za umetno obrt v Ljubljani. - 

2. člen 

Naloga šole za umetno obrt je, da gojence vzgaja 
in usposablja za samostojno izdelovanje izdelkov umetne 
obrti, da pripravlja kader za umetniško vodstvo naše 
industrije, da dviga slovensko umetno obrt. 

3. člen 

Šola za umetno obrt se vzdržuje iz, državnega pro- 
računa. 

4. člen 

Šola za'umetno obrt ima oddelke: 
1. dekorativno slikarstvo, 
2. kiparstvo in rezbarstvo, 
3. notranja oprema, 

- 4. keramika, 
5. umetno kovinarštvo, 
6. ženska umetna obrt. 

5. člen 

Pouk na soli za umetno obrt traja tri leta. 

6. Člen 

Pogoj za sprejem v šolo za umetno ôbrt je dovršena 
nižja srednja šola ali dovršena nižja strokovna šola, ki 
po strokah ustreza oddelkom, navedenim v 4. členu te 
uredbe. V šolo za umetno dbrt se ;lahko sprejmejo tudi 
tisti, ki pokažejo-izredno.nadarjenost za-umetno obrt, 

7. člen 

Učenci, ki imajo izobrazbo, predpisano po 6. členu 
te uredbe, morajo opraviti sprejemni izpit iz stroke, v 
kateri se hočejo izpopolnjßvati. Učenci, ki predpisane 
izobrazbe nimajo, pa morajo opraviti pole*g strokovnega 
izpita tudi izpit, ki naj dokaie njihovo splošno izobrazbo. 

3. Sen 

Učno osebje na šoli za umetno obrt (ravnatelja, pro- 
fesorje, honorarne profesorje, strokovno in pomožno 
osebje) postavlja minister za prosveto. 

9. člen 

Podrobnejše določbe o ureditvi in poslovanju šole 
predpiše minister za prosveto. 

10. člen 

Ta uredba velja od dneva objavo v ^Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 14. marca 1946. 

Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. 

Podpredsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Marijan Brecelj s. r. 

102. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi šole, 

za žensko domačo obrt v Ljubljani 

1. člen 

Ustanovi se šola za žensko domačo obrt v Ljubljani. 

2. člen 
Naloga te šole je: 
1. da vzgaja in usposablja učenke za dela ženske 

domače obrti ter tako pospešuje in širi domačo obrt med 
•našim narodom; 

2. da ustanavlja stalne šole in tečaje po krajih, kjer 
je udomačena kaka panoga ženske domačo obrti in kje* 
so pogoji za to; 

.   3.. da-vzgaja kader za vodstvo takih krajevnih šol 
oziroma tečajev; 

4. da prireja posebne tečaje za teoretično in teh- 
nično izpopolnitev kadra, ki je na teh krajevnih šolah , 
zaposlen. '        •   / 

3. člen 

šola za žensko domaČo obrt se vzdržuje iz državne- 
ga proračuna. 

4. člen 

Pouk na šoli za žensko domačo obrt traja 3 leta. ' 

5. člen 

Pogoj za sprejem nà šolo za žensko domačo obrt je • 
dovršena osnpvna šola, potrebno pa je osnovno znanje, 
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eno izmed vrst ženske domače obrti (čipkarstvo, ve- 
zenje). Pri sprejemu morajo učenke opraviti izpit, ki naj 
dokaže njihovo splošno izobrazbo. 

J. člen 

Absolventke šole za žensko domačo obrt, ki končajo 
Šolo z odličnim aH prav dobrim uspehom, lahko nada- 
ljujejo študij na šoli za umetno obrt. 

7. Sen 

Učno osebje na šoli za žensko domačo obrt imenuje 
ministrstvo za prosveto. 

8. člen 

Podrobnejše določbe o ureditvi in poslovanju šole 
predpiše minister za prosveto. 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu<. 

V Ljubljani dne 14. marca 1946. 

Podpredsednik vlade 
Minister za prosveto: Ljudsko republike Slovenije: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. . Dr. Marijan Brecclj s. r. 

103. 

Na podlagi 1. člena zakona o pooblastitvi vlade Ljudske 
republike Slovenije za ustanovitev za narodno gospodarstvo 
nà območju Slovenije potrebnih državnih ' trgovinskih podjetij 
z dné 18. februarja' 1946, Ur. list št: 63/15, izdaje vlada 
Ljudske republike Slovenije - 

uredbo 
o ustanovitvi Državnega prodajnega zaroda 

za umetno obrt v Ljubljani 

1. člen 

Za območje  Ljudske republike Slovenije se ustanovi 
Državui prodajni zavod za umetno obrt s sedežem v Ljubljani. 

,   V Državni prodajni zavod za umetno obrt se vključi pro- 
dajna organizacija državnega Osrednjega zavoda za žensko 
obrt v Ljubljani z vsem inventarjem ter aktivo in pasivo. 

2. člen 

Zavod je pravna oseba pod nadzorstvom ministrstva za 
prosveto, ki daje smernice za delo in ki odloča tudi o pre- 
nehanju zavoda. 

Zavod posluje po trgovinskih načelih v skladu z zakon- 
skimi predpisi o državnih podjetjih. 

Zavod se vpiše v trgovinski register okrožnega sodišča 
v Ljubljani. 

8. člen 

Namen in naloge Državnega prodajnega zavoda za umetno 
obrt je: 

1- prodaja izdelkov umetne obrti šole za umetno obrt 
v Ljubljani in šole za žensko domačo obrt v Ljubljani in 
drugih krajih v Sloveniji, 

2. trgovska povezava s posamezniki oz, zadrugami ir 
organizacija prodaje izdelkov vseh panog umetne obrti, 

3. dvigauje kvalitete in estetske vrednosti izdelkov umet- 
ne obrti, 

4. nabavljanje potrebnega'materiala za učne zavode, 
event, tudi za posameznike in zavode. 

4. Čler 

Osnovna glavnica Državnega prodajnega zavoda za umet- 
no obrt znaša 1,000.000 dinarjev; vplača jo minister za 
finance. 

O povečanju osnovne glavnice in najemanju potrebnih 
kreditov odloča minister za prosveto sporazumno z ministrom 
za finance; ta po potrebi tudi prevzame za državo jamstvo 
z?, najeti kredit. , 

5. člen 

S čistim dobičkom Drž. prodajnega zavoda za umetno 
obrt razpolaga minister za prosveto v sporazumu z ministrotri 
za finance. 

6. člen 

Državni prodajni zavod za umetno obrt Slovenije vodi 
ravnatelj. Ravnatelj zastopa zavod in zanj podpisuje. Ravna- 
telja in drugo osebje zavoda imenuje minister za prosveto. 

7. člen 

Minister za prosveto predpise podrobnejše določbe o orga* 
nizaciji, poslovanju in nadziranju Drž. prodajnega zavoda za 
umetno obrt. 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listuc 

V Ljubljani dne 14. marca 1946. 

Podpredsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Marijah Brecelj s. r. 
Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo Kozak s. 

104": """'^ 

Da se zadosti potrebi in da se dvigne strokovna 
usposobljenost dentističnega kadra, predpisuje vlada 
Ljudske republike Slovenije tole «« 

uredbo 
o ustanovitvi dentistiënè Šole • Ljubljani 

1. člen 

Ustanovi se dentistična šola v Ljubljani, ki je. pod 
neposrednim nadzorstvom ministrstva za narodno zdrav- 
je, katero jo tudi vzdržuje iz posebne postavke svojega 
proračuna. 

2. čleri" 

Namen dentistične šole je,'-da, učence teoretično in- 
praktično usposobi za samostojno* opravljanje dentietič- 
nih del. 

3. Člen' v- 

V dentistično šolo morejo biti sprejeti zobotehniki 
z najmanj 51etnim dokazanim delom y zobotetmičm stroki 
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Pri sprejemu imajo prednost zobni tehniki, ki so 
bili najmanj 1 leto borci v NOV aH POJ in tisti zobo- 
tehniki, ki so kot aktivisti vsaj eno leto delovali na osvo- 
bojenem ali neosvobojenem ozemlju, kjer med okupacijo 
ni bilo dentistične šole. 

4. člen 

Pouk na šoli traja eno leto in je teoretičen in prak- 
tičen. 

Praktični pouk je na šoli sami in tudi v javnih zobnih 
ambulatorijih. 

5. člen 

Po dovršeni šoli opravijo učenci dentistični izpit pred 
izpitno komisijo, ki jo imenuje minister za narodno 
zdravje. 

Izpit je teoretičen in praktičen. 

6. člen 

Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem 
izpitu dobi kandidat na podlagi diplome o opravljenem 
izpitu pravico do samostojnega opravljanja dentističnih 
del in do naziva dentist. 

7. člen 

Dentistično šolo vodi upravnik. 
Upravnika in učno osebje dentistične šole postavlja 

minister za narodno zdravje. 

8. Člen 

Učni in izpitni program predpiše, minister za narod- 
no zdravje 6 posebno odredbo. 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 

V Ljubljani dne 14. marca 1946. 

Podpredsednik vlade. 
Minister za narodno zdravje: Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Ahčin Marjan s. r.        Dr. Marijan Brecelj s. r. 

105. 

Da ee zagotovi in vzgoji strokovno usposobljen kader 
zobnih tehnikov, predpisuje vlada Ljudsko republiko 
Slovenije tolo 

uredbo 
o ustanovitvi zobotehnično srednje Solo v Ljubljani 

1. člen 

Ustanovi se zobotehnična srednja šola v Ljubljani, 
ki je pod neposrednim nadzorstvom ministrstva za na- 
rodno zdravje, ki jo tudi vzdržuje iz posebno proračun- 
ske postavke. 

2. dien 

fTaloga zobotehmčne srednje šole je, da nudi učen- 
cem poleg splošne Izobrazbe teoretično in praktično zna- 
nje iz zobotehniÇne stroke» 

IS. člen 

Zobotehnična srednja šola z zaključnim izpitom ima 
v zdravstveni stroki značaj popolne srednje šole z za- 
ključnim izpitom. 

4. člen 

V zobotehnično srednjo šolo so lahko sprejeti vsi 
tisti, ki so dovršili bivšo meščansko šolo aH nižjo gimna- 
zijo in opravili sprejemni izpit, ki so telesno zdravi in ki 
nimajo manj ko 16 in ne več ko 25 let. 

Učni načrt in metodična navodila za splošni in stro- 
kovni pouk kakor tudi učno tvarino sjTrejemnega in za- 
ključnega izpita predpiše minister za narodno zdravje 
v sporazumu z ministrom za .prosveto s posebnim pra- 
vilnikom. 

5. člen 

Pouk traja štiri leta in je teoretičen in praktičen. 
Praktičen pouk se vrši v državnih zobnih laboratorijih in 
ambulancah. 

Gojenec, ki je dovršil zobotehnično srednjo šolo in 
opravil zaključni izpit, postane zobni tehnik. 

Po dveh lotih uspešnega praktičnega strokovnega 
dela sme zobni tehnik opraviti še poseben strokovni 
izpit; s tem izpitom ima pravico do naslova 3>mojster 
zobne tehnike«. 

Le mojster zobne tehnike sme postati vodja zobnega 
laboratorija. 

6. člen 

Učno osebje postavlja minister za narodno zdravje. 
Za nestrokovne učne predmete se postavlja učno 

osebje, usposobljeno za pouk na gimnazijah, za strokovni 
pouk pa tisti, ki so za dotični predmet strokovno uspo- 
sobljeni in imajo najmanj desetletno prakso v stroki, ki 
jo naj poučujejo. 

Upravno osebje imenuje minister za narodno zdravje 
po potrebi. 

7. člen 

Vsem zobnim ordinacijam in laboratorijem se od 
uvcljavljenja to uredbe prepove sprejemanje novih učen- 
cev v uk zobne tehnike. 

8. člen 

Podrobnejše odredbe za uporabo te uredbe predpße 
minister za narodno zdravje s posebnim pravilnikom. 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«, 

V Ljubljani dne 14. marca 1946. 

Podpredsednik vlado 
Minister za narodno zdravje: Ljudske republike Slovenije: 

Dr, Ahc% Marjan g. r,       Dr. Marijan Brecelj s, r. 
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106. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o visokošolskih in 
srednješolskih dijaških domovih ministrstva za pro- 

sveto VLllS 

1. člen 

Domove za dijake in dijakinje tistih visokošolskih fakul- 
tet in tistih srednjih Sol, ki spadajo v pristojnost ministrstva 
za prosveto, ustanavlja ministrstvo za prosveto VLRS. 

2. člen 

Vsi obstoječi visokošolski domovi kakor tudi domovi za 
dijake in dijakinje srednjih šol, ki spadajo v pristojnost mini- 
strstva za prosveto VLRS, preidejo v upravo in nadzorstvo 
ministrstva za prosveto. Za organizacijo teli domov bo mini- 
strstvo za prosveto predpisalo posebne pravilnike. 

3. člen 

Dokler ti domovi bodisi z odkupom, bodisi da jih last- 
niki prostovoljno odstopijo državi, bodisi na drug način ne 
preidejo v državno last, oziroma dokler domov ministrstvo ni 
prevzelo v najem, nadzoruje te domove ministrstvo za pro- 
sveto, imovino pa upravlja po svojem delegatu. 

4. Sen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem Usra«. 

Ljubljana dne 8. marca 1946. 

Minister za prosveto: 
Dr. fordo Kozak s. r. 

Podpredsednik vlade 
Ljudsko republike Slovenije: 

Dr. Marijan Breeelj s. r. 

Ureàtìe, odredbe in drugi razglasi 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

107. 

Na podlagi 2. člena uredbe VLRS o visokošolskih in 
srednješolskih domovih ministrstva za prosveto VLRS z dne 
8- Diarca 194C, Ur. list št. 106/22, predpisujem 

pravilnik 
o srednješolskih dijaških domovih minisirstva 

za prosveto VLRS 

A. Ustanavljanje srednješolskih dijaških domov ] 

1. člen 

Srednješolske dijaške domove ustanavlja ministrsrvo za 
prosveto na predlog 'krajevno pristojnega okrožnega ljudskega 
odbora v krajih, kjer so srednje šole. 

B. Namen srednješolskih dijaških domov 

2. člen 

Ministrstvo za prosveto ustanavlja dijaške domove z na- 
menom, da z njimi nadomesti dijakom in dijakinjam dom in 
starše, da jih vzgoji v poštene, značajne delavne državljane 
in jih izgradi politično v skladu s cilji OF. Poleg tega naj 
nudijo dijaški domovi dijakom in dijakinjam vso oporo pri 
učenju, skrbe naj za njih duševni razvoj in izobrazbo, tako 
da bodo iz dijaških domov prihajali glede učenja in politične 
zavednosti najboljši dijaki svojega zavoda. Slednjič naj nudijo 
dijaški domovi dijakom in dijakinjam, predvsem borcem, akti- 
vistom, otrokom partizanov, aktivistov, talcev in žrtev fašistič- 
nega nasilja, siromašnim, a nadarjenim dijakom in kolikor 
ostane še prostora tudi drugim stanovanje in hrano. 

C. UpravT 

3. člen 

Dijaškemu domu načeluje upravnik (upravnica) ; imenuje 
ga (jo) na predlog okrožnega ljudskega odbora ministrstvo 
za prosveto. 

4. člei 

Upravnikova naloga je, da skrbi za pravilno in redno 
prehrano gojencev, nadzira delo pomožnega osebja, vodi vse 
gospodarstvo doma, se s posvetovalnim glasom udeležuje sej 
skrbstvenega sveta, poroča o gospodarskem stanju doma, se- 
stavlja letni proračun, četrtletno obračune in mesečno poročila 
in jih pošilja pristojnemu okrožnemu ljudskemu odboru in 
ministrstvu za prosveto ter jim stavlja predloge. 

Č. Vzgojitelji in vzgojiteljice 

5. člen 

Vzgojo in učenje gojencev, in gojenk vodijo in nadzirajo 
upravnik in vzgojitelji ter vzgojiteljice; nastavlja jih ministr- 
stvo za prosveto na predlog okrožnega ljudskega odbora iz 
vrst srednješolskega ali osnovnošolskega učiteljstva, po po- 
trebi pa tudi iz vrst visokošolcev; med slednjimi imajo pred- 
nost slušatelji in slušateljice filozofske fakultete. 

Izmed vzgojiteljev, in vzgojiteljic imenuje minister za 
prosveto na predlog, ki ga stavi po zaslišanju zbora vzgoji- 
teljev in vzgojiteljic okrožni ljudski odbor, vzgojnega vodjo. 

D. Pomožno osebje 

G. čler 

Gospodinje, kuharice, snažilke in drugo pomožno osebJD 
nastavlja skrbstveni svet na predlog upravnika. 

E. Skrbstveni svet 

7. člen 

Vsak'dijaški dom ima svoj skrbstveni svet; v krajih, kjer 
je več dijaških domov, imajo vsi skupaj le en skrbstveni svet. 

Število članov vsakega skrbstvenega sveta določi minister 
za prosveto upoštevaje število dijaških domov in pravilo, da 
naj bodo^ v vsakem skrbstvenem svetu po en zastopnik pro- 
svete, socialnega skrbstva in zdravstva, zastopniki množičnih 
organizacij (OF, sindikatov, AFŽ/RKS, ZMS itd.) in zastop- 
niki staršev, na sedežih okrožnih : ljudskih odborov pa tudi 
zastopnik okrožne komisije za podpiranje revnih  dijakov. 
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Clane skrbstvenega sveta imenuje minister za prosveto na 
predlog ljudskega okrožnega odbora. 

8. Člen 

Člani skrbstvenega sveta izberejo izmed sebe predsed- 
nika in tajnika. Seje sklicuje predsednik po potrebi, najmanj 
pa enkrat v mesecu. Prisostvovati jim morata s posvetovalnim 
glasom upravnik in vzgojni vodja dijaškega doma oz. ako je 
v kraju več domov, vsi upravniki in vzgojni vodje. Skrbstveni 
svet sklepa z navadno večino glasov. 

9. člen 

Skrbstveni svet pomaga upravniku in vzgojiteljem pri 
njihovem delu z nasveti, odloča, kdo se sprejme v dijaški 
dom in kako se dijaki in dijakinje v kraju, v katerem je več 
domov, razporede v domove, daje upravi in vzgojiteljem na- 
vodila in nasvete glede izlx>ljšanja vzgoje, discipline, prehrane 
itd., zbira denarna sredstva, organizira nabiralne akcije in 
nabavo živil, pregleduje vse poslovne knjige, določa višino 
mesečne vzdrževalnine, potrjuje letni proračun, četrtletne 
obračune in mesečna poročila in nastavlja pomožno osebje ter 
določa zanj višino prejemkov. 

10. člen 

Važnejše dopise podpisujeta predsednik skrbstvenega 
sveta in. upravnik. 

11. člen 

Za izdatke nad 5000 dinarjev je potrebna privolitev skrb- 
stvenega sveta. • - ' 

F. Vzdrževanje dijaških domov, letni proračun, četrtletni 
obračuni in mesečna poročila 

12. člen 

Srednješolski dijaški domovi se vzdržujejo z vzdrževal- 
ninami, ki jih plačujejo gojenci in gojenke, iz zadevnih pro- 
računskih postavk okrožnih ljudskih odhwov in s podporami 
ministrstva za prosveto. 

13. Člen 

Letni proračun sestavi upravnik in ga predloži skrbstve- 
nemu svetu v potrditev; nato ga pošlje najkasneje do 30. sep- 
tembra ministrstvu za prosveto in okrožnemu ljudskemu 
odbora 

14. člen 

Četrtletni obračun mora upravnik po potrditvi po skrb- 
stvenem svetu poslati ministrstvu za prosveto in okrožnemu 
ljudskemu odbora, in sicer za mesece januar, februar in 
marec do 10. aprila, za mesece april, maj in junij do 10. ju- 
lija, za mesece julij, avgust in september do 10. oktobra in 
za mesece oktober, november in decemlw do 10. januarja 
naslednjega leta. 

15. člen 

Mesečna poročila mora upravnik po potrditvi po skrb- 
stvenem svetu poslati ministrstvu za prosveto in okrožnemu 
ljudskemu odbora najkasneje do 5. naslednjega meseca. 

G. Sprejemamo dijakov m dijakinj v dijaške domove 

16. člea 

Dijak ali dijakinja, ki želi stanovati v dijaškem domu, 
mora do 81. julija poslati od svojega ravnateljstva jo od pri- 

stojnega krajevnega ljudskega odbora potrjeno prijavo 7a 
sprejem v dijaški dom upravi dijaškega doma. v katereui 
želi stanovati v prihodnjem letu. 

17. člen 

Prijave pregledata upravnik in vzgojni vodja in jih pred- 
ložita skrbstvenemu svetu, ki odloči, kdo bo sprejet v dom 
in s kakšnimi pogoji. 

18. člen 

Zaradi težavne prehrane in pomanjkanja stanovanj mora 
skrbstveni svet brezpogojno zavrniti prošnje tistih dijakov in 
dijakinj, ki spadajo v drug šolski okoliš, razen če obiskujejo 
tako šolo, ki je v njihovem okolišu ni. 

19. člen 

Prvenstveno se morajo sprejeti v dijaške domove borci, 
aktivisti, otroci partizanov, aktivistov, talcev in žrtev fašistič- 
nega nasilja ter siromašni, a nadarjeni otroci. 

H. Kazni in disciplina 

20. člen 

Za red in disciplino skrbe poleg upravnika in vzgojiteljev 
tudi dijaški odbori, izvoljeni na skupne« sestanku vseh go- 
jencev in gojenk. 

21. člen 

Večji prekrški se kaznujejo z ukorom vzgojnega vodje, 
z ukorom skrbstvenega sveta in z izključitvijo. Nobena teh 
kazni se v istem šolskem letu ne sme ponoviti. Prva in druga 
sta združeni z daljšo ali krajšo izključitvijo od obiska gleda- 
lišča, filmskih predstav, koncertov, razstav in podobnih pri- 
reditev. Zaradi pijančevanja, surovosti, razuzdanosti, izosta- 
janja čez noč in podobnih prekrškov *• gojenec ali gojenka 
takoj izključi. 

22. Člen 

Gojenca ali gojenko izključi iz dijaškega doma skrbstveni 
svet na predlog vzgojnega vodje. Kaznovani ima pravico pri- 
tožiti se v 8 dneh na okrožni ljudski odbor. Vsako izključitev 
mora potrditi okrožni ljudski odbor. 

I. Nadzorstvo 

23. člen 

Vrhovno nadzorstvo nad poslovanjem dijaških domov in 
nad vsemi njihovimi organi ima ministrstvo za prosveto, pra- 
vica nadzorstva pa pripada tudi načelnikom prosvetnih oddel- 
kov in prosvetnim referentom okrožnih ljudskih odborov. 

J. Hišni in dnevni red 

24. člen 

Hišni in dDevni red za dijaške domove predpiše mini- 
strstvo za prosveto. Skrbstveni sveti smejo hišne in dnevno 
rede na predlog upravnika in vzgojnega vodje prilagoditi.po- 
sebnim razmeram svojega zavoda in kraja.' 

Ljubljana dne 9. marca 1946. 

Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo Kozak s. r. 
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108. 

Da se profesorskim pripravnikom in absolventom višjega 
tečaja višje pedagoške šole, ki zavoljo vojnih razmer niso 
mogli pravočasno opraviti profesorskega izpita, omogoči, da 
čimprej zadoste tej obveznosti in s tem urede svoj službeni 
položaj, predpisujem naslednji 

pravilnik 
o profesorskem izpitu in o opravljanju foca izpita 

po skrajšanem programu 

1. člen 

Pravico do opravljanja profesorskega izpita po tem pra- 
vilniku imajo: 

a) profesorski pripravniki, ki so bill-v javni selski službi 
pred 1. aprilom 19-11, imeli pozitiven odnos do narodnoosvo- 
bodilnega gibanja in bili po osvoboditvi sprejeti v šolsko 
službo, ne glede na to, ali so bili med okupacijo v službi ali ne; 

b) pripravniki, Id so diplomirali pred 30. junijem 1942 
in bili vsaj eno leto v partizanih ali v internaciji ter so bili 
po osvoboditvi sprejeti v šolsko službo in v njej do izpita 
prebili najmanj leto dni; 

c) pripravniki, ki so diplomirali pred 1. aprilom 1941, 
imeli pozitiven odnos do narodnoosvobodilnega gibanja in do 
izpita prebili najmanj dve leti v šolski službi federalne Slo- 
venije ali na drugem ozemlju osvobojene Jugoslavije. 

2. člen 

Profesorski izpit obsega: 
a) domačo nalogo iz glavnega predmeta, ki jo v spo- 

razumu z izpraševalcem lahko izbere pripravnik sam; 
b) strokovni izpit v obliki kolokvija o vsebini domače 

naloge; z njim naj pripravnik dokaže, da je naloga samo- 
stojno delo in da pozna zadevno strokovno literaturo; 

c) izpit o pridobitvah narodnoosvobodilne borbe in o 
zgodovini te borbe; j 

č) dva praktična nastopa na eni izmed ljubijanskih eim- 
uazij. Pripravniki, ki zaradi spremenjenega učnega načrta ne 
poučujejo predmeta, iz katerega so diplomirali (klas. jeziki 
nemščina, francoščina), delajo ta del izpita iz slovenščine 
oziroma 1Z predmeta, ki ga poučujejo največ ur, in sicer z 
nastopom v nižjih razredih. Vsak pripravnik mora nastopiti 
v dveh različnih razredih. 

3. člen 

%      Profesorski izpiti se opravljajo pred izpitno komisijo, ki 
jo imenuje minister za prosveto. 

4. člen 

Minister za prosveto predpiše ludi podrobnejša navodila 
za opravljanje profesorskega izpita. 

5. člen 

1q 
Ti izpiti morajo biti končani najkasneje do 15. junija 

i , . Po lem roku ne bo m°Sel n°ben profesorski pripravnik 
üelAti profesorskega izpita po tem pravilniku. 

6. člen 

•• pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 11. marca 1946. 
Minister za prosveto: 
Dr. Ferdo. Kozak s, r, ~. 

309. 
Na podlagi navodila ministrstva za kmetijstvo FLRJ i. 

dne 21. januarja 1946, št. 1560,1, izdaje ministrstvo za kme- 
tijstvo in gozdarstvo LRS 

odredbo 
o ustanovitvi kmetijskih odborov 

1. člen 

Pri vsakem krajevnem (mestnem), okrajnem in okrož- 
nem ljudskem odboru se ustanovi kmetijski odbor, ki ga 
sestavljajo predsednik, tajnik in člani 

2. člen 

Predsednik kmetijskega odbora je tisti član ljudskega 
odbora, ki opravlja posle poročevalca za pospeševanje gospo- 
darstva oz. kmetijstva. 

Tajnik okrajnega in okrožnega kmetijskega odbora mora 
biti kmetijski strokovnjak z nižjo, srednjo ali visoko kmetijsko 
šolo; določi ga okrajni oz. okrožni izvršilni odbor. 

3. člen 

število članov krajevnega (mestnega) kmetijskega odbora 
določi krajevni (mestni) ljudski odbor po krajevnih razmerah 
in obsegu dela v sporazumu z okrajnim izvršilnim odborom. 
Izvolijo jih prebivalci kraja (mesta) na svojem zboru, ki ga 
skliče krajevni (mestni) ljudski odbor. Odbor se voli za dobo 
1 leta. 

4. člen 

Število članov okrajnega kmetijskega odbora določi okrajni 
izvršilni odbor. Izvolijo jih iz svoje srede delegati krajevnih 
kmetijskih odborov v okraju, in sicer tako, da delegati več 
krajevnih kmetijskih odborov skupno izvolijo po enega člana. 
Podrobnejše predpise o tem izda okrajni izvršilni odbor. 

5. člen 

Člani okrožnega kmetijskega odbora so delegati okrajnih 
kmetijskih odborov v okrožju. 

G. člen 

Krajevni (mestni) ljudski odbor, okrajni in okrožni iz- 
vršilni odbor imenuje za člane krajevnega (mestnega), okraj- 
nega oz. okrožnega kmetijskega odbora tudi zastopnike kme- 
tijskih zadrug in množičnih organizacij (sindikatov, AF2. ZMS 
in OF) v kraju (mestu), okraju oz. okrožju. 

7. člen 

Okrajni oz. okrožni kmetijski odbor po potrebi iz svojec 
srede izvoli ožji odbor. 

' 8. člen 

Kmetijski odbor je organ ustreznega ljudskega odbora za 
pospeševanje kmetijstva v kraju (mestu), okraju oz. okrožju 
ter izvaja vse za to potrebne ukrepe, ki po predpisih spadajo 
v pristojnost ljudskega odbora. Kmetijski odbor zlasti skrbi 
za čim boljšo in popolnejšo obdelavo zemljišč in v zvezi s tem 
za mobilizacijo ljudske in živalske delovne sile» izkoriščanje 
kmetijskih strojev, semen in podobno, 

9. člen 

članom kmetijskih .odborov- se. poverijo posamezni. posli 
kot n. pr. skrb. za vprego, ljudsko delovno silo, setev, semena 
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in podobno. Za uspeh ali neuspeh teh poslov so člani osebno 
odgovorni. 

10; člen 
Krajevni (mestni) kmetijski odbor je za svoje delo od- 

govoren zboru volivcev, okrajni in okrožni kmetijski odbor pa 
izvršilnemu odboru ustreznega ljudskega odbora. Poleg tega 
je krajevni kmetijski odbor odgovoren okrajnemu kmetijskemu 
odboru, okrajni kmetijski odbor okrožnemu kmetijskemu od- 
boru, okrožni kmetijski odbor pa ministrstvu za kmetijstvo in 
gozdarstvo Ljudske republike Slovenije. 

11. člen 
Krajevni (mestni) kmetijski odbor se lahko vsak čas za- 

menja na zahtevo zbora volivcev, vendar le s pristankom 
okrajnega izvršilnega odbora. Okrajni kmetijski odbor lahko 
razpusti okrožni izvršilni odbor, okrožni kmetijski odbor pa 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo Ljudske republike 
Slovenije. 

12. člen 
Potrebna navodila za poslovanje kmetijskih odborov izda 

ministrstvo za kmetijstvo, in gozdarstvo Ljudske republike 
Slovenije. 

13. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 
Ljubljana dne 9. marca 1946. 

Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

Hribu Janez s. r. 

110. 

Odločba 
Tvrdka >Persik, družba z o z., izdelovalnica pralnih 

praškov, Celje, Stritarjeva ulica 3, je bila z odločbo 
mestne zaplembene komisije v Celju z dne 24 Vili. 
1945 pravnomočno proglašena kot nemška imovina in 
je prešla v državno last na osnovi odloka AVNOJ-a x 
dne 21. XI. 1944. 

Glede na to odrejam likvidacijo tvrdke >Persik 
d. z o. z. in vključitev likvidacijske mase v podjetje 
Tvornice Zlatorog, Maribor. 

Za likvidatorja tv'rdke >Persik, d. z o. z., imenujem 
tovariša 

inž. Žorgo Marcela, 

začasnega upravitelja Tvornic Zlatorog v Mariboru, ki 
naj za tvrdko podpisuje a pristavkom »v likvidaciji«. 

Dosedanji začasni upravitelj tvrdke >Persik, d. z o. z., 
tovariš Ivan Pojavnik, se s tem razrešuje svojega polo- 
žaja začasnega upravitelja in naj izroči posle z rednixa 
zaključnim predajnim zapisnikom likvidatorju. 

Ljubljana dne 6. marca 194G. 
I/P.—125S/46. 

Minister 
za industrijo in rudarstvo: 

Leskošek Franc s. rt 

•* 

Izdaja in  zalaga 
oba  v  Ljubljani. 

Urednik:   Pohar Robert;   tiska tiskarna Merkur — 
mesečno:  din  24.—, četrtletno:  din 70.—,  polletno: 

din 135.—, celoletno: din26Ò,—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—» •—• Uredništvo 
in uprarnlitvo: Ljubljana, Gregorčičeva uL 23. TeL at, 26-52, •-. Cek. račun iU 14.337» 

Uprava ->Uradnega lista LRS« v Ljubljani. 
. Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: 



Poštnina plačan« v gotovini. 

ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 20. marca 1916 Številka 23. 

VSEBINA: 
111. Uredba o ustanovitvi Veterinarskega znanstvenega za-     112. Uredba o jnstanovitvi->Upraveuiriavjijh^ 1 ekarn c 

voda v Ljubljani. 113. •••••••• cenah gozdnih sadik. "*~*" 

Uredbe, odredbe in drugi razglasi 
vlade Ljudske republike Slovenije 

111. 

Uredba 
vlado Ljudske republike Slovenije 

o ustanovitvi Veterinarskega znanstvenega zavoda 
Slovenije v Ljubljani 

' 1. člen . 
Ustanovi se Veterinarski znanstveni zavod Slovenije 

v Ljubljani. 
Veterinarski znanstveni zavod je državna ustanova 

pod nadzorstvom ministra za kmetijstvo in gozdarstvo, 
vzdržuje se iz posebne proračunske postavke ministr- 
stva za kmetijstvo in. gozdarstvo. 

2. člen 

ef . Y. Veterinarski znanstveni zavod se vključita že ob- 
stoječi Drzavm veterinarski bakteriološki zavod v Ljub- 

Ï LjubljLf°Sebei1 °dde,0k Ìn DrŽaVna P0<ikovska Sol« 
3. člen 

Nalogo Veterinarskega znanstvenega zavoda so, da 
a; znanstveno proučuje vsa veterinarska in živino- 

rejska vprašanja na območju Slovenije; 
b) rezultate proučevanja uporabi v praktičnem udej- 

snovanju veterinarstva in živinoreje; 
TV*„

C)
I 

8lUi21. ministrslvu M kmetijstvo in gozdarstvo kot 
posvetovalm in normativni organ v vseh vprašanjih, 
«u>un se veterinarstva m živinoreje; 
m; Ji °r

prav,Ja tudi vso dr»ge Posle; ki mu jih odkazuje 
ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. 

4. člen      ' 

nitPlTetie-rhiarskemu manstvenem" zavodu uačeluje rav- 
"«"t-•, ki ga imenuje minister za kmetijstvo in gozdar- 
stvo, vse ostalo osebje zavoda imenuje minister za kme- 
tijstvo • gozdarstvo na predlog ravnatelja. 

5. člen 

Podrobnejše določbe o organizaciji in delu Veteri- 
narskega znanstvenega zavoda predpiše minister za kme- 
tijstvo in gozdarstvo s pravilnikom. 

6. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lietuc 
Ljubljana dne 16. marca 1946. V 

Minister za kmetijstvo Podpredsednik vlade 
in gozdarstvo: Ljudske republike Slovenije: 

Janez Hribar s. r. Dr. Marijan Brecelj a. r. 

112. 

Uredba 
vlade Ljudske republiko Slovenije 

o ustanovitvi »Uprave državnih lekarn« 

1. člen 
Za vse lekarne v Ljudski republiki Sloveniji, ki so 

državna last, se ustanovi posebna poslovna in organiza. 
cijska centrala v Ljubljani pod imenom >Uprava državnih' 
lekarn«, ki je pod neposrednim nadzorstvom ministrstva 
za narodno zdravje. 

Uprava državnih lekarn jo samostojna pravna oseba 
in se vpiše v trgovinski register. \, 

2. člen 
Uprava državnih lekarn ima téle naloge: 
1. da organizacijsko povezuje vse državne lekarne 

v Sloveniji; - ( 

2. da upravno, finančno in poslovno nadzoruje dr- 
žavne lekarne, usmerja njihovo poslovanje po enotnih' 
vidikih in skrbi za to, da poslujejo racionalno in v skladu 
s predpisi in navodili; ( 

3. da po predhodnem pristanku ministrstva za na- 
rodno zdravje ustanavlja in opremlja nove državne le- 
karne oz. ukinja ali spaja obstoječe; .       / 

4. da sklepa in opravlja posle, ki so skupni vseđ ( 

državnim lekarnam. 
3. člen 

Upravo državnih lekarn vodi upravni odbor, ki Jet 
sestavljen iz upravnika in treh članov. 

Upravnik in en član upravnega odbora morata biti 
magistra farmacije. ' 

Upravni odbor Uprave državnih lekarn imenuje ia 
razrešuje minister: za narodno zdravje. 
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Upravo državnih lekarn obvezuje pravnoveljavno le 
upravni odbor. Listine v poslih, s katerimi se prevze- 
majo obveznosti, podpisujeta upravnik in en član Uprave. 
V drugih poslih podpisuje za Upravo upravnik, ki tudi 
sicer zastopa Upravo nasproti tretjim osebam. 

4. člen 

Državne lekarne odvajajo ugotovljoni čisti poslovni 
prebitek Upravi državnih lekarn. 

5. člen 

Dohodki Uprave ee po nalogu ministra za narodno 
zdravje v soglasju s finančnim ministrom uporabljajo 
za dotiranje in opremljanje obstoječih državnih lekarn 
in za ustanavljanje novih. Kolikor se v ta namen ne 
uporabijo, se odvajajo po odredbi ministra za narodno 
zdravje in v sporazumu z ministrom za finance kot do- 
hodek v državni proračun. 

6. člen 

Podrobnejše določbe za izvrševanje te uredbe in za 
notranje poslovanje državnih lekarn predpiše minister 
za narodno zdravje s pravilnikom. 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 16. marca 1943. 

Minister Podpredsednik vlade 
ta narodno zdravje: Ljudske republike Slovenije: 

Dr, Alicia Marjan s. r. Dr. Marijan Brccclj s. r. 

ïiazne uradne objave 

113. 

Odločba 
Urada za cene pri predsedništvu vlade LES 

t  ' o cenab gozdnih sadik 

Na podlagi 6. člena zvezne uredbe o ureditvi notra- 
njega prometa z blagom z dne 8. VI. 1045, Ur. list DFJ 
žt. 3G1/40 in zvezne uredbe o določanju in kontroli cen 
z dne 24. X. 1945, Ur. list DFJ št. 803/84, določa Urad 
za cene pri predsedništvu vlade LRS na predlog ministr- 
stva za kmetijstvo in gozdarstvo vlade LRS za proizvodne 
kot prodajne cene drevesnic za gozdne sadike téle cene: 

Starost 
sadik Vreti 

Sletne smreke — semenko 
dietne smreke — eemenke 
Dietne smreke — eemenke 

i Cena din 
250.— 1000 kom, 
280.-    „       „ 
300.—    •       M 

J» 

kom. 

Starost 
sadik V r e t • 

41elne smreke — presajenke    . 
5—Oletne smreke — presajenke 
Sletne jelke — semenke   .   .   . 
41etne jelke — semenke   .   .   . 
4—oleine jelke — semenke .   . 
3Ietne dugîazije — semenke.   . 
3—41etne duglazije — presajenke 
21etni macesni — semenski  .   . 
31etni macesni — semenski .   . 
21etni japonski macesen, semenski 
21etni črni bori, semenski    .   . 
31etni črni bori, semenski     .   . 
21etni gozdni bori, semenski 
31etni gozdni bori, semenski 
21etni gladki bori, semenski 
31ctni gladki bori, semenski 
lletni navadni jesen, semenski. 
21etni navadni jesen, semenski, 
lletni ameriški jesen, semenski 
21etni ameriški jesen, semenski 
lletne akacije — semenke    .   . 
21etne akacije — semenke    .   . 
lletne črne jelše — semenke   . 
2 in večletne črne jelše  — semenke 
lletni domači kostanji   .... 
2 in večletni domači kostanji   . 
lletni domači orehi  
2 in večletni domači orehi   .   . 
lletni Črni orehi   ...... 
2 in večletni črni orehi . . . 
kanadski topoli, okoren. . . , 
kanadski topoli, potaknjenci . . 
populus pyramidalis, potaknjenci 
vrbovi potaknjenci  
lletni hrasti  
lletni rdeči hrasti . . , . . 
2 in večletni rdeči hrasti . f . 
21etni beli javorji  

Cene za ostale, v ceniku ne navedene vrsto sadik' 
domačega in tujega gozdnega drevja (eksote) se ravnajo 
ustrezno kakovosti in vrsti po okviru gornjega cenika, 
ki ga ne smejo prekoračiti. 

Cene veljajo za zdravo blago po običajih v prometu 
z gozdnimi sadikami, franko drevesnica in semenarna. 

V cenah so vključene vse javne dajatve in so kakršni 
koli pribitki nedopustni. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju 
nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže z dne 
23. IV. 1945, Uradni list DFJ St. 241/2G-1945. 

Odločba velja od dneva objave v >Uradnem listuc. 

Ljubljana dno 9. marca 1940. 
St. S6S-/L 

.V. d. direktorja Urada za ceno; 
Koblcr France s. r. 

Cena din 
330.— 1ÛÛ0 kom 
400.-    „ „ 
450.-    „ „ 
500.-    „ „ 
600.-    „ „ 

1200.-    „ „ 
1500 -    „ „ 
300.-    „ „ 
400.-    „ „ 
4O0.-    „ „ 
200.-    „ 
250.-    „ „ 
250.-    „ „ 
300-    „ „ 
300.-    „ „ 
400.-    „ „ 
300.-    „ „ 
400.-    „ „ 
300.-    „ „ 
400.-    „ „ 
200.-    „ „ 
300-    „ „ 
250.-    „ „ 
350.—    „ 

8.- do 5.- 
4.- do 8- „ 
5.- do 9.- „ 
8-do 12.- „ 
2.— din „ 
3.— din „ 

300.— 1000 kom. 
150.-    „ „ 
150.-    „ „ 
150.-    „ „ 
250.-    „ „ 
300-    „ „ 
400.-    „ „ 
500.-    „ 

Izdaja  in  zalaga:  Uprava  >Uradnega  lista   LRS«  v  Ljubljani.   Urednik:   Pohar   Robert;   tiska   tiskarna   Merkur   — 
oba  v   Ljubljani.  —  Izhaja  vsako  sredo  in  soboto.  Naročnina:   mesečno:   din   24.—,  četrtletno:   din   70—,   polletno: 
dia 135.—, celoletno: lin 2(50—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja zaiVta poln din 2 . — Uredništvo 

in uaravuiiUa: LJubljana, Gregorčičeva ut 23. lei. žt. 26-52. — Ćek. račun iu J4.33X, 



Postulila plačana • gotovini. 

ADNI LIS 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 23. marca 1946 Številka 24- 

VSEBINA: 
114. Začasna odločba o vpisu absolventov srednjih gospodar- 

skih šol na gospodarsko fakulteto univerze v Ljubljani. 
J15. Odločba o prenehanju poslovanja Hranilnice kmečkih 

občin v Ljubljani. 

11G. Popravek odločbe glede uradov za preizkušanje elektro« 
števcev v Ljubljani. 

117. Popravek odločbe glede uradov za kontrolo meril in drago- 
cenih kovin in postaj za kontrolo eodov v federalni 
Sloveniji. 

Pravilniki, navotlils, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

114. 

Začasna odločba 
ministra  za prosvcto o vpisu absolventov  srednjih 
gospodarskih sol na gospodarsko fakulteto univerze 

v Ljubljani 
V zvezi z uredbo vlade LRS o ustanovitvi gospo- 

darske fakulteto na univerzi v Ljubljani z dne 8. marca 
1940, Ur. list št. 97/22, izdajam tole 

začasno odločbo: 

1. člen 

Za redne slušatelje gospodarske fakultete se smejo 
poleg absolventov srednjih sol, ki imajo že po dose- 
danjih predpisih pravico do vpisa na univerzo, vpisovati 
tudi absolventi Štiriletnih srednjih gospodar- 
skih   šol   1er bivše Trgovske akademije. 

'  2. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v ^Uradnem listu«. 

Ljubljana dne IG. marca 1946. 

Minister za prosvcto: 
Dr. Fcrdo Kozak 

115. 

Odločba 
o prcnçliauju poslovanja Hranilnico kmečkih občin 

v Ljubljani 

Glede na zakon o ureditvi in delovanju kreditnega 
sistema ni potrebe po nadaljnjem delovanju iu obstoju 
Hranilnice kmečkih občin v Ljubljani. Zato 

odločam: 

1. Z dnem 15. marca 1046 preneha poslovati Hranil- 
nica kmečkih občin v Ljubljani. 

2. Vsa aktiva in pasiva tega zavoda prevzame Mestna 
hranilnica ljubljanska v Ljubljani. 

3. Mestna hranilnica ljubljanska v Ljubljani se po- 
oblašča, da ukrene vse potrebno za izvedbo te odločbe. 

4. Z dnem objave te odločbe se razvezuje od dolž- 
nosti začasna uprava ministrstva za finance LKS pri 
Hranilnici kmečkih občin v Ljubljani. 

Ljubljana dne 13. marca 1D4G. 
St. &40-V-191Ü. 

Minister za finance: 
Zoraii Polič s. r, 

116. 

Popravek 

Odločba ministrstva za trgovino in preskrbo Ljudske 
republike Slovenije glede urada za preizkušanje elektro- 
števcev v Ljubljani z dne 5. februarja 194G, objavljena 
v Uradnem listu z dne 0. februarja 1946, štev. 50/12, 
se popravi tako, da se točka 1. odločbe glasi: 

>Urad za preizkušanje elektroštevcev v Ljubljani jo 
samostojna ustailova ministrstva za trgovino in preskrbo 
Ljudske republike Slovenije. Njegova pristojnost se raz- 
teza na vse ozemlje federalne Slovenije.« 

Kot točka 5. se doda besedilo: 
2>0sebni in stvarni izdatki urada — razen izdatka za 

tehnično opremo — bodo postavljeni v proračun - mini- 
strstva za trgovino in preskrbo Ljudske republike Slo- 
venije.« 

Ljubljana dne 16. marca 1946. 

Ministrstvo za trgovino in preskrb» 
LKS 
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117. 

Popravek 

Odločba ministrstva za trgovino in preskrbo Ljudske 
republike Slovenije glede uradov za kontrolo meril in 
dragocenih kovin in postaj za kontrolo sodov v federalni 
Sloveniji z dne 6. februarja 1946, objavljena v Uradnem 
listu z dne 9. februarja 1946, št 51/12, se popravi tako, 
da se točka 1. odločbe glasi: 

»Uradi za kontrolo meril in dragocenih kovin in 
goataje za koatrpJe sodoy. ua ozemlju federalne Slovenije 

so ustanove ministrstva za trgovino in preskrbo Ljudske 
republike Slovenije. 

Vsi osebni in stvarni izdatki uradov in postaj — 
razen izdatkov za tehnično opremo — bodo postavljeni 
v proračun ministrstva za trgovino in preskrbo Ljudske 
republike Slovenijo« 

Ljubljana dne 10. marca 1946. 

Ministrstvo za trgovino In preskrbo 
LUS 

Izdaja in zalaga:  Uprava »Uradnega lista LES« v Ljubljani.  Urednik:   Pohar Kobert;  tiska  tiskarna  Merkur — 
oba v Ljubljani. — Izhaja Vsako sredo In soboto. Naročnina:  mesečno:  din  24.—, četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
din 136«—t celoletno: din 260—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja zafeta pola din 2.—-, _ UreaniStvo 

in upravnlStvo: Ljubljana. Gregorčičeva uL 23. TeL št, 25-52. — Cek. račun SU 14.33Ï 



Pošlmsja plačana v gotovini. 

# URADNI LIST 
•        LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik IH. V Ljubljani dne 27. marca 1946 Številka 25. 

VSEBINA 
—  Navodilo za zavarovanje izterjanja vojnega dobička. 
118. Odredba o prepovedi proizvodnje in prometa z nadomestki paprike. 

Po 15. členu v zvezi z 2. točko 12. člena zakona o 
odvzemu vojnega dobička, pridobljenega v dobi sovraž- 
nikovo okupacije i» zaradi zavarovanja izterjanja voj- 
nega dobička dajem 

navodilo 
za zavarovanje izterjanja vojnega dobička* 

1. člen 

Zavarovanje izterjanja vojnega dobička od vojnih 
dobičkarjev, tako fizičnih kakor pravnih oseb, opravijo 
pristojni organi, kadar je utemeljen suni, da bodo te 
osebe, da bi se izognile plačilu vojnega dobička, svojo 
imovino deloma ali v celoti odsvojile, obremenile, oško- 
dovale, prikrile in podobno ter s tem spravile v nevar- 
nost izterjanje vojnega dobička. 

Zavarovanje se opravi: 
a) na osnovi pravnomočnih odločb, po katerih pla- 

čilo še ni izvršeno7~!n na osnovi nepravnonločnih od- 
ločb prvostopnih komisij; 

b) na osnovi podatkov, zbranih v postopanju za 
ugotovitev vojnega dobička, kjer prvostopna komisija 
še ni izdala odločbe, po zbranih podatkih pa je ute- 
meljen  zaključek, da bo  nekdo proglašen  za  vojnega 
dobičkarja. 

2 člen 

Pri predlaganju in ukrepih za zavarovanje izter- 
janja vojnega dobička pazijo pristojni organi na to, da 
se prvenstveno zavaruje izterjanje večjih zneskov voj- 
nega dobička, ih na to, da se imovina še naprej neovi- 
rano in racionalno izkorišča. 

3. člen 

Načini zavarovanja so: 
a) prisilna npjava nad industrijskimi, trgovinskimi, 

^rtnimiTlîôsredulSkïïni ali drugačnimi podjetji in po- 
8l°valnicaini; 

b) zaznamba prepovedi odsvojilve oziroma obreme- 
"itve v wmïïjîskili knjigah ~na nepremičninah; 

c)  '-"-•' 
razen 
Podjetij, «uvinuuii. .    -, 
njeno izpolnitvi postavljenih gospodarskih nalog, dokler 
'o nalogo trajajo. 

4. člen ' 
Odločbo o zavarovanju izterjanja vojnega dobička 

s prisilno upravo ali z zaznambo na nepremičninah iz- 

* Objavljeno v »Uradnem listu FLKJ« z dne 15. marca 
10-1C, St. 139/22, 

dasta poverjenik za finance in predsednik okrajnega 
(mestnega, četrtnega) ljudskega odbora, pristojnega za 
izterjanje vojnega dobička. 

Odločba se sme izdati tudi na predlog okrajne ali 
okrožne komisije za ugotavljanje vojnega dobička aH na 
predlog javnega tožilca. 

Odločbe o zaznambi vpise pristojno okrajno sodišče 
v zemljiško knjigo na zahtevo organov, ki so izdali 
odločbo 

Zoper odločbo je dopustna pritožba nà okrožni ljud- 
ski odbor. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

5. člen 

Ce je podjetje ali druga podobna imovina, nad 
katero se opravi zavarovanje, last fizičnih oseb, se hkrati 
z odreditvijo prisilne uprave imenuje tudi prisilni 
upravitelj. 

Ce je podjetje ali druga podobna imovina last prav- 
nih oseb ali je, četudi last fizičnih oseb, večjega gospo- 
darskega pomena, imenujeta prisilnega upravitelja s 
svojo odločbo poverjenik za finance in predsednik okrož- 
nega ljudskega odbora. 

6. člen 

Zavarovanje s popisom premičnin se opravi po od- 
ločbi poverjenika za finance in predsednika ljudskega 
odbora enako, kakor se zavaruje izterjanje neposrednih 
davkov, zavarovanje z zaznambo na nepremičninah pa 
se opravi skladno z navodilom finančnega ministra o 
prisilnem izterjanju ugotovljenih zneskov vojnega do- 
bička iz nepremičnin, III. štev. 150/4G OUradni list 
FLRJ« št. 4G/9). 

7. člen 

Zavarovanja s postavitvijo podjetij ali druge po- 
dobne imovine vojnega dobičkarja pod prisilno upravo 
z zaznambo in popisom jo opraviti v mejah ugotovljenih 
zneskov vojnega dobička s kaznijo in stroški oziroma 
do višine pričakovanega zneska vojnega dobička, kadar 
o njem še ni izdana odločba v prvi stopnji. 

Ce so med postopanjem odkrije, da je po novo 
prejetih podatkih vojni dobiček večji kakor se je mi- 
slilo pri izdaji prve odločbe o zavarovanju, razširijo 
predlagatelji iz 4. člena tega navodila svoj prejšnji 
p/edlog in zahtevajo novo .odločbo sodišča, 
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8. člen 

Prisilna uprava in zaznamba se izbrišeta po od- 
ločbi poverjenika za finance in predsednika na predlog 
prizadete stranke, ko ta plača ugotovljeni znesek vojnega 
dobička, ali ko je izdana pravnomočna odločba, v kateri 
je ugotovljeno, da prizadeti ni vojni dobičkar. Popis pre- 
mičnin ustavita s svojo odločbo poverjenik za finance in 
predsednik ljudskega odbora na način in po postopku 
za neposredne davke. 

9. člen 

Vsi državni organi, katerim je s tem navodilom 
naloženo, da ee po njem ravnajo, morajo zaradi pra- 
vilne uporabo zakona o odvzemu vojnega dobička to 
delati vestno, pravično, hitro in ob najstrožji osebni 
odgovornosti. Finančna ministrstva ljudskih republik 
morajo to navodilo po najhitrejši poti (z objavo v urad- 
nih listih svoje ljudske republike in podobno) sporočiti 
ysem tistim, katere zadeva. 

10. Člen 

To navodilo velja od dneva objavo v >Uradnem listu 
federativne ljudske republike Jugoslavije«. 

Beograd dne 9. marca 1946. 
III. štev. 2001. 

Minister za finance: 
Sreten Žujovič s. r. 

Pravilniki, Bsvcđila, odredbe in odločbo 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

118. 

Odredba 
ministrstva za trgovino in preskrho LUS o prepovedi 

proizvodnje in prometa z nadomestki papfiko 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo Ljudske repu- 
blike Slovenije izdaja tole 

odredbo: 

1. člen 
Na območju Ljudske republike Slovenije se prepo- 

veduje proizvodnja kakršnih koli nadomestkov paprike 
in vsak promet (nabava, prodaja) s takimi nadomestki. 

2. člen 
Trgovci in drugi prodajalci, ki imajo zaradi prodajo 

v zalogi nadomestke paprike, jih morajo izločiti iz pro- 
meta. 

3. člen 
Kršilci te odredbe bodo kaznovani po zakonu o zati- 

ranju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže 
z dne 23. aprila 1945, Ur. Ust FLRJ št. 241/26. 

4. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 
Ljubljana dne 22, marca 1940. 

Minister 
za trgovino in  preskrbo; 

.Tono Fajfar s. r, 

•••W- 

Izdaja in zalaga:  Uprava »Uradnega lista  LRS«  v Ljubljani.  Urednik:   Pohar Robert;   f.&ka  tiskarna  Merkur — 
oba v Ljubljani. —  Izhaja vsako sredo In soboto. Naročnina:  mesečno:  din  24.—. .četrtletno:   rlin   70—,  polletno: 
dui 135,—', celoletno: lin 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2M, vsaka nadaljnja zaMu («ila 'tin 2. —, —. Uredništvo 

iu usravnižtvo; Ljubljana, Gregorčičeva ul 23. Tel, št, 25-52. — ček. račun žt. 14.337, 
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ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 3. aprila 1916 Številka 26. 

VSEBINA: 
119. Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije. 

Zakoni in drugi razglasi SNOS-a 
in Prezidija SNOS-a 

119. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta iz- 
«tlaja naslednji 

zakon 
o upravni razdelitvi  Ljudske republike 

Sliovenije 
1. člen 

Ozemlje Ljudske republike Slovenije je upravno raz- 
beljeno v okrožja, okrûje in kraje. 

2. člen 
Okrožja 

Okrožja Ljudsko republike' Slovenije so: 1. okrožno 
ineslo Ljubljana, 2» celjsko okrožje, 3. ljubljansko okrožje, 
4. mariborsko okrožje in 5. novomeško okrožje. 

3. člen 

OJbo/no mesto Ljubljana 
Okrožno mesto Ljubljana je razdeljeno v mestne 

»četrti, in sicer: 1.' Center, 2. Tabor, 3. Rakovnik, 4. Moste, 
6. Vič, C. Bežigrad, 7. Šiška, 8. Polje, 9. Ježka, 10. Št. Vid. 

4. člen 

Okraji 
'Okrožja Ljudske republike Slovenije so razdeljena 

V okraje, in sicer: 
Celjsko okrožje: 1. Celje-mesto, 2. Celje-okolica (s 

sedežem' y Celju), 3. Konjice, 4. Mozirje, 6. Šmarje (s 
»sedežem v Šmarju pri Jelšah), C. Trbovlje. 

' Ljubljansko okrožje: i. Grosuplje, 2. Jesenice, 
3. Kamnik, 4. Kranj, 5. Ljubljana-okolica (s sedežem v 
Ljubljani), 6. Rakek, 7. Škof ja Lokai 

Mariborsko okrožje: i. Lendava (s sedežem v Dolnji 
(Lendavi), 2. Ljutomer, '3. Maribor-mesto, 4. Maribor- 
okolica (s sedežem vMariboru), 5. Murska Sobota, C. Pre- 
tvalje, 7. Ptuj, 8. Radgona (s sedežem v Gornji Radgoni), 
9. Slovenska Bistrica. . ' 

Novomeško okrožje: 1. Črnomelj. 2. Kočevje. 3. Krško, v 
& Novo mesto, 5. Trebnje, 

ó. člen 

Kraji 
Okraji Ljudske republike Slovenije so razdeljeni 

v kraje, navedene v spodnji razpredelnici. 
Ozemlje krajev v tej razpredelnici je določeno z 

navedbo katastrskih občin s pripadajočimi naselji; naselja 
po tej razpredelnici so s skupno numeracijo povezane 
naselbinske enote. 

Okrožno mesto Ljubljana 
obsega naslednje mestno četrti s kat. občinami in naselji: 

1. Mestna četrt Center 
Gradišće (del): mesto 
Kapucinsko predm. (del): mesto 
Krakovsko predmestje: mesto i 
Ljubljana-mesto (del): mesto, 
Trnovsko predmestje (del): mesto 

Mestna četrt Center leži znotraj mej-, 
ne črte:.Oražiiova ulica — Langusova 
ul. — Gunduličeva ul. — Kopališka 
ul. — Zelena pot — Cesta v Mestni 
log — Švabičeva ul. — Ljubljanica — 
Rožna ulica — Ulica na Grad s hi- 
šami na obeh etraneh — Sodarska 
steza s hišami na obeh straneh — 
vzhodni rob parcele št. C7/5 k. o. 
Ljubljana mesto proti severovzhodu 
na južni ovinek Osojne poti — Osoj- 
na pot do stika Grajskega drevo- 
reda z Vozno potjo na Grad — po 
meji- k. o. Ljubljana mesto proti se- 
verozapadu do Ovinkov — Ovinki —' 
Študentovska ulica — Vodnikov trg 
.•— Kopitarjeva ul. preko Ljubljanice 
— ob Ljubljanici proti zapadu do 
tromostja — Miklošičeva cesta — 
Dalmatinova ul. — Gosposvetska ce- 
sta — Celovška cesta s hišnimi šte- 
vilkami 1 in, 3 — Lipov drevored 
ob velesejmu — Pot za Cekinovim 
gradom — severni rob parcele št. 
181 k. o. Kapucinsko' predmestje —••• 
gozdna pot pare. št. 182/1 k. o. Ka- 

• ' >  • puciusko 'predmestje proti severu do 
•   . -,   meje. k. o. Sp. Šiška .— p.o tej meji 
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proti zapadu in dalje proti jugu do 
Ceste na Rožnik — Cesta na Rožnik 
— Svetčeva ul. — jušni rob parcele 
St. 64 k. o. Gradišče do zapadnega 
roba parcele št. 88/1 iste k. o. — po 
tem robu proti jugu do južnega roba 
parcel št. 88/1, 88/2, 89/1, 89/3, 90, 
63/2, 63/1, 62, Ol, 60, 58, 57, 56, 54, 
53/7 k. o Gradišče — Kocenova ulica 
— preko žel. proge do Oražnove 
ulice. 

2. Mestna Četrt Tabor 

Kapucinsko prediti, (del): mesto 
Karlovško predmestje (del): mesto 
Poljane: mesto 
Sv. Peter I (del): mesto 
Sv. Peter H; meslo 
Kodmat [det): mesto 

Tomišelj (del): Lipe (del) 
Trnovsko predmestje (del);  mesto 

Mestna četrt Tabor leži znotraj mej- 
ne črte: stik Grajskega drevoreda z 
kVozno potjo na Grad — trte ja k. o. 
Ljubljana meato proti severozapadu 
ido Ovinkov — Ovinki — Studentov- 
eka ulica — Vodnikov trg — Kopi- 
tarjeva uL preko Ljubljanice — ob 
Ljubljanici proti zapadu do tromostja 
*— Miklošičeva cesta — Dalmatinova 
»lica — Gosposvetska cesta — Blei- 
weisova cesta — železniški prelaz na 
ffyrsevi cesti — Tyrseva cesta — 
Vilbarjeva cesta — ßmartinska ce- 
sta — Zelena jama — železniški pod- 
.voz ob Domžalski cesti — vzhodna 
posestna meja drž. železnic do meje 
k. o. Poljane — meja k. o. Poljane 
I* jugovzhodni smeri čez Gruberjev 
prekop do meje k. o Karlovško pred- 
mestje — po tej meji do vzhodnega 
Toba parcele št 118/74 k. o. Karlov- 
iko pred.nestje — po tem robu do 
gozdne poti pare. št. 618/4 iste k. o. 
*- gozdna pot pare. št. 618/4 in 618/9, 
nato zopet po gozdni poti pare. št. 
618/4 do severnega roba parcele št 
118/56 k. o. Karlovško predmestje — 
po tem robu dalje po gozdni poti 
pare. št. 118/53 iste k. o. — vzhodni 
lob parcele št. 126/1 iste k. o. — 
Hradeckega cesta — zapadni rob 
parcele št. 66/3 {ste k. o. — mostiček 
čez Gruberjev kanal — meja k. o. 
Karlovško predmestje — meja k. o. 
Poljane do stika Grajskega drevo- 
reda in Vozne poti na Grad. 

S. Mestna četrt Rakovnik 

Karlovško predmestje (del): mesto [ 
Ljuhljana-meslo (del):, 
Rudnik: 

mèsto 
Babna gorica, Daljna vas, 
Orle, Rudnik. Sola pri Rud- 
niku, Srednja vas 

Mestna četrt Rakovnik leži znotraj 
mejne Črte: stik Grajskega drevo- 
reda in Vozno poti na Grad — meja 
k. o. Ljubljana mesto — meja k. o. 
Karlovško predmestje — mostiček 
čez Gruberjev kanal — zapadni rob 
parcele št. 66/3 k. o. Karlovško pred« 
mesije — Hradeckega cesta — vzhod- 
ni rob parcele št. 126/1 k. o. Kar- 
lovško predmestje — gozdna pol 
paro. št. 118/3 iste k. o. — severni 
rob parcele št. 118/56 iste k. o. — 
goztfna pot pare. št. 618/4 in 618/9 
iste &. o., nato zopet gozdna pot pare, 
št. 6tó/4 do zapadnega roba par- 
cele Št- 118/74 iste k. o. — v severni 
smeri do meje k. o. Karlovško pred- 
mestje — meja k. o. Rudnik — meja 
k. o. Karlovško predmestje (Iščica) 
— meja k. o. Trnovsko predmestje 
do stika podaljška severnega dela 
parcel št. 2727 in 2731 k. o. Tomišelj 
— ob zapadnem robu parcele Št. 2731 
do parcele št. 1789/5 — med parce« 
lami št. 1789/5 in 1788 iste k. o. pre- 
ko jarka pare.  št. 2781  isto k   o. 
— ob zapadnem robu jarka pare. 
št. 2781 do. parcele št 1820/1 iste 
k. o. — med parcelama št. 1219/2 
in 1820/1 preko ceste pare. št 2744 
in jarka pare. St 2783 iste k. o. — 
po zapadnem robu jarka do parcele 
št. 1933/1 med parcelama št. 1933/1 
in 1933/2,,iste k. o. preko jarka pare 
štev. 2784 isto k. o. — ob zapad- 
nem robu jarka. pare. št. 2784 do 
parcele št. 1957 k. o- Tomišelj — med 
parcelama št. 1937 in 1958 preko ce- 
ste pare. št 2743, vse iste k. o. •— 
ob zapadnem robu ceste do parcele 
St. 2053/14 iste k. o. med parcelama 
št. 2053/14 in 2060/1 ter med parce- 
lama št 2061/15 in 2061?14 preko 
ceste pare. št 2062/1 iste k. o. —• 
ob zapadnem robu te ceste do par- 
cele št 2065/13 iste k. o. — med 
parcelama št. 2065/13 in 2060/2 do 
tromeje parcel št 2065/13, 2060/2 in 
2065/4 iste k. o. — vzhodni rob par- 
cel št 2065/4, 2065/3, 2065/2 do par- 
cele št. 2063/15 — južni rob parcel 
št. 2063/15, 2063/14, 2063/13, 2063/12, 
2063/11, 2063/10, 2063/9, 2063/8, 
2063/7 in 2064 do jarka pare. št 
2787 k. o. Tomišelj — vzhodni rob. 
tega jarka do parcele št. 2067/2 —• 
med parcelama št 2067/2 in 2067/3 
do parcele št 2094 iste k. o. — 
vzhodni rob te parcele do stare meje 
e kat. občino Trnovsko predmestje 
— po meji te k. o. do Ljubljanice — 
Ljubljanica — jarek pare. št. 1701/12 
k, o. Trnovsko predmestjo do Laho- 
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Bizovik (del): 

Brinje (del): 
Moste: 
Slape (del): 
Stožice (del): 

Sv. Peter I (del): 
Šmartno ob Savi (del): 

Štepanja vas (del): 
Vodmat (del): 

vega grabna — Lahov graben — za- 
padni rob parcele št. 792/1 k. o. 
Trnovsko predmestje — preko Cur- 
novca — zapadni rob parcele štev. 
791/1 iste k. o. — preko Ceste dveh 
cesarjev — zapadni rob parcele št. 
790/1 iste k. o. do Malega grabna — 
Mali graben — Zelena pot — Cesta 
v Mestni log — Svabičeva ulica — 
Ljubljanica — Rožna ulica — za 
Florijansko cerkvijo po severnem ro- 
bu parcele št. 87 k. a Ljubljana me- 
sto — zapadni rob parcele št. 68/1 
iste k. o. — vzhodni rob parcele 
št. 67/6 iste k. o. — južni ovinek 
Osojne poti — Osojna pot do stika 
Grajskega drevoreda in Vozne poti 
na Grad. 

4. Mestna četrt Moste 
Fužine, Sp. Hruška, Zgornja 
Hrušica 
mesto 
mesto 

Jarše (del), Stožice (del), 
Tomačevo (del) 
mesto 
Obrije (del), Šmartno ob 
Savi (del) 
mesto 
mesto 

Mestna četrt Moste leži znotraj mejne 
'črte: Smartinska cesta — Savska ce- 
sta_— Koželjeva ulica — poljska pot 
pare. št, 779 k. o. Brinje — poljska 
pot pare. št. 780 iste k. o. do par- 
cel št. 1B37/2 in 1357/3 k. o. Stožice, 
ki pripadata Četrti Moste — dalje 
poprej imenovani poti — Tomačev- 
ska cesta proti severovzhodu — polj- 
ska pot pare. št. 1940, 1953 in 1954 
k. o. Stožice — poljska pot pare. 
št. 981 k. o. Moste — poljska pot 
pare. št. 982 iste k. o. — čez šmar- 
tinsko cesto vključno hiše Šmartno 
žt 51, 56 in 62 vzhodno križišča 
Šmartinske in Aerodromske ceste — 
Aerodromska cesta do meje k. o. Mo- 
Bte — kat. meja k. o. Moste čez žel 
progo vzhodno čuvajnice — ob južni 
posestni meji železnice v vzhodni 
smeri — poljska pot pare. št. 922/J\ 
k, o. Slape — čez Zaloško cesto — 
poljska pot pare. št. 920 k. o. Slape 
<— čez Ljubljanico — Ljubljanica do 
vzhodnega roba parcel št. 321 in 317 
k. o. Bizovik — po tem robu do Li- 
tijske ceste — Litijska cesta — polj- 
ska pot pare. št. 338 in 1059/1 k. o. 
Bizovik do vzhodnega roba parcele 
št, 814 iste k. o. — poljska pot 
pare. št. 1058 iste k. o. do južnega 
roba parcele št. 4.13 iste k. o — po 
tej meji in ob vzhodni meji parcel J 

št. 786/3, 785/2, 783 in 780 k. o. Bi- 
zovik do poljske poti pare. št. 1062/1 
iste k. o. — po tej poti do meje med 
k. o, Bizovik in k. o. Rudnik — meja 
k. o. Bizovik — meja k. o. Stepanja 
vas — meja k. o. Vodmat do želez- 
niške proge — vzhodna posestna 
meja železnice do podvoza ob Dom- 
žalski cesti — Zelena jama — Smar- 
tinska cesta. 

5. Mestna četrt Vič 
Brezovica (del): -4 

Dobrova (del): Kožarje (deli 
clinica (del): mesto 
Gradišče (del): mesto 
Podsmreka (del): — 
Sp. Šiška (del): mesto 
Sujica (del): Vrhov« 
Trnovsko predmestje (del): mesto 
Vič: mesto 
Zg. Siska (del): mesto 

Mestna četrt Vič leži znotraj mejne 
črte: Svetčeva ulica — južni rob par- 
cele št 64 k. o. Gradišče do zapad- 
nega roba parcele, št. 88/1 iste k. o. 
po tem robu proti jugu do južnega 
roba parcel št 88/1, 88/2, 89/1, 89/3, 
90, 63/2, 63/1, 62, 61, 60, 58, 57, 56, 
54 in 53/7 iste k. o. — Kocenova ul. 
preko železniške proge — Oražnova 
ulica — Langusova ulica — Gundu« 
liceva ulica — Kopališka ulica — 
Zelena pot — Mali graben — vzhodni 
rob parcele št 790/2 k. o. Trnovsko 
predmestje — čez Cesto dveh cesar- 
jev — vzhodni rob parcele št. 791/2 
iste k. o. — čez Curnovec — vzhodni 
rob parcele št. 792/2 iste k. o. — La- 
hov graben v zapadni smeri — jarek 
pare. štev. 1701/12 k. o. Trnovsko 
predmestje — Ljubljanica do stare 
mestne meje mesta Ljubljane — sta- 
ra mestna meja (parcelne št 1708 in 
1715 k. o. Trnovsko predmestje) do 
kat. tromeje kat. občin Brezovica, 
Trnovsko predmestje in Dobrova — 
meja k. o. Dobrova in k. o. Brezo- 
vica do Tržaške ceste — Tržaška 
cesta do pare. št. 320/2 in 320/1 k. o. 
Brezovica vključno ti parceli — v 
kat. občini Podsmreka ob robu par- 
cel št 214, 215, 216, 217/1, 218 iD 220 
vključno te parcele — kolovoz pare. 
štev. 1030 k. o. Podsmreka — pot 
pare. št. 1027/1 k. o. Podsmreka 
vključno parcele št. 208, 1028, 205, 
187, 188,199, stavbišča 201/54,201/53, 
201/52 in 201/51 iste k. o. — pot 
pare št. 1027/6 iste k. o. vključno 
parcele št. 201/48, 201/47, 201/46 in 
201/45 iste k o. — pot pare. št. 30S8/3 
k. o. Dobrova vključno parcele št. 
1759/30, 1759/27 in 1759/26 iste k. o. 
«— groti severu s poti DO meji parcel 



Stran 78; Štev. 26. 

št. 1029/23, 1759/52 in 213 iste k. o. 
vključno te parcele — pot pare. 
St. 3088/2 k. o. Dobrova vključno par- 
celi št 1759/51 in 1759/24 iste k. o. 
<— pot pare. št. 3088/4 iste k. o. — 
meja parcel št. 1933/3, 1939, 2036/1, 
2036/2, 2024/2 in 2024/5 iste k. o. do 
potoka Mali graben vključno te 
parcele — Mali graben — Gradaščica 
<— Horjulščica — južni in zapadni 
rob parcele št. 1596/5 k. o. Dobrova 
i— Gradaščica — čez cesto — zapad- 
ni rob parcele št. 285/1 k. a Šujica 
— jugozapadni rob parcele št 285/2 
iste k. o. — meja k. o. Glinica do 
zapadnega roba parcele št. 1003 k. o. 
Glinica — po robu te parcele — gozd- 
na pot pare. št 1454/1 in 1455 iste 
k. o. — severni rob -parcel št. 999, 
998, 997, 996, 896, 895, 894, 893, 892, 
891, 890, 889, 888, 887/1, 886, 885, 
884, 874, 871/3, 871/1 in 871/2 k. o. 
Glinica — potok Dergomaš pare. št. 
1487 iste k. o. — tromeja kat. občin 
Glinica, Dravlje in Zg. Šiška — meja 
k. o. Zg. Šiška — severni rob parcel 
št 1233 in 1234 k- o. Zg. Šiška — 
potok Pržanc v severni smeri — se- 
verni rob parcel št. 1196, 1195, 1194, 
1192, 1184, 1182, 1180, 1271 in 1275 
k. o. Zg. Šiška — Večna pot v jugo- 
zapadni smeri — severni rob parcel 
št. 1292, 1293, 1296, 1298, 1396, 1395, 
1394,1393,1392,1391,1390,1389,1388, 
1385, 1384 in 1382, vse k. o. Zg. Ši- 
ška — meja k. o. Vič do meje k. o- 
Sp. šiška — pot pare. št 723 iste 
k. o. — vzhodni rob parcel št 651/1, 
6-18/1 in 650 k. o. Sp. Šiška — meja 
k. o. Sp. Šiška -T pot pare. št. 721 
iste k. o. — meja med k. o. Sp. Ši- 
ška in k. o. Kapucinsko predmestje 
do Ceste na Rožnik — Cesta na Rožnik 
— Svetčeva ulica. 

6. Mestna četrt Bežigrad 
Brinje (del): mesto 
Dravlje (del): mesto 
Kapucinsko predrti, (del): mesto 
Sp.Šiška (del): mesto 
St?. Peter l (del): mesto 

Mestna četrt Bežigrad leži znotraj 
mejne črte: Vilharjeva cesta — šmar- 
tinska cesta — Savska cesta — Ko- 
željeva ulica — južni rob parcele 
št. 506 k. o. Brinje — poljska pot, 
pare. št. 773,772 in pare. 771 iste k. o. 
>— severni rob parcel št. 300 in 331 
do Tyrseve ceste — Tyrseva cesta 
r— Jasna poljana — meja k. o. Drav- 
lje in k. o. Kapucinsko predmestje 
Čez kamniško žel. progo — ob tej 
progi proti severu do severnega roba 
parcel št 1474, 1477/1, 1477/2 jn 1476 
k. o, Dravlje do .Vodovodne ceste 

— Vodovodna cesta v južni smeri do 
vzhodnega roba parcele št. 391/2 k o. 
Sp. šiška — po tem robu do poljske 
poti pare. št 730 k. o. Sp. Šiška — 
preko Vodovodne cesto in kamniške 
žel. proge — vzhodna posestna meja 
kamniške in gorenjske žel. proge do 
Tyrseve ceste — Tyrseva cesta — Vil« 
harjeva cesta. 

7. Mestna četrt S i š k n 
Dravlje (del): mesto 
KapucìnsÌM predrn. (del):   mesto 
Sp. Šiška (del): 
Zg.Šiška (del): 

mesto 
mesto 

Mestna četrt Šiška leži znotraj mejne 
črte: Vodovodna cesta do vzhodnega 
roba parcele št 391/2 k. o. Sp. Šiška 
— po tem robu do poljske poti pare. 
štev. 730 k. o. Sp. Šiška — preko 
Vodovodne ceste in kamniške želez- 
niške proge — vzhodna meja kamni* 
ške in gorenjske žel. proge do Tyrseve 
ceste — Tyrseva cesta — Bleiweisova 
cesta — Celovška cesta — Lipov dre« 
vored ob velesejmu — Pot za Ceki- 
novim gradom — severni rob parcele 
št 181 k. o. Kapucinsko predmestje 
— gozdna pot pare. št. 182/1 k. o. 
Kapucinsko predmestje proti severu 
do meje k. o. Sp. Šiška — pot tej 
meji proti zapadu — pot parcelne 
št. 721 k; o. Sp. Šiška — meja k. o« 
Sp Šiška — vzhodni rob parcel št. 
650, 648/1 in 651/1 k. o. Sp. Šiška — 
pot pare. št. 723 iste k. o. ~ meja 
k. o. Vič — severni rob parcel št. 
1382, 1384, 1385, 1388, 1389, 1390, 
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 
1298, 1296, 1293 in 1292 k. o. Zg. Ši- 
ška — Večna pot v severovzhodni 
smeri — severni rob parcel št. 1275, 
1271, 1180, 1182,1184,1192,1194,1195 
in 1196 k. o. Zg. Šiška — potok Pržanc 
— severni rob parcel št 1234 in 1233 
k. o. Zg. Šiška — meja k. o. Zg. Ši- 
ška — tromeja k. o. Zg. Šiška, Drav- 
lje in Glinica — meja k. o. Zg. Šiška 
proti severovzhodu — zapadni rob 
parcel št. 688 in 689 k. o. Dravlje — 
severni rob parcel št 664 in 663 iste 
k. o. — čez Vodnikovo cesto — se- 
verni rob parcel št. 175 in 174 iste 
k. o. — Celovška cesta v južni smeri 
— meja k. o. Zg. Šiška in k. o. Drav- 
lje čez gorenjsko Zel. progo — po- 
sestna meja gorenjske žel. proge v 
sevens emeri — poljska pot pare. 
št. 1373/2 in 1595 k. o. Dravlje —. 
Vodovodna cesta. 

8. Mestna četrt Polje 
Dobrim je (del): Dob run je (del) 
Kašelj:, Podgrad, Sp. Kašelj, Vevče, 

Zalog, Zg. Kašelj 
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Slape (delJ: 

Šmartno ob Savi (del): 

Zadobrova (del): 

Devica Marija v Polju, Slape, 
Studenec 
Hrastje,Obrije (del),Šmartno 
ob Savi (del) 
Sneberje, Sp. Zadobrova, Zg. 
Zadobrova 

Brinje (del): 
Dravlje (del): 
Jezica: 
Stožice (del): 

Mestna četrt Polje leži znotraj mejne 
črte: Sava — zapadna meja k. o. 
Šmartno ob Savi — poljska pot 
pare. št. 981 in 982 k. o. Moste — 
čez Smartinsko cesto izključno hiše 
Šmartno št. 51, 56 in 62 — vzhodno 
križišča Šmartinske in Aerodromske 
ceste — Aerodromska cesta do meje 
k. o. Moste — meja k. o. Moste čez 
železnico vzhodno-od čuvajnice —ob 
južni posestni meji železnice v vzhod- 
ni smeri — poljska pot pare. št. 922/1 
k. o. Slape čez Zaloško cesto — polj- 
ska pot pare. št. 920 k. o. Slape 
čez Ljubljanico — Ljubljanica do za- 
padnega roba parcele št. 685 k. o. 
Dobrunje — ob tem robu do občin- 
ske poti pare. št. 1838 iste k. o. — 
ob tej poti do prejšnje banovinske ce- 
ste pare. št. 1844 k. o. Dobrunje — 
ob tej cesti v južni smeri do južnega 
roba parcele št. 579 iste k. o. — čez 
cesto — južni rob parcele št. 577/2 
iste k. o. do Ljubljanice — meja k. o. 
Kašelj — Sava. 

9. Mestna četrt Jezica 

Jezica, Kleče, Savije 
Jarše (del), Mala vas, Stožice 
(del), Tomačevo (del) 

Mestna četrt Jožica leži znotraj mejno 
črte: Vodovodna cesta — meja k. o. 
Jezica do Save — Sava — meja k. o. 
Stožice — poljska pot pare. št. 1954, 
1953 in 1940 k. o. Stožice — Toma- 
čevska cesta v jugozapadni smeri — 
poljska pot pare. št. 780 k. o. Brinje 
izključno parcele št. 1337/2 in 1337/3 
iste k o. — poljska pot pare. št. 779 
k. o. Brinje — južni rob parcele 
št. 506 k. o. Brinje — poljska pot 
pare. št 773, 772 in 771 iste k. o. - 
severni rob parcel št. 300 in 331 iste 
k. o. do Tyrseve ceste — Tyrseva 
cesta •- Jasna poljana — meja k. o. 
Dravlje^ in k. o. Kapucinsko pred- 
mestje čez kamniško železniško progo 
•— ob tej progi proti severu do se- 
vernega roba parcel št. 1474, 1477/1, 
1477/2 in 1476 k. o. Dravlje do Vo- 
dovodne ceste. 

10. Mestna četrt Š t. V i û 

Glittica (delj: 

Dravlje (del): 

Stanežice: 

Št. Vid nad Ljubljano: 

Vižmarje:. 

Dravlje, Kamna gorica (del), 
Zapužo 
Dvor, Gunclje, Medno, Sta- 
nežico 
Podgora, Poljane, Pržanj, St. 
Vid nad Ljubljano, Trata 
Brod, Vižmarje 

Mestna četrt Št. Vid leži znotraj mej- 
ne črte: Sava — zapadna meja k. o. 
Stanežice — meja k. o. Glinica v 
južni smeri do zapadnega roba par- 
cele št. 1003 k. o. Glinica — po meji 
te parcele — gozdna pot pare. št. 
1454/1 in 1455 iste k. o. — severni 
rob parcel št. 999, 998, 997, 996, 896, 
895, 894, 893, 892, 891, 890, 889, 888, 
887/1, 886, 885, 884, 874, 871/3, 871/1 
in 871/2 k. o. Glinica — potok Dergo- 
maš pare. št. 1487 iste k. o. — tromeja 
k. o. Glinica, k. o. Dravlje in k. o. 
iZg. Šiška — meja k. o. Zg. Šiška 
proti severovzhodu — zapadni rob 
parcel št. 688, 689 k. o. Dravlje — 
severni rob parcel št. 664 in 663 iste 
k. o. — čez Vodnikovo cesto — se- 
verni rob parcel št 175 in 174 iste 
k. o. — Celovška cesta v južni smeri 
— meja k. o. Zg. Šiška in k o. Drav- 
lje čez gorenjsko žel. "progo — po- 
sestna meja gorenjske železnice v se- 
verni smeri — poljska pot pare. 
št. 1373/2 in 1595 k. o. Dravlje — 
Vodovodna cesta — meja k. o. Drav-* 
•• — meja k. o. Št., Vid — meja 
k. o. Vižmarje — Sava. 

Celjsko okrožje 

Okraj Celje-mesto 
obsega naslednje kraje, hat^občine in naselja: 

Dolnice, Glinica, Kanina go- 
rica   (del), Podutik,  Toško 
čelfl v 

1. Celje - mesto 
Celje-mesto: ' Celje-mesto 

2. Gaberje 
Sp. H udinja: Gaberje, Sp. Hudinja, Zg. Hudinja 

3. Lisce 
(sedež Breg) 

Lisce: 
Košnica: 
Tremerje (del): 

Breg, Lisce, Miklavžev hrib 
Košnica, Polule 
Tremerje 

• 4. M c đ I o g 
(sedež Babno) 

Medlog: 

Ostrožno:. 

Babno, Lava, Lopata, LoŽnica, Medlog 

5.  Osi rožno 

Dobrova, Lokrovec, Ostrožno 
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Teharje (del): 
Zagrad (del): 

Teharje (del): 
Zagrad (del): 

G. Za grad 
Osenca, Zavodnje 
PeSovnik, Zagrad 

7. Z a v o d n • 
Cret 
Zavodna 

Okraj Celje*okolica 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Blagovna 
Goričica: Goričica, Ogorevc, ProscniSko 
Lokarje: Lokale 
Sv. Rozalija: Repno, Sv. Rozalija 
Sv. Primož I in II:   Cerovec, Sv. Primož, Trnov cc 

Braslovčc: 
Lelia: 
Male Braslovče: 
Podvrh: 
Sp. Gorče: 
Sv. Matevž: 

Brezje: 

Paridol: 
Presečno: 
Suho: 

Dobrna: 
Klanec: 

2. Braslovče 
Braslovče, Rakovlje 
Letuš, Podgorje 
Male Braslovče, Preserje, Zg. Gorče 
Podvrh 
•••••, Polče, Sp. Gorče, Topol j e , 
Glinje, Kamence, Sv. Matevž 

3. Dobje 
Sp. Brezje, Škarnice, Večje brdo, 
Završe, Zg. Brezje 
Jelce, Košnica, Paridol 
Hrušovje, Presečno, Zegar 
Dobje pri Planini, Gorica, Jezerce, 
Ravno, Repuš, Slatina, Suho 

4. Dobrna 
Dobrna, Gorica, Lokovina, Pristova 
Klanec, Loka 

Sv. Jošt na Kozjaku: Brdce, Parož, Sv. Jošt na Kozjaku 
Za-rh: Vrba, Zavrh 

S. Dramljo 
Marija Dobje: Jarmovec, Laze, Marija Dobjp, 

Svetelka 
Plctovarjc: Grušče, Pletovarje 
Sv. Uršula: Razbor, Sv  Uršula, Šedina 
Sv.Ilj: Jazbine, Straže, Sv. Ilj, Zalok 

ì 

6. Frankolovo 
Dol: Dol 
Lipa I in II: Lipa, Selce, Straža, Zabukovje 
Loka: Loka, Rakova steza, Strazica 
Verpete: Beli potok, Bukovje, Lindek, Verpete 

7. G o-milsko 
Gomilsko: Gomilsko 
Grajska vas: Dobrovca, Grajska vas, Selo 
Orla vas: Orla vas, Sv. Rupert 
•••••; Trnava, Zakelj 

8. Griže 
Sv.Pongrac: Sv. Pongrac 
Zabukovca: Griže, Migojnice, Zabukovca 

Marijina vas: 

Mišji dol I in II: 
Mrzlo polje: 
Panečc: 

Kalobjc 

9. Jurklošter 
Blatni  vrh, Marijina vas, Podpeč, 
Prapretno 
Laška vas, Mišji dol, Vel. Gorelco 
Lažiše, Mrzlo polje 
Lahov graben, Paneče, Polana 

10. Kalobie 
.Jazbin vrh, Kalobje, Kostrivnica, 
Podlesje, Vodice 

Planinca: Osredek, Planinca 
Vezovje: [Trnov, Trška gorca, Vezovje 
Vodruš: Sotcnsko, Sv. Jakob, Vodru? 

11. Laško 
Lahomno: Kladje, Lahomno, Stopce, Tevče 
Lahomšek: Lahomšek,  Marija   Gradec,  Modric, 

Radoblje, Trojno 
Laško: Laško 
Lažiše: Bukovje, Harje, Konc, Lažiše, Selo 
Plazov je: Globoko, Plazovje, Gorišce, Povčeno, 

Strensko, Zabrež 
Podvin: Gaberno, Ojstro, Padež, Podvin, 

Reka, Zikovca 
Rifcngozd: Brstnik, Doblatina, Jagoče, Planinca, 

Rifengozd, Tolsto 
Sv. Lenart n.Laš kim: Gozdec, Male Gorčice, Male Grahovše, 

Sv. Lenart 

12. Liboje 
Kasaze: Kasaze, Sv. KriJ 
Sv. Neža: Liboje 

13. Nova cerkev 
Črcškova: Čreškova, Vel. raven 
Homec: Homec, Landek, Zlateče 
Lemberg: Hrenova, Lemberg, Vino 
Nova cerkev: Nova cerkev, Polže, Visore 
Novake: Novake, Razdelj, Straža 
Socka- Socka, Trnovlje 

14. Per no v 
Vet. Pirešica: Pernov, Vel. Pirešica 
Železno I in II: Hramše, Zavrh, 2elezno 

15. Petrovce 
Leveč: Ar ja vas, DreŠinja vas, Leveč 
Petrovce: Dob risa vas, Petrovce 
Zaloška gorica: Mala Pirešica, Ruše, Zaloška gorica 

16. Planina 
(sedež Sv. Vid pri Planini) 

Golobinjek: Doropolje, Golobinjek, VisoČe 
Loke pri Planini:     Brdo, Loke pri Planini, Tajhte 
Planina pri Sevnici: Planina pri Sevnici 
Planinska vas: Planinska vas, Podvine, Vrb 
Sv. Vid pri Planini: Podlog, Podpeč, Sv. Vid pri Planini 

Podvin: 
Polzela: 
Založe: 

17. P o Izola 
Podvin 
Breg, Ločica. Orova vas, Polzeli 
Založe 
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Ponikva: 
Studence: 

Belovo (del): 
Rečica: 
Slivno: 
Sv. Jedert: 
Sv. Krištof: 
Tremor je (del): 

18. Ponikva 

Kale, Sp. Ponikva, Zg. Ponikva 
Podkraj, Studence 

lO.ReìSiea 

Belovo 
Gor. ReSica, Sp. Rečica 
Slivno, Smohor 
Sv. Jedert, Trnov hrib (Sevce) 
Sv. Krištof, Šmihel-Kuretno 
Debro 

20. Rimske Toplice 
Belovo (del): Ogeče, Rimske Toplice, Smarjeta 
Lokavec: Lokavec 
Lože: Brodnice, Brstovnica, Dol, Lože, 

Škoioe, Vodiško 

21. Slivnica pri Celju 
Javorje: 
Slivnica pri Celju: 

Sv. Urban: 
Voduce: 

Drobinsko, Javorje, Sv. Helena 
Sele, Slivnica pri Celju, Sv. Janez,' 
Turno, Vodico, Voglajna 
Gorica, Rakitovec, Sv. Urban, Tratna 
Bukovje, Voduce 

22. Sv. Jurij pri Celju 

Brezje ob Slomu, Grobelno, Stopče 
Botričenca, Kameno 
Hrušovec, Kranjclca 
Podgrad, Vrbno 

c   ,   ..      „ Podgorje, Rifnik, Šibenik 
*H'. Jurij pri Celju:  Bezovje, Sv. Jurij 
2 ratna: Crnolica, Nova vas, Tratna 

23. S v. J u • i j ob Taboru 
'       Crni vrb, Loke 

Kaplja, Ojstriška vas, Pondor, Tabor 
Sv. Miklavž 

Grobelno: 
Kameno: 
Kranjčica: 
Pudgrad: 
Rifnik: 

črni vrh: 
Ojstriška vas i 
Sv. Miklavž: 

24. Sv. Pa vol pri Preboldu 

Utkmauat Kaplja vas, Latkova vas 
Manja Reka: Marija Reka 
Sv. Magdalena: Sv. Magdalena 
Sv. Lovrenc p.Preb.: Sv. Lovrenc, Sešče 
bv.Pavel p.Preb.:   Dolenja vas, Sv. Pavel pri Preboldu 

25. Sv. Poter v Savinjski dolini 
Sv.PctcrvSav.dol.: Doberteša vas, Sp.Roje, Sv. Peter, 

Zg. Roje 
"tog: Podlog, Sp. Grušovlje, Zalog, Zgornje 

Grušovlje 

26. Sv. Ruperï 

Sv. Peter prìjurkl: Mala Breza, Sv. Peter pri Jurkloštru 
ou. Rupert: Sv. Rupert 
Trobni dol: Curnovec, MaČkovec, Trobni dol, VeL 

Grahovše 

rArclin: 

Skofjq vasi 

27. Skoija vas 
Arclin, Lahovna, Lešje, Prekorje, 
Runtole 

• S.v. Marjeta (Smarjeta), Skorja yas.. 

28. Šmartno T Rožni dolini 

Brezova: 
Rožni vrh, 
Rupe: 
Sv. Jungert I in H: 

Brezova, Konjsko, Loče 
Jezerce, Otemiia, Rožni vrh 
Pepelno, Rupe 
Gorica, Sv Jungert 

Šmartno v Rt ;.dol.: Slatina, Šmartno v Rožni dolini 

Kresnikc: 
Prožin: 
Sv. Lovrenc p. PTOS. 
Svetina: 

Î 
Bukovžlak: 
Teharje (del): 

Trnovlje: 

ftčzuvica 1 in 1•: 

flfa-ile Dole: 

Sv. Miklavž: 

Sv.. Tomaž: 
Viš'nftt vas: 

VojnXk-okolica: 
Vojulk-trg: 

Ločicai 
Prekopi t: 
Sv. Jebanim: 
lešovaft 
Vransko,- 

Gotovljer: 
Žalec: 

29. Store 
Kresnike, Lipa, Pečovje, štore 
Prožinska vas 

t Sv. Lovrenc, St. Janž 
GiaSuta, Javornik, Kanjuce, Svetine 

30. Teharje 

Bukovžlak, Slance, Vrhe 
Teharje 

31. Trnovlje 

Leskovec, Ljubečno, Trnovlje, Začret, 
Zadobrova, Žepin» 

32. Vojnik 

Bezovica, Gabrovec, Hrastnik, Spod. 
Siemens, Zg. Slemene 
Crešnovec, Kladnart, Male Dole, 
Razgorce, Rove 
Bovše, Glinsko, Lipovec, Pristova, 
Razgor, Sv. Miklavž 
Gradiše, Koblek, Sv. Tomaž, Zelèe 
Globoce, Ilovca, Ivenca, Jankova, 
Višnja vas 
Vojnik-okoHca 
iVojnik 

33. Vransko 

Loelca 
Ceplje, Prekopa^ StopniK 
Sv. Jeronim, Volog 
Marija Čret, Selo, Tešova, Tržlg- 
Vransko 

34. Žalec 

Frenga, Gotovlje 
Sp. Ložnica, Vrbje, Zg. Ložnica, Zalee 

.     Okraj Konjice 
obsega n'isîednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. DoliS 

Gor. Dolio 
' Kozjak 

Gor. Dolič 
Kozjak:, 

Kot: 

Konjice: 
Konjiška vas: 

Križevec: 
Podgorje:, 

2. Kobelj 

Kebelj, Kot, Modrio-Nadgrad, Podgrad * 

3. Konjice 

Blato, Konjice, Prevrat, Zg. Pristova 
Breg, Konjiška vas, Nova vas, Prešigal, 
Sp. Pristova 
Križevec 
Brdce, Crešnjice, Podgorja; 
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Preloge: 
Slemene: 
Stranice: 
Tolsti vrh: 

Kohle: 
Laže: 
Licenca: 
Loče: 
Sv. Jernej: 
Vel. Lipoglav:. 

Zbelovska gora: 

žice: 

Božje: 
Brezje: 
Koritno: 
Okoška vas: 
O platnica: 

Zlogona gora: 

Paka: 
Sp. Dolič: 

Sp. Grmovje: 
Vrholje: 

Zg. Grmovje: 

H udinja: 
Skomarje: 

Padeški vrh: 
Sv. Kunigunda: 

Bedna: 
Per ovce: 
Školče:. 

Tepanje I in II: 

Brezen: 
Ljubnica: 
Stenica: 
Vitanje:. 

"Loška gora: 
Radona t'as; 
Resnïk:. 
Zrečci 

Bukovlje, Polena, Preloge, 2e2e 
Kamna gora, Sojek, Stare Slemen© 
Stranice 
Skedenj, Tolsti vrh 

4. Loge 
Breg, Koble, Podob 
Sp.Laze, Vrh, Zg. Laže 
Brezje, Licenca 
Kravjek, Loče, Mlače 
Kolačno, Petelinjek, Sv, Jernej 
Klokočovnik, Kraberg, Suhadol, .Vel. 
Lipoglav 
Penovje, Podpeč, Zbelovo, Zbelovska 
gora 
Draža vas, Žice 

5. 0 pio t nie a 

Božje 
Brezje, Kovaški vrh, Slakova 
Koritno 
Okoška gora, Okoška vas (Ugovec) 
Cadram, Gorica, Lačna gora, Mala- 
horna, Markečica, Oplotnica 
Straža, Zlogona gora, Zlogona vas 

6. •••• 

Paka 
Sp. Dolič 

7. Prihova 
Sp. Grušovje 
Barje, Kačjek, Korple, Preloge, \ 
Prepuž, Sevec, Vrholje 
Dobriška vas, Dobrova, PobroìJ, 
Prihova, Raskovec, Zg. Grušovje 

8. Skomarje 

Hudinja 
Skomarje 

Sv. Kunigunda 
Padeški vrh, Planina 

, Bezovje, Koroška vas, Sv. Kîmigunda 

10. Tepanje 
Bezina, Brda, Gabrovnik, Strtenik 
Perovec 
Dobrava, Gabrovlje, Heb^nstrajt, 
Škalce 
Dobrnež, Tepanje, Tepanftski vrh, 
Vešenik 

11. Vitanje 
Brezen 
Ljubnica 
Stenica 
Vitanje-trg, Vitanje-vajf j 

12. ZreîSe 

Boharina, Loška gorji 
Gračič, Radana vas 
Resnik 
Dobraya, Sp_, Zreče^ Zg. Zreče, 

Okraj Mozirje 
ob?;ega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Bele vodo 
(sedež Sv. Florijan) 

Beh vode: Bele vodo 
Sk&mo p. Šoštanju: Skorno 
Su. Florijan: 

Družmirje: 
Blavnc: 

Kokarje: 
Pobrežje: 
Prillava J: 
Pusto polje: 

Gornji grad: 
Sv. Florijan: 
Sv. Lenart: 

Holmec I in II: 
Radmirje: 
Št. Janš: 

Sv. Florijan 

2. Družmirje 

Družmirje, Gaberko 
Ravne 

}. Gorica ob Dreti 

Creta, Kokarje, Lačja vas 
Sp. Pobrežje, Trnovec, Zg. Pobrežje 
Doblatina, Prihova (del), 2Iabo>- 
Potok, Pusto polje, Sp. Kr-ašo 

4. Gornji grad 

Gornji grad 
Sv. Florijan 
Sv. Lenart 

5. Grušovlje 

Brdo, Holmec, Melise 
Radmirjo 
Grušovlje, Okonina, Št. Jan5 

6. Ljubno ob Savinj? 

Ljubno ob Savinji: Ljubno 
Savina: Savina 
Sv. Primož: Sv. Primož 
Ter: Juvanje, Planina. Ter 

7. L u 2 o 

Krnica: Krnica 
Konjski vrh: Konjski vrh, Strmet 
Luče: Luče pri Ljubnem   * 
Podveza: Podveza 
Podvolovljek: Podvolovljek 
Raduha: Raduha 

8. Mozirje 
Brezje: Brezje 
Dobrovlje: Dobrovljo 
Lepa njiva: Lepa njiva • 
Loke: Dobrovlje, Loko 
Ljubi ja: Ljubija 
Mozirje: Mozirje 
Sv. Radegunda: Sv. Radegunda 
Šmihel: Šmihel 

9. Nova Štifta 
Šmiklavž Šmiklavž, Štangrob 
T ir osek: Tirosek (Nova Štifta)' 

10. 
Poljane: 
Prihova Ili 
Rečica ob Savinji: 
ßp. Rečica i 

R e «Sic a ob Savinji 

Poljane 
Prihova (del) 
Dol-Suha, Rečica ob Savinji 
Nizka, Sp. Rečica, Varpolje 
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11. Solčava 

Söffet»; Solčava 
Sv. Duh: Logarska dolina, Sv. Duh 

12. S t. A n d r a ž pri Velenju 
Dobrič: 
$t. Andraž p. Vel. 

Dobrič 
Št. Andraž 

••••: 
Ložnica: 

Čmova: 
Lipje: 
Prelska: 
Št.Janž: 

Bevče i 
Paka: 
Salek: 

PleŠivec: 
Sv. Brie: 
Skale: 

13. Št. II j pri Velenju 
Arnače, Laze 
Ložnica, Silova 

14. S t. J a n I na Vinski gori 
Crnova 
Kozjak, Lipje, Lopatnik 
Prelska, Selo 
Pirešica, St. Jana na Vinski gori 

15. S al c k 

Bevče 
Paka 
Konovo, Salek 

16.  Š 
Plešivec 
Sv. Brie, 
Skale 

kale 

Skalske Cirkovce 

Smartin. Cirkovce:  Šmartinske Cirkovce 

Bočna: 
17. Šmartno  ob Dreti 

Bočna,  Ceplje, Delce,  Kropa, Nad- 
_   . bočna, Otok, Podnom, Slatina 
Šmartno od Dreti:    Sv. Jošt,   Šmartno  ob  Dreti,  Volog, 

Vrhi, Zg.Kraše- 

18. Š m a r t n o  ob Paki 
Gavce: Gavce 
Paška vas: Paška vas, Slatina 
Rečica ob Paki:      Podgora, Rečica ob Paki 
Skorno-NoviKlošter: Gorenje, Skorno-Novi Klošter 
Šmartno ob Paki:   Mali vrh, Šmartno ob Paki 
Veliki vrh: Veliki vrh 

19. Šoštanj 
Lokovica: Lokovica 
Šoštanj:   ' Šoštanj 

20.  Topolščica 
Sv. Vid: Sv. Vid 
Topolščica: Topolščica 
Zavodnje: Zavodnje 

21. Velenje 
Kavče: Kavče 
Podkraj: Podgorje, Podkraj 
Velenje: Pesje, Prologe, Stara vas, Velenje 

Okraj Šmarje 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Kostrivnica 
Cača vas: Caga Vas, Žagaj 
Drevenik; Drevenik, Gabrovec/Zg .Kostrivnica 

Sp. Kostrivnica: Brezje, Kamna gorca, Podplat, 
Sp. Kostrivnica 

Zg. Gabernik: Podturn, Sp  Gabernik, Zg. Gabernik 

2.  Kozje 
Kozje: > Ješovec, Kozje 
Vetcmik: Veternik 
Zdole: Klake, Zdole, Zeče 

3. L c s i v n o 
(sedež Pilštanj) 

Dobležice: Dobležice, Pristava 
Urensko rebro: Drensko rebro, Gubno 
Lopaca: Krivica, Lopaca 
PUštanj: Lesiono, Pilštanj 
Stroška gorca: Dobje, Strašita gorca 
Zagorje: Bistrica, Topolovo, Zsgorj© 

• 4. Nova vas 
(sedež Lemberg) 

Lembcrg-lrg: Lemberg-trg 
Lcmberg-okolica: Lemberg-okolica, Sv. Mihael 
Pijovce: Mestinje, Nova vas, Pijovce 
Sladka gora: Polžanska gorca, Polžanska vas, 

Sladka gora 

5. Podčetrtek 
Imeno: Golobinjek, Imeno, imenska gorca 
Podčetrtek: Podčetrtek 
Sopote: Slake, Sopote 
Verace: Pecelj, Sela, Verace 
Virštanj: Gostinca, Virštanj 

'.      » 6. Polje ob Sotli 

Buče: Buče 
Lastnic:   • Bnezovec; Lastnic 
Sedlarjevo: Polje ob Sotli, Prelasko, Sedlarjevo. 
V renska gorca: Vrenska gorca 

7. Ponikva 

Dolga gora: Bobovo, Dolga gora             
Ostrožno: Mali Lipòglav, Ostrožno 

•Ponikva: Boletina, Ponikva, Sv. Ožbalt, Uniše 
Ponkvica I: Okrog, Ponkvica(del), Srževica 
'Slatina: Dobovcc, Slatina 

! Žagaj:     : Hotunje, Luterjè, Žagaj 
Zg. Selce I: Zg. Selce 

8.  Pristava, 

Nezbiše: Nezbiše        .   .. 
Pristava: Dol, Mestinje, Pristava 
Roginska gorca I: Cmereška gorca, Kovinska gorca 
Sodna vas: Sodna vas 
Sv.Ema: Sv. Ema 
Sv. Vid: Jerčin, Sv. Vid 
Vonarje: Vonarjes .                                  \   . 

9. Rogaška Slatina 
Brestovec: Brestovec 
Cetovec: Cerovec, Irje/Zg' Sečovo 
Ceste: Ceste "                                 •,'.'. 
Negonje: .Gradiški dol, Negonje 
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Nimno: 
Rajnkovec: 
Ratanska vas: 
Sp. Secavo: 
Sv. Katarina: 
Sv. Križ: 
Sv. Mohor: 
Tekačevo: 
Topole: 
Tržišče: 

Vel. Rodne: 

Dobovcc: 

Donačka gora: 
Rogatec: 
Stojno selo: 
Strmec: 
Tlake: 
Tr lično: 
Trška gorca: 

Nimno 
Prišla vca, Rajnkovec, Vinec 
Ločen dol (del), Ratanska vas (del) 
Sp. Sečovo 
Sv. Katarina 
Rjavica, Sv. Križ 
Sv. Mohor 
Tekačevo 
Topote 
Ratanska vas (del), Rogaška Slatina, 
Tržišče 
Vel. Rodne 

10. Rogatec 
Črešnjevec, Dobovee, Sv. RokobSotli, 
Vidina 
Donačka gora, Sv. Jurij 
Rogatec 
Brezovec, Sv. Florijan pri Rogatcu 
Strmec 
Tlake 
Log, Trlično 
Zahenberk 

11. Sv. Peter na Medvedjem selu 
Grlice; Grlice, Lase 
Hajnskot Hajnsko 
Kačji dol: Kačji dol 
Kristan vrh: Kristan vrh, Medvedje selo 
Plat: Gaberce, Plat 

12. Sv. Steian 
Babna gora: Babna brda, Bäbna gora, Bukovje 
Grobelce: Grobelce, Sv. Stefan 
Št. Jani pri žusmu: Babna reka, Brezje, Lekmarje, 

St.Janž pri Žusmu 

13. Sv. Vid pri Grobelnem 
Bodrei: Bodrež, Bodrišna vas, Gornja vae, 

Sv. Vid pri Grobelnem 
Platinovec: Grobelno, Lipovec, Platinovec, 

Rakoveo 
Ponkvica II: Ponkvica (del)' 
Zg. Selce Hz Sp. Selce, Zavrže 

14. S m a r j e pri Jelšah 

Bobovo: 
Dol: 
Dvori 
Ješovec: 
Kor etno: 
Preloge: 
Senovicat, 
Sv. Barbara:, 
Sv. Tomai:, 
Šmarje pri Jetìah:, 

Vrh: 

Rogïnska gorca Ili] 
Sv. Magdalena: 
Sv. Jani: 
Sv. Jerneji 
Tinskot 

Bobovo, Mala Pristava, Zastranje 
Dol, Dragomilo 
Dvor, Sotensko, Sv.Miklavž 
Cerovec, Ješovec, Kamenik 
Konuško, Koretno, Serovo 
Belo, P reloge, Stranje 
Predel, Senovica 
Globoko, Sv. Barbara, Zadrže 
Sv. Tomaž 
Gaj, Korpule, Predenca, Sv. Rok, 
Šmarje pri Jelšah 
Sv. Lovrenc, Vodenovo, Vrh 

15.  Zi bika 
Bezgovlca, Pustike, ZiMška vaü 
Strtenica, Sv. Magdalena, Škofija 
Sv. JanŽ 
Bezgovica, Sv. Jernej 
Sj).Sïniko» St, Jani. Zg.TJnsko. 

Dobrina: 
Loka pri Žusmu: 

16.  Ž u som 
(sedež Loka pri Žusmu) 

Dobrina, Hrastje 
Loka pri Žusmu, Oslešica 

Okraj Trbovlje 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselia: 

1. Čomšenik 
Brezje: Brezje, Dobrljevo 
Čcmšenik: Čemšenik 
Jesenom: Jesenovo 
Sv. Lenart: *    Sv. Lenart 

2. Dole pri Litiji 
Dole pri Litiji: Borje, Dole pri Litiji, Hude Ravne, 

Kal, Prevale, Radgonica, Selce, Sla- 
vina, Sp. Jelenje, Zagozd, Zavrh 

Vel. Goba: Borovak,   Brezovo,   Ceplje,   Gadne, 
Gornje Jelenje, Ljubež v Lazih, Mala 
Goba, Preska, Preženjske njive, Vel. 
Goba 

3. D o 1 pri Hrastniku 
Dol pri Hrastniku:   Brnica, Dol pri Hrastniku, Hrastoik. 

Kal 
Marno: Brdce, Marno, Unično 
Sv. Jurij ob Tur ju:   Kovk, Sv. Jurij ob Turju 
Sv. Stefan Sv. Štefan, Turje 

Hrastnik: 
Ojstro II:, 

4. Hrastnik 
Hrastnik, Plesko, Prapretno 
Ojstro (del), Studenca 

5. Loka pri Zidanem mostu 
Loka: Loka pri Zidanem mostu, Račića 
Radei: Čelovnik, Radež, Žirovnica 
Sv. Peter p. Loki (del): Sv. Peter (del) 

6. Loke-Kisovec 
(eedež Loke) 

Kolovrat II: 
Kotredei I (del):, 
Loke: 
Ržišče: 
Semnik: 
Št. Lambert I (del) 

Podlipovica (Medijske Toplice) 
Za vine 
Loke, Kisovec, Podkraj 
Izlake, Prhovec, Ržišče, ZabrezniK 
Šemnik 

: Colnižče 

• 7. Mlinše 
Kandrie I: 
Kandrie II: 
Kolovrat II, 
Zabavaj 

Brise, Mlinše, Ravno, Zvarulje 
Kandrše 
Borje, Kolovrat 
Zabava 

8. PoISnIE 
Konjščica: 
Polšnik:, 

Konjščica, Sv. Bric, St. Lenart 
Dolgi   rt,   Mamolj,   Prevek, Ravn 
Renke, Sp. Polšnik, Semnik, lepe, 
Zg, Eolšnjk (Eolšnik) 
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Hotemež: 

Njivice: 

Podkraj: 
Radeče: 
Svibno: 

Vrhovo: 

9. Radeče 
Brunik, Bruniška gora, Dobrava, Go- 
relice, Hotemež, Loška gora, Rudna 
vas 
Jelovo, Morino   vj'vîpe, Stari dvor, 
Zebnik 
Podkraj 
Radeče 
Cimerno, Jagujenica, Sv. Janez, 
Svibno 
Log, Prapretno, Vrhovo 

10. Razbor 
Okrogljice: Okrogljice, Razbor 
Sv. Jurij pri Lola:   Breg, Sv. Jurij pri Loki 

11. Sr. Jurij-Dobovec 
(sedež Dobovec) 

Dobovec: Dobovec, Ključevica, Matica, •••••• 
riža, Završje 

Sv. Jurij p. Kumom: Borovak,   Gorenja vas,   Mali   Kum, 
Osredek, Sv. Jurij pod Kumom 

12. St. Lambert 
Rovišče I: GolSe, Leše, Rovišče, Sv. Gora 
St. Lambert I (del): Jablana, Jarše, Požar je, St. Lambert 
St. Lambert II :        Kolk, Savšenik, Senožet, Tima 

Knezdol: 
Kotredež II: 
Ojstro I: 
Sv. Marko: 
Trbovlje: 
Zagorje (del): 

Kotredež I (del): 
P otoška vas: 
Zagorje (del): 

13. Trbovlje 
Gabersko, Knezdol, Planinska vas 
Sv. Planina 
Ojstro (del) 
Ravne, Sv. Katarina, Sv. Marko 
Loke, Retje, Trbovlje 
Bevško (Sv. Urti — del) 

14. Zagorje 
Cebine, Kotredež, Rove, Znojilo 
Potoška vas, Prapreče 
Dolenja vas, Selo, Sv. Urb  (del), 
Toplice, Zagorje 

15. Zidani most 
Sv. Peter p. Loki (del): Sv. Peter (del) 

Suhadol, Savna peč, Sirska vas, Vel. 
Širje, Zidani most 

Širj 

Ljubljansko okrožje 
Okraj Grosuplje 

obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

Ambrus: 
Višnje: 

Grosuplje: 

1. Ambras 
Ambras, Kal, Kamni vrb 
Bakerc, Brezovi dol, Primca vas, 
Višnje 

2. Grosuplje 
Blato, Gatina, Grosuplje, Jerova vas, 
Perovo 

Slivnica (del): Boštanj, Malo Mlačevo, Sp. Slivnica, 
Vel. Mlačevo 

Stara vas: Dole,  Mala  Stara  vas, Sp. Duplice, 
Vel. Stara vas, Zg. Duplice 

Stranska vas: Brezje, Brvace, Hrastje, Stranska vas 

3. Ivančna gorica 
Draga II: Sp. Draga 
Gorenja vas: Gorenja vas, Malo Črnelo, Mleščevo, 

Mrzlo polje, Vel. Črnelo 
Hudo: Hudo, Stranska vas 
Muljava: Bojanj vrh, Male Kompolje, Muljava, 

Polje, Vel. Kompolje 
Radohova vas II: Studenec 
Stična (del): Ivančna gorica 
Vel. Pece II: škrjanč© 

4. Račna 
Ilova gora: Gaberje, Ilova gora 
Račna: Cušperk, Mala Račna. Predole, Vel. 

Račna 

5. Rob 
Krvava peč: Bukovec, Centa, Krvava peč, Mački, 

Osredek, Peček, Purkarče, Sekiršče, 
Strletje, Uzmani 

Osolnik (del): Dolščaki 
Selo Bane, Bavdek, Boštetje, Dednik, Gra- 

dišče,   Marinček,   Mohorje,   Naredi, 
Podhojni hrib, Rob, Rupe, Selo, To- 
mažini, Vrh, Zgonče 

6. Stična 
Ćešnjice H: Dobrava, Pristava 
Dobrava II: Mala Dobrava 
Metnaj: Debeče,   Goričica,   Metnaj,   Obolno, 

Osredek, Planina, Poljane 
Stična (del): Gaberje, Mekine, Stična, Vir 

7. Struge 
Podlabor: Paka, Podtabor, Pri cerkvi (Struge), 

Ra piovo, Tržič 
Podtiskavec: Cetež, Kolenča vas, Lipa, Podiiskavec, 

Tisovec 

8. Št. Jurij pri Grosupljem 
Ponova vas: Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova 

vas 
Vel. Lipljene: Male   Lipljene,  Medvedica,   Rožnik, 

Škocjan, Vel. Lipljene, Železnica 
Vino: Drenik, Podgorica, Rogatec, Št. Jurij, 

TJdinje, Vino, Vrbičje 

9. St. Vid pri Stični 

Bukovica: Bukovica,  Grm,  Grunđel-grad,  Selo 
pri Sv. Pavlu, Sv. Pavel, Zaboršt 

Češnjicel: Farški  Kal,  Male   Cešnjice,   Velike 
Cešnjice, Vel. Kal 

Dob: Dob, Hrastov dol, Lučarjev Kal, Rdeči 
s Kal, Sad, Trnovica 

PòdborSt; Boga vas, Breg pri Dobu, Podboršt, 
Pokojnica. Selo pri Dobu, Skofjo 
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Radohova vas I: 
Sobrače: 

Dol. Podpoljane: 

Glogovica, Radohova vas, Vrhpolje 
Pusti Javor, Rađanja vas, Selo pri Sv. 
Andreju, Sobrače, Vrh pri Sobračah 

&. Vid: Griže, Petrušnja vas, Pristavlja vas, 
Št. Vid pri Stični 

Temenica: Cagošče, Dolenja vas, Prapreče, 
Temenica, Videm 

Vel. Pece I: Male Pece, Rtiža vas, Vel. Pece 

10. Šmarje-Sap 
(sedež Šmarje) 

Mali vrh: Gajniče, Mali vrh, Razdrto, Tlake, 
Veliki vrh 

Sek: Huda polica,  Paradišče,  Podgorica, 
Sela, Zgornja Slivnica 

Šmarje: Sap, Šmarje 

11. Turjak 
Osolnik(del):. Javorje, Knej, Laze, Mali Osolnik, 

Podlog,   Srnjak,   Skamevec,   Veliki 
Osolnik 

Turjak (del):, Cetež, Gradež, Laporje, Mali Ločnik, 
Prazniki, Rašica, Sloka gora, ščurki, 
Turjak, Vel. Ločnik 

12. Veliko Lašče 
Bukovec, DoL Podpoljane, Finkovo, 
Gašpinovo, Gornje Podpoljane, Mar- 
šiči, Praproče, Pusti hrib, Rigelj, 
Zlati rep 

Dvorska vaš: Dvorska   vas,   Kot,   Mala   Slevica, 
Medvedjek, Podkraj (Kožarji), Prc- 
lesje, Škrlovica, Vel. Slevica 

Lužarje: Borovec, Brlog, Dolenje Kališče, Gor. 
Kališče, Karlovica, Krkovo, Lužarje, 
Plosovo, Podkogelj, Podstrmec, Pod- 
žaga, Poznikovo, Žaga 

Sv. Gregor: Andol,   Brlog,   Črnec,   Črni   potok, 
Grebenje, Junčje, Kotelj, Krače, 
Levstiki, Marolči, Novi pot, Perovo, 
Pugled, Sv. Gregor, Vintarji, Zadniki 

Turjak (del):, Male Lašče 
Vlaka: Adamovo,  Brankovo,   Grm, Hlebce, 

Hrastovo, Jakičevo, Kaplanovo, Kuk- 
maka, Logarji, Opalkovo, Podsmreka, 
Podulaka, Polzelo, Prhajevo, Pušče, 
Stope, Ulaka 

Vel. Lašče: Sp. Ret je, Srobotnik, Strmec, Velike 
Lašče, Zg. Retje 

13. Videm-Dobrepolje 
(sedež Videm) 

Cesta: Cesta, Ponikve, Vodice-Predstruga 
Kompolje: Kompolje 
Podgora: Bruhanja vas, Podgora, Podgorica 
Videm-Dobrepolje: Podpeč, Videm-Dobrepolje 
Zagorka: Mala vas, Zagorica 
Zdenska vas: Hočevje, Mala Uova gora, Zdenska vas 

14. Viđ e m-Krk a 
(sedež Videm) 

Podbukovje: Gabrovšica,  Laze,  Male  Lese,  Pcd- 
bukovje, Vel. Lese 

Sušica: Kitni vrh, Sušica, Trebež 
Vrhi: Leščevje, Mali  vrhi,  Mevce, Oslica, 

Potok, Trebnja gorica, Veliki  vrhi, 
Znojile 

15. Višnja gora 
Blečji vrh: Blečji vrh, Dolenja vas, Gorenja vas 

Kožljevec, Mali Konec, Troščine 
Dedni dol: Dedni dol, Peščenik, Stari trg 
Dobrapa I: Kamno brdo, Sela, Vel. Dobrava 
Draga I: Podsmreka, Polje, Zg. Draga 
Kriška vas: Kriška vas, Nova vas, Pristava, 

ZavrtaČe                                           • 
Leskovec: Gor. Brezovo, Izvirek, Leskovec, 

Mlake, Vrh 
Polica: Peč, Peščenik, Polica, Sp. Brezovo 
Višnja gora: Višnja gora 

16. Zagradec 
Šmihel II: Dečja vas 
Valična vas: Breg, Cešnjice, Male Reberce, Valična 

vas, Vel. Reberce 
Vel. Globoko: Grintovec,   Kužljevec,  Mali   Korinj, 

Malo Globoko, Veliki Korinj, Veliko 
Globoko 

Zagradec: Fužine, Gabrovka, Marenča vas, 
Tolčane, Zagradec 

17. Žalna 
Luče: Luče 
Slivnica (del): Zagradec 
Žalna: Mala Loka, Plešivica, Vel. Loka, Žalna 

Krka: Gmajna, Gradiček, Krška vas, Randol, 
yidem 

Okraj Jesenice 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Began j e na Gorenjskem 

Begunje: Begunje, Poljče, Zgoša 
Nova vas II: Zapuže 
Otok II: Dvorska vas 
Srednja vas: Mlaka, Slatna, Srednja vas, Sv. Lucija 

2. Bled 
Bled: Bled 
Rečica: ReS ca 
Ribno: Bodešče, Koritno, Ribno 
Selo: Kupljenik, Selo 
Zasip: Zasip 
Želeče: Mlino, Zagorice, Želeče 

3. Bohinjska Bola 
Bohinjska Bela:      Bohinjska Bela, Obrne, Slamniki 

4. Bohinjska Bistrica 
Bohinjska Bistrica: Boh. Bistrica, Ravne 
Nemški Rovti Nemški Rovt 
Nomen j: Bitnje, Lepence-Log, Nomenj, Soteska 
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Sanica: 

Brezje: 
Lese: 
Ljubno: 
Mošnje I: 
Otok I: 

Dosloviče: 
Zabreznica: 
Žirovnica: 

Dovje: 
Viselnica (del): 

Podhom: 
Poljiica: 
S p. Gorje: 
Višelnica (del) 

Zg. Gorje: 

Gozd: 

<rava Blejska Dob 
Hrušica: 
Javornik: 
Jesenice: 

Koroška Bela: 
Potoki: 
Sv.Križ-Planina 

Brod, Kamnje, Laški Rovt, Polje, 
Ribčev laz, Savica, Sv. Duh, Sv. Janez, 
Žlan 

5. Brezje 

(sedež Črnivec) 

Brezje, Črnivec, Dobro polje, Noše 
Lese, Palovice, Peračica 
Ljubno, Posavec, Praproče 
Globoko, Mošnje 
Sp. Otok,Zg. Otok 

6. Breznica 
Breznica, Dosloviče, Rodino, Smokuč 
Selo, Vrba, Zabreznica 
Breg, Moste, Žirovnica 

Ï. Dorje-Mojstrana 

(sedež Dovje) 

Belca, Dovje, Mojstrana 
Zg. Tiadovina 

8. Gorje 
(sedež Spodnje Gorje) 

Podhom, Sebenje, Sp. Graben, Vintgar 
Poljšica 
Sp. Gorje, Zg. Laze, Zg. Graben 
Grabče, Mevkuš, Sp. Radovina, Sp. 
Laze, Sr. Radovina, Višelnica 
Krnica, Zg. Gorje 

9. Gozd 
Gozd, Srednji vrh 

10. Jesenice 
Blejska Dobrava 
HruŠica 
Javornik, Javorniški Rovt 
Jesenice, Plavški Rovt, Plavž, Pod 
Možakljo, Sava 
Koroška Bela 
Potoki 
Sv. Križ 

11. Kranjska gora 
£•«» gora:        Kranjska gora, Log 
Podkoren: Podkoren 

Hraše: 
Nova vas I:. 

česnjica: 

Dobrava: 

Kamna gorica: 
Kropa:    • 
Zaloše: 

Lancovo l in •: 

12. L e s e e 
Hraše, Lesce, Studentice 
Hlebce, Nova vas 

13. Podna rt-Kropa 
(sedež Lipnica) 
Brezovica, Česnjica, Dobravica, Ovsiše, 
Poljšica, Rovte 
Lipnica, Prezrenje, Spodnja Dobravo, 
Sr. Dobrava, Zg. Dobrava 
Kamna gorica 
Kropa 
Mišače, Otoče, Podnart. Zaloše 

14. Radovljica 
Brda, Lancovo, Mošnja, Sp. Ličnica, 
•••••. Zg. Li2nica 

Mošnje II: 
Predtrg: 
Radovljica: 

Gorica, Vrbnje 
Predtrg 
Radovljica 

15. Rateče ' 
Rateče: Planica, Rateče  . 

16. Srednja vas v Boh;Ä- 
Boh. Srednja vas:     Srednja vas v Bohinju 
Česnjica: , 
Gorjuše: 
Studor: 

Česnjica, Jereka, Koprivnik, Pcdjelj 
Gorjuše 
Stara Fužina, Studor, Ukanec 

Okraj Kamnik 
obsega naslednje kraje, fcot. občine in naselja: 

1. Dob 

Brezovica (delJ:      Brezovica, Gorjuša. Lačen vrh, Laze, 

Dob: 
Krtina: 
Studenec: 
Sv. Trojica • 

Brezovica (del): 
Depala vas: 
Domžale: 
Stob: 
Studa: 
Vir: 
Trzin: 

Homec: 
Jarše: 
Smarca: 

Ihan: 
Selo: 
Sv. Miklavž 

Godič: 
Kamnik: 
KoSiše: 
Mekinje: 

Nevi je: 
Polovice: 

Podgorje: 
Tučna: 
Tunjice: 

Blagovica: 

Raca, Žeje 
Češenik, Dob' 
Krtina 
Brezje, Studenec 
Dole, Kokošnje, Kon/im Sv  Trojica, 
ViŠevek, Zalog 

2. D o m ž-a 1 c 

Zaboršt 
Depala vas 
Domžale 
Stob 
Studa, Št. Pavel 
Količevo, Podrečje, Turnišce, Vir 
Trzin 

3. Homec 

Homec, Nožice, Preserje 
Rodica, Sp. Jarše, Sr. Jarše> Zg. ••••• 
Smarca    , 

4. Ihan 

Goričica, Ihan, Prelog 
Bišče, Mala Loka, Selo 
Brdo 

.   5. K a m n i k : 

Brezje, Godič, Kržiše, Vodice 
Kamnik, Perovo, Zaprice, Zale 
Košiše 
Jeranovo, Mekinje, Podjelše, Spodnje 
Mekinje, Zduša 
Nevlje, Uševek, Vir, Vrhpolje 
Sp. Palovice, Trobelno, Vranja peč, 
Zg. Palovice 
Bakovnik, Duplica, Podgorje 
Briše, Hrib, Poreber, Tučna 
Laniše, Tunjice, Tunjilka mlaka 

6. Krašnja 

Blagovica, Gaberje, Golčaj, Jelše, 
Korpe, Mali Jelnik, PodsmreČje, Pri- 
lesje, Prevoje, Sp. Petelin jek, Veliki 
Jelnik, Vošce, Vranke, Zgornje Loke, 
•Zlatenik ' . • 
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Češnjice: 

Koreno: 
Krošnja: 
Žirovle: 

Češnjice, Lipa, Mali Rakitovec, Po- 
ljane, Selca, Vel. Rakitovec 
Koreno, Krajno brdo, Vrh 
Kom polje, Krašnja, Trnja va 
Sp. Loke, Zirovše 

7. L a z e ? Tuhinju 
Hribi: Cirkuse,   Crni   vrh,   Golice,   Liplje, 

Mali hrib, Vel. hrib 
Hruševka: Gradišče, Hruševka, Kostanj, Podbreg, 

Prapreče, Ravne 
Šmartno v Tuhinju: Buč,  Sidol,  Stebljevek,  Šmartno  v 

Tuhinju 
Zg. Tuhinj: Laze, Selo, Zg. Tuhinj 
Zlato polje II: Gabrovnica, Laseno, Pišajnovica 

8. L o k e T Tuhinju 
Loke v Tuhinju:       Loke v Tuhinju, PirSevo, Potok, Sno- 

vik, Vaseno, VeL Lasna 
Pcdhruska: Markovo,   PodhruŠka,   Srednja   vas, 

Studenec 
Znojile: Bela peč, Poljane, Rožično, Sela pri 

Kamniku,    Sovina   peč,    Trobelno, 
Znojile, Zobejevo 

9. Mengeš 

Županje njive: Kamniška     Bistrica,     Klemenčevo, 
Okroglo-Slevo, Potok v Crni, Pra- 
pretno-Sv. Primož, Stahovica, 2upa- 
nje njive 

14. Spi t al i • 

Dobeno: Dobeno 
Loka: Loka pri Mengšu 
Mengeš: Mengeš, Pristava, Topole 

10. Moravče 

Dr ti ja:        » Delen, D rti ja 
Moravče: Češnjice, Gorica, Moravče 
Pece: Gora, Križate, Pece, Pretrž 
Sv. Andrej: Imenje, Krasce, Sv. Andrej 
Sv. Mohor: Negastern, Podoreh, Prikrnica, Sv. 

Mohor, Svine 
Sv, Valentin:. Sv. Valentin, Zalog 
irhpolje: Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, 

Vrhpolje, Zg. Javoršica, Zg. Tuštanj 
Zg. Koseze: Hrastnik, Mošenik, Zg. Koseze 

11. Slo s te 

Kaplja vas: Kap7ja vas, Komenda, Potok 
Križ: Gora, Križ 
Mlaka: Gmajnica, Mlaka, Podboršt 
Moste: •M 3te, Žeje 
Suhadole: Suhadole 

12. Radomlje 
Radomlje: Hudo, Radomlje, Skrjančevo 
Rova: Dolenje, Jasen, Kolovec, Êova, 

Zagorica, Ziče 
Volčji potok:, Rudnik, Volčji potok 

13. Stahovica 

Bistričica: Bistričica, Kregarjevo, Prapretno- 
Zakal 

Črna: ••••, Krivčevo, Podlom, Podstude- 
nec, Smrečje, Zavrh, Žaga 

Gozd: Gozd 
Stranje:. Sp. Stranje, Stolnik, Zagorica, Zgornje 

Stranje 

Motnih: Motnik, Zajasovnik 
Spitalić: Češnjice, Okrog, Rebro. Spitalič 
Zg. Motnik: Bela, Zg. Motnik 

15. Št. Vid 

Lukovica: Brdo, Ceplje, Lukovica, Prapreče 
Prevoje: Imovica, Prevoje, St. Vid, Vrba 
Rafolče: Dupeljne, Rafolče, Vrhovlje 
Sp. Koseze: Gradišče, Presßrje, Prevalje, Spodnje 

Koseze 
Zlato polje I: Brezovica, Mala Lasna, Obrše, Pod- 

gora, Preserje, Trnovče, Zlato polje 

16. Trojane 

Hrastnik: Blodnik, Hrastnik, Jelenk, Jelševica, 
Polšina, St. Gotard, Trzin, Zg. Za- 
planina, Zlokarje 

Trojane: Drtno, Hribi, Lebenice, Podzid, Tro- 
jane,  Učak,   Vel.   ravan,   V   zddeh, 
Zapleš, Zavrh 

Št. 0zbali: Bršljinovec, Doline, Gorenje, Javorje, 
Log, Podmilj, Prvinje, Suša, Si, Ožbalt, 
Zg. Petelinjek 

Zaplanina: Lemovec, Zaplanln* 

Bukovica: 
Polje l: 
Ilepnje: 
Sinkov turn: 
V esca: 
Vodice: 

Dobrava: 
Klanec: 
lAthovičc: 
Nasoviče: 
Zalog: 

17. Vodice 
Bukovica, Utik 
Polje 
Dobruša, Repnje 
Koseze-Kot, Potok-Sinkov turn 
Selo-Golo, Vesca 
Vodice 

18. Zalog 
Cerkljanska Dobrava 
Klanec, Komendska Dobrava 
Lahoviče, Vopovlje 
Breg, Nasoviče 
Glinje, Zalog 

Okraj Kranj 
obòega naslednje krajo, kat. občine in naselja: 

Nemil je: 

Sp. Resnica: 
Sv.Jošt: 

Zg. Resnica: 

Bitnje: 

Cerklje: 
Grad:. 

1. Desnica 
•Tamnik,  Nemilje,  Njivica, Podblica, 
Rovte pri NemHjah 
Sp. Besnica 
Javornik, Pševo, Rakovica. Sv. Jošt, 
Zabukovje 
Zg. Besnica 

2. Bitnje 
(sedež Srednje Bitnje) 

Sp. Bitnje, Sr. Bitnje, Zg. Bitnje 

3. Cerklje na Gorenjskem 
Cerklje, Pšenična polica, Vasca 
Dvorje, Grad 
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Plata: 
Sp. Brnik: 
Šeniurška gora: 

Šmartno: 
Ste fan ja gora: 
Zg. Brnik: 

Bobni vrl: 

Golnik: 
Gorice: 
Srednja ras: 
Tencùîe: 

Sp. Jezersko: 
Z g. Jezersko: 

Kok ra: 

Bistrica (del): 
Kovor: 
Žvirče: 

Čirače: 
Drulovka: 
Huje: 
Klanec:. 
Kranj: 
Primskovo: 
Rupa: 
Stražišče: 
Struževo: 

Kri. ize: 

SeniSno: 
Ziganja vas: 

Breg: 
Jama: 
Mavčiče: 
Podreča: 
Praše:i 

Duplje: 
Naklo: 
Okroglo; 
Pivka: 
Podbrezje: 

Strahinj: 
Vdinborit l Ui //• 
žeiet 

PŠata 
Sp. BrniK 
Apno-Ravne, Sidraž, Stiska vas, Sv. 
Ambrož, Sv. Lenart, Šenturška gora, 
Viševca, Vrhovje 
Poženik, Šmartno 
Štefanja gora 
Zg. Brnik 

4. G ori • e 
Babni vrt, Oadovlje, Pangršica, Povije, 
Tratenik, Zabije 
Golnik 
Gorice, Kamnjek, Letenice, Zavoda 
Srednja vas, Zalog 
Sp. Tenetiše, Zg. Tenetiše 

5. Jezersko 
(sedež Zg. Jezersko) 

Sp. Jezersko 
Zg. Jezersko 

6. Kokra 
(sedež Zg. Kokra) 

Kokra 

7. Kovor 
Brezje, Popovo, Vadiče, Vi?oče 
Hudo, Hušica, Kovor, Loka 
Brdo, 2vir5e 

8. Kranj 
Cirčiče 
Drulovka, Orehe): 
Huje 
Klanec 
Kranj 
Gorenje, Primskovo 
Rupa 
Stražišče, Smarjetna gora 
Struževo 

9. Križe 
Gozd, Križe, Pristava, Retnje, Zgornje 
Veterno 
Novake, Senično, Sp. Veterno 
Breg, Sebenje, Ziganja va« 

10. ••••• 
Breg 
Jama 
Mavčiče 
Podreča 
PraSe 

11. Naklo 
Sp. Duplje, Zadraga, Zg. Duplje 
Malo Naklo, Naklo 
Okroglo 
Pivka, Polica 
Britof, Dolenja vas, Podtabor, Srednja 
vas (Podbrezje) 
Cegelnica, Strahinj 

Bistrica, Žeje 

12. Pre do si je 
Britof: Britof, Orehovlje 
Kokrica: Bobovek,   Jlovka,   Kokrica.   Mlaka, 

Srakovlje, Tatinec 
Predasi je: Predoslje 
Sulia: Suha, 

13. Preddvos 

Bela: BaŠelj, Hraše, Sp. Bela, Srednja Bela, 
Zg. Bela 

Breg: Breg, Hrib, Mače, Nova vas. Potoče, 
Preddvor 

Tupaliče: Možjanca, Tupaliče 

14. Smlednik 
Uroše: Hraše 
Smlednik:. Smlednik, Sv. Valburga 
Zapogei Dornice, Torovo, Zapoge 

15. Sv. Ana pod Ljubeljem 

Sv. Ana: Sv. Ana 

16. Sr. Katarina 
(sedež Slap) 

Sv.••:•••: Cadovlje,   Dolina,   Grahovše,   Lom, 
Potarje, Puterhol, Slap 

17. Scnïur 

Luže: Luže, Srednja vas 
Šenčur: Šenčur 
Visoko: Hotemaže, Milje, Visoko 

18. ••.• 
Bistrica (del):, Bistrica 
Tržiča   " Tržič 

19. Velesovo 

Češnjevek: Cešnjevek 
Olsevek: Olševek 
Velesovo: Adergas, Praprotna polica, Trata, 

Velesovo 

20. Voçlj'e 

Hrastje: Hrastje, Prebačevo 
Moše: Dragocajna, Mole 
Trboje:, Trboje, 2erjavka" 
Voglje:, Voglje, Voklo 

Okraj Ljubljana-okolica 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Borovnica 

Borovnica, Dol, Lašče, Laze, Ohonica, 
Padež, Pokojišče, Pristava, Zavrh 
Breg, Pako 
Brezovica, Dražica, Niževec, Zabočevo 

Borovnica: 

Breg: 
Zabocevo: 

Brezovica: 

Cini vihi 

2. Brezovica 
Brezovica, Notranje gorice, Plešivica, 
Vnanje gorice 

3. Crni vrh 

Crni vrh, Planina, Setpik, Smplnik 
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Črnuče: 
Nadgorica: 

4. Črnuče 
Črnuče, Dobrava, Gmajna, Podboršt 
Brod, Ježa, Nadgorica 

5. D o b r o v a  prç Ljubljani 
Uobrcva (del):        Brezje, Dobrova, Kožarje (del) 
Podsmreka (del):     Draževnik, Komanija, Podsmreka 

(Hel), Razori 
Šujica (del): Gabe rje, Hruševo, Osredek, Stranska 

vas, Sujica 

6. D o b r u n j c 
Bizovik (del): Bizovik 
Dobrim je: Porrunje, Zadvor, Zavoglje 
Javor: Besnica, Javor 
Lipoglav: Brezje, Mali Lipoglav, Pance, Repče, 

Sela pri Pancah, Vel. Lipoglav 
Podmolnik: Podmolnik, St. Pavel 
Sostro ; Cešnjice,   Podlipoglav,  Sadinja  vas, 

Sostro, Zagradišče 

7. D o I pri Ljubljani 
Berićevo: Beričevo, Brinje 
Dol: Dol, Videm, Zaboršt 
Kleče: Kleče 
Pòdgbra: Podgora, Zajelše 

8. Dolsko 
Dolsko: Dolsko 
Laze: Laze 
Petelinje: Kamnica, Petelinje, Sv. Helena 
Senožeti: Senožeti 
Sv. Križ: Sv. Križ, Vrh Sv. Križa, Zagorka 
Vin je: Klopce, Vinje 

9. Golo-škrilje 
(sedež Golo) 

Golo: Dol. Golo, Gor. Golo, Mokrice, Skrilje 
Zapclok: Visoko, Zapotok 

10. Horjul 
Ilorjul: Horjul,  Korena, Ljubgojna,  Vel. Li- 

gojna (del) 
Vrzdcnec: Samotorica, Vrzdenec 
Zaklanec: , Lesno brdo, Podolnica, Zaklanec 
Žažar: Zažar 

11. Ig 
Dobravica: , Dobravica, Kremenica 
Iška Loka: Iška Loka, Malena 
Iška vas: Gor. Ig, Iška, Iška vas, Ustje 
StudenecJg: Ig, Kot, Staje 
Želimlje II: Sarsko 

12. Kresnice 
Kresnice: Kresnice, Kresniške Poljane 
Kresniški vrh: Golišče, Jevnica, Kresniški vrh, Mala 

Dolga noga 
Velika vas: Hrib, Katarija, Sp. Ribče, Sp. Prekär, 

Velika vas, Vrh Sv. Miklavža, Zalog, 
Zg. Ribče, Zg. Prekär 

13. Litija 
Udii:. Bitiče, Gor. Hotič, Gor. Log, Gradec, 

Jesenje, Sfi. Hotič, V.ernek, Zajgodje 

Jablanica: Breg, Gradišče, Gradiške Laze, 
Jablanica, Tenetiše 

Konj: Cirkuse, Konj, Ponoviče, Sava, 
Sp. Log, Zahrib 

Lilija: Grbin, Litija, Podsitarjevec, StJurijj 
Vel vrh 

Sv. Anion H: Širmanski hrib 

14. Log 
Log: , Dragomer, Log, LukoyW 

15. Medvode 
Golo brdo: Golo brdo, Seničica 
Medvode: Medvode, Svetje 
Preska: Goričane, Preska, Rakovnik, Vaše 
Senica: Ladja, Sp. Sanica, Zg. Senica 
Sora: Dol, Sora 
Studenčice: Govejek, Studenčice, Tehovec, 

Trnovee 
Topol: Brezovica, Topol (Sv. Katarina) 
Zbilje: Zbilje 
Zg.Pirniče: Virje, Zg. Pirničo 
Žlebe: Žlebe 

16. Todgorica 
Dragomelj: Dragomelj 
Podgorica: Podgorica, Pšata, Soteska, S«. Jakob' 

ob. Savi 

17. Polhov Gradec 
Babna gora: Babna gora, Belica, Belo, Dolenja vas^ 

Dvor, Hrastenica, Log 
Polhov Gradec:       Podreber, Polhov • Gradec, Pristava, 

Srednja vas 
Selo: Selo, Setnica 
Setnik: Briše, Butajnova, Praproce, Setnik, 

Smolnik 

18. Pre ser j c 
Jezero: Jezero, Planinka 
Kai.mik: Goričica, Kamnik, Prevaljo 
Preserje: Dol. Brezovica,   Gor. Brezovica,  Pod- 

peč, Preserje 

Trebeljevo: 

Volavlje: 

Rakitna: 

LaniSče: 

Liberga: 

Sv. Anton I: 

22. 

19. Prežgan jo 
Gozd-Reka, Mali vrh, Malo Trebe- 
ljevo, Vel. Trebeljevo • 

' Besnica, Dolgo brdo, Gaberje, Jančje, 
Koške poljane, Laze, Prežganje, 
Račića, Ravno brdo, Tuji grm, Vnaj« 
narje, Volavlje 

20. Rakitna 
Rakitna 

21. Škofljica 
Dole, Glinek, Gumnišče, Klanec 
(Škofljica), Lanišče, Pleše, Reber, 
Zalog, Zg. Blato 

Šmartno pri Litiji 
Cerovec, Dvor, Jelša, Liberga, Lupi« 
niča, Vel. Kostrevnica 
Dragovšek, Jastrebnik, Mala Stanga, 
Ščit, Štangarske poljane, .VeL Stanga 
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Šmartno: Mala Kostrevnica, Šmartno pri Litiji, 
Ustje, Volčja jama, Zavrstnik 

Vintarjevcc: Orni potok, Javorje, Leskovec, Pod- 
roje, Ravni Osredek, Riharjevec, Vin- 
tarjevec, Vrata 

23. Šmartno pod Šmarno goro 
Gamdjnc: Sp. Gameljne,  Sr. Gameljne,  Zg. Ga- 

meljne 
Polje II: Vojsko 
Malica: Rašica 
Skanična: Povodje, Skaručna 
Sp. Pirniče: Sp Pirniče, Vikerče, Zavrli 
Šmartno: Šmartno pod šmarno gorf 
Tacen: Tacen. 

24. S t. J o š t naü Vrhniko 
Butajnova: Butajnova, Planina 
St.Jošt: Smrečje, St. Jošt 

25. TomiSclj 
domiseli: Brest, Lipe (del), Tomišelj 
rrbljene: Strahomer, Vrbljene 

26.  Vačo 
Rovišve II: CveteZ, Laze, Podbukovje, Široka set, 
», v Vovše 
y<*e; Klenik, Potok, Ržišče, Slivna, Vaee 

27. Vrhnika 
Bevke, Blatna Brezovica, Sinja gorica 
Podlipa 
Stara Vrhnika 
Drenov grič, Lesno brdo, Mala Li- 
gojna, Vel. Ligojna 
Bistra, Mirke, Verd 
Vrhnika 
Zaplana 

28. želi ml j e 

Brezje, Gradišče, Pijava gorica, 
Smrjene, Vrh 
Klada, Čelnik, Zelimlje 

fea Br<*ovica: rodhpa; 
&«ra Vrhnika: 
r cl, Ligojna; 

Verd: 
Vrhnika: 
spiana: 

Pipva gorica lin II. 

Zelimlje /: 

obsega 

Begunje: 
Bezal jak: 
Koži jek; 
Otave: 

PodsUvniea 
ScUček: 

Beitele : 
Gradiško: 

Hiteno:. 

Okraj Rakek 
naslednje krajo, kat. občine m naselja: 

1. Begunje pri Cerknici 

Begunje 
Bezuljak, Dobec 
Kožljek 
Beč,   Dol. Otave,   Gora,   Gor. Otave, 
Kranjce, Kržišče, Pikovnik, Strazile, 
ŽiboVnik, Župejno 
Mahneti, Otonica, Podslivnica 
Brezje, Selšček, Topol 

2. Bloke 
(sedež Nova vas) 

Benote 
Andrejčje, Gradiško, Mramorovo pri 
Pajkoveni, Storovo 
Iliteno. Polšeče, Zavrh 

Hudi vrh:, 
Metulje: 
Nova vas: 
Radlek: 
Ravne: 
Ravnik: 
Runarsko: 
Strmca: 

Studenec: 
Studeno : 
Sv. Duh: 

Topol: 
Vlaka: 
Vel. Bloke: 
Vel. vrh: 
Volčje: 
Zales: 

Cajnarje : 
Jeršiče: 
Kranjce: 
Krcmenca: 
Osredek: 
Ravne: 
Sv. Vid n. Cerknico, 
Štrukljeva vas: 

Cerknica: 
Dolenja vas: 

Otoki fdel J: 
Otok II: 

Blekova vas: 
Brod: 
Dol. Logatec: 
Gor. Logatec: 
Žibrše II: 

Bločice: 
Grahovo: 
Gor. Jezero: 
Lipsenj: 
Otok I (del): 
Žcrovnica: 

Ilotedrlica: 
Ravnik: 
Žibrše III: 

Dane: 
Knežja njivam 

Hudi vrb 
Metulje 
Fara, Nova vas 

'Radlek 
Ravne 
Lepi vrh. Ravnik 
Runarsko 
Mramorovo pri Luiarjih. Strmca, 
Zakraj 
Studenec 
Glina, Studeno 
Godičevo, Kramplje, Laliovo, Sv. Duh, 
Škrabče, Škufče 
Topol 
Hribarjevo, RoZanee, Slegne, Ulaka 
Vel. Bloke 
Veliki vrh 
Nemška vas, Volčje 
Bočkovo, Jeršanovo, Lov rano vo, Maini, 
Ograda, Sv. Trojica (Sivče), Zales 

3. Cajnarje 
Cajnarje, Gošič, Krušče, Reparje 
JeršiČe, Rudolfovo 
Korošce, Koščake 
Kremenca, Milava, Ponikve, Slugovo 
Osredek 
Lešnjake, Ravne, Tavžljp, Zahrib 
Cohovo, Sv. Vid, Zala 
Belčaje,   Hribljane,  Hruškarje,  Pir- j 
mane, Ščurkovo, Štrukljeva vas 

4. Cerknica 
Cerknica 
Dolenja  vas,   Dolenje  Jezero. Pod» 
skrajnik, Želše 
Otok 

5. Logatec 
(sedež Dol. Logatec) 

Blekova vas, Blekovske Žibrše 
Brod, Čevica 
Dol. Logatec, Martinj hrib 
Gorenja vas, Gor. Logatec, Kalce> 
Logaške Žibrše 

6. Grahovo 

Bločice, Bloška polica 
Grahovo, Martinjak 
Gor. Jezero 
Goričice, Lipsenj, Sv. Štefan, Steberlž 
Laze 
Žerovnica 

7. H o t o d r § i c a 

llotedršica, Ilotenjske Žibrše (del)] 
Novi svet, Ravnik 
Ilotenjske Žibrše (del) 

8. Lož 
(sedež Stari trg) 
Dane, Klance, Škrilje 
Knežja njiva,, Markoy.ec; 
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Lož: Lo/, Podlo/. 
Nadlcsk: Narlle^k 
Podcerkev : Podcerkev 
Stari trg: Stari trp pri Ložu 
Vrhnika: Vrhnika 

9. Iga vas 
Bahna polica: Babna polica 
Babno polje: Babno polje 
Igavas: Igavas, Podgora 
Kozarišče: Kozarišče, Smarstn 
Poljane: Poljane 
Pudob: Pudob 
Visevek: Viševek 
Vrh: Vrh 

10. Planina 
Grčarevec: Grčarevec 
Laze: Jakovica, Laze 
Planina (Dol. in Gor.): Lipi je, Planina 

Rakek: 
Unec: 

Petkovcc: 
Rovte: 
Vrh: 

Žibrše I: 

11. Rakek 

Ivanje selo, Rakek 
Slivice, Unec 

12. Rov to 
Petkoveo 
Praprotno brdo, Rovte 
HleviJe, Hlevni vrh, Lavrovec, 
Vrh Sv. Treh kraljev 
Zibrše 

Okraj škof ja Loka 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Gorenja vas 
Dol. Dobrava: Bacine, Dol. Dobrava, Gor. Dobrava, 

Tod raž, Žirovski vrh Sv. Urbana 
Gorenja vai:. Gorenja  vas, Sestranska  vas, Trata, 

Žirovski vrh Sv. Antona 
Hotavlje:. Čabrače, Hlavče njive. Hotavlje, Sred- 

nje brdo, Suša, Volaka 
Leskovica I: Debeni, Kopalnica, Leskovica, Studor 
Trebija: Fužine, Kladje, Podgora, Trebija 

2. Javorje 
Dolenčiče: Dolenčiče, Javorje, Murave 
Gorenja ravan:        Dol. ravan, Dol. Zetina, Gor. ravan, 

Gor. Zetina, Jazbine, Jelovica, Malen- 
ski vrh 

Podvrh: Četena   ravan,   JarČje  brdo,   Krivo 
brdo, Mlaka, Podvrh, Zapreval 

3. Lucine 
Lucine: Brebovnica,  Dolge njive,  Goli vrh, 

Lucine, Prelesje, Zadobje 

4. Poljane 

Dobje: Dobje, Hotovlje, Kremenik, Poljane, 
Predmost, Vinharjo 

Dolbrdo: Dol. brdo, Gor. brdo, Srednja vas, 
Žabja vas 

Kovski vrhi Bukov yrh. Kovski srh. 

Podobcno: 

Visoko: 

Bukovica: 
Dolenja vas: 
Kališe: 
Selca : 
Sv. Klemen : 

Sv Lenart: 
Z g. Ljuša: 

lavorjev dol: 
Koprivnik (del): 
fxinise: 
Pod jelovo brdo: 
Stara Oselica: 

Danje: 

Serica: 

Draga: 
Godešič: 
Puktal: 
Rpteče: 
Sopotnica: 

Staniše: 
Stara Loka: 

Stari dvor: 
Sv. Barbara: 
Sv. Ožbolt: 
Suha: 
Škof ja Lolca: 
Zminec: 

Davra: 
Leskovica II: 
Zali log: 

Dorf ar je: 
Krizna gora:, 

Pevno: 
Žabnica: 

11. 

Dražgoče: 
Studeno: 
Sv. Križ: 
Sv. Nikolaj: 
ZeleznildM 

Delnice. 0,'ibrška ćora. Lom, Lovsko 
brtlo, Podobeno. Volta, Zakobiljek 
Log, Smoldno, Visoko 

5.  Selca 
Bukovica, Knape, Sevlje 
Dolenja vas, Golica 
Kališe, Lajše 
Selca 
BukovXnica, Pozirao, Strmica, Topolje> 
Zabrokve 
Rovt, Stirpnik, Sv. Lenart 
Praprotno, Sp. Ljuša, Sv. Tomaž, 
Zg. Ljuša 

6.  Sovodenj 
Javorjev dol 
Koprivnik 
Laniše, Nova Oselica, Sovodenj 
Pod jelovo brdo 
HobovSo, Stara Oselica 

7. Sor i ca 
Ravno. Spodnje Danje, Torka, Zabrdo, 
Zgornje Danje 
Spodnja Sorica, Zgornja Sorica 

8. SkoîjaLoka 
Draga, Gosteče, Punger! 
GodešiČ 
Hosta, Puštal 
Gorenja vas, ReteČe 
Breznica,  Gabrovo, Sopotnica,  Sveti 
Florijan 
Log, Staniše, Valterski vrh 
Binkelj, Papirnica, Stara Loka, Trnje, 
Vešter, Virlog 
Grenc, Stari dvor, VirmaSe 
Sv. Barbara 
Sv. Petra hrib. Sv Andrej, Sv.Ožbolt 
Lipica, Suha, Trata 
Pod pul ferca. Škof ja Loka, Vincarj© 
Bodovlje, Brode, Gabrk, Zminec 

9. Zali log 
Davča, Podporezen 
Leekovška Davča 
Osojnik, Potok, Zala, Zali log 

10. Ž a b n i c a 
Dorfarje, Forme, Sv. Duh 
Cepulje, Križna gora, Lavtarski vrh, 
Planica 
Crngrob, Moäkrin, Pevno 
Šutna, Žabnica 

Zelezniki-CcSnjica 
(sedež Češnjica) 
Dražgoše 
CeSnjica, Rudno, Studeno 
Podlonk, Skovine 
Martini vrh, Ostri vrh 
Železniki 
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Dobračeva: 
Dole: 
Koprivnik (del): 
Ledinica: 
Opale: 
Vrsnik: 
Žiri: 
Žirovski vrh: 

12.  Žiri 
Dobračeva, Selo, Stara vas, Zabrežnik 

Mrzli vrh 
Jarčja dolina, Ledinica 
Izgorje, Opale 
Podklanec, Ravne, Sovra # 
Brekovice, Goropeke, Ziri 
Nova vas, Račeva, Zirovski vrh 

Mariborsko okrožje 

Okraj Lendava 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Bistrica 
(sedež Gornja Bistrica) 

Bednjaj, Dol.' Bistrica, Laze, Mala 
Kočija 
Gor. Bistrica 
Srednja Bistrica 

Dol. Bistrica; 

Gor. Bistrica: 
Srednja Bistrica 

2. Bogojina 
Bogojina: Bogojina 
Bukovnica: Bukovnica 
Filovci: Filovci 

3. Centiba 
čentiba: Centiba, Centibske gorice 
Dolina: Dolina 
Pince: Pince, Pince-marol 

4. Črenšovci 
črenšovci: Črenšovci 
Trnje: Trnje 
Žižki: Žižki 

5. Dobrovnik 

Dubrovnik: Dobrovnik 
Strehovci: Strehovci 
Žitkovci: Zitkovci 

6.  Dolnja  Lendava 
Dolga vas: Dolga vas 
Dol. Lendava: DoL Lendava, Lendavske gorico, Trije 

mlini 

7. Gaberje 
Dol. LakoS; Dol. LakoS 
Gaberje: Gaberje 
Gor.Lakcü: Qor. LakoS 

8. Hotiza 
Hotiza: Hotiza 
Kapca: Kapca 
Kot: Kot 

9. Kobilje 
Kobilje: Kobilje 
Motvarjevch Motvarjexci 

10. Mostje 
Battuta: 
G enter ovci: 
Kamovci: 
M ost je: 
Radmožanci: 

Banuta 
Genterovci 
Kamovci 
Mostje 
Radmožanci 

11. Odranci 
Odranci: Odranci 

12. Petišovel 
Petišovci: Benica, Petl£ov©i 

Brezovica: 
Mala Polana: 
Vel. Polana: 

13. Polana 
(sedež Velika Polana) 

Brezovica 
Mala Polana 
Vel. Polana 

14. •••••• 
Gomilica: 
Lipa: 
Nedelica: 
Renkovci: 
Turnišče: 

Gomilica 
Lipa 
Nedelica 
Renkovci 
Turnišče 

Okraj Ljutomer 
obsega naslednje kraje, hu. občine in naselja: 

1. Bolebnečici 
Bolehne5ici 
KupeUnci, SeliŠči 
Slaptinci, Zihlava 

2. Branoslavci 
Branoslavci, Vidanovci, Vugrlfevci 
Gor. Kamenlčak 
Radoslavci 

Bolehnečici : 
Sclišči: 
Slaptinci: 

Branoslavci: 
Gor. Kamenlčak 
Radoslavci: 

Cezanjevci: 
Ključarovci: 
Lokavci: 

C ven: 
Krap je: 
Mola: 

Ivanjkovci: 
Liban ja: 
Mïhalovci: 
Pavlovski vrh:. 

Gomila: 
Jastreba: 
Kog: 
Laća ves: 
Vit an: 
Kodrann li 

3. Cezanjevci 
(sedež Lokavci) 
Cezanjevci 
Grabe, Ključarovci 
Lokavci 

4. C ven 
Cven 
Krapje 
Mota 

5. Ivanjkovci 
Ivanjkovci 
Liban ja (del) 
Mihalovci 
Pavlovski vrK 

6. Kog 
Gomila 
Jaetrebci 
Kog 
Laèa ves 
Vitan 
ïodranci 
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Boreći: 
Iljaševci: 
Križevci: 
Stara Nova 

Ljutomer: 

Berkovci: 
Logar ovci: 

Bučkovci: 
Drakovci: 
Godemarci: 
Kuršinci: 
Morava: 
Precetinci: 

Babinci: 
Grlata: 
Krištanci: 
Noršinci: 

Gresovščak: 
Radomerje: 
Slamnjak: 
Sp. Kamenšcak: 
Sred. Kamenšcak: 

7. Križevci pri Ljutomeru 

Boreći 
Iljaševci 
Križevci 
Stara Nova vas 

•. Ljutomer 
Ljutomer 

9. Logarovci 
Berkovci 
Berkovski Prelogi, Gajševd, 
Kokoriči, Logarovci 

10. Mala Nedelja 

Buckovci 
Drakovci 
Bođislavci, Godemarci 
Kursinci, Sitarovci 
Moravci 
Precetinci 

Ključarovci II: 
Lahonci: 
Runeč I: 
Stanovao: 
Žvab (Runeč II):    Žvab 

11. Noršinci 

Babinci 
Grlava 
Krištanci, Salinci 
Noršinci 

12. Ka dom er j e 
Cuber, Gresovsčak, Železne dvori 
Radomerje 
Podgradje, Slamnjak 
Sp. Kamenšcak 
Sred. Kamenšcak 

13. Run e• 

Ključarovci (del) 
Lahonci 
Dobrovščak, Runeč 
Stanovno, Strezetina 

Bratonečice I in II: 
Rakovci: 
Rucmanci: 
Savci: 
Trnovci: 

Desnjak: 
Mekotnjak: 
Radomerščak: 
Stara cesta: 
Žerovinci: 

Nunska graba: 
Presika: 
Pristava: 
Rinčetova graba: 
Stročja vasi 

14. Savci 
Bratonečice, Ritmerk, Sejarici 
Rakovci 
Rucmanci 
Savci 
Mezgovci, Senčak,, Trnovci 

15. Stara cesta 
(sedež Žerovinci) 

Desnjak   - 
Mekotnjak 
Radomerščak 
Stara cesta '~ 
Hujbar, Žerovinci 

16. Strožja T as 

Nunska graba 
Presika 
Pristava 
Rinčetova, graba 
•Stročja vas 

17. Sv. Miklavž pri Ormožu 
F-Termnnp.i 

Štev. 26. 

Hermanci: Hermanci 
Ilovci: Ilovci 
Kajžar: Kajžar 
Sv. Miklavž: Sv. Miklavž 
Vel. Brebrovnik: VeL Brebrovnik 
Vinski vrh: Krčevina, Vinski vrh 
Vuzmetinci: Vuzmetinci 
Zasavci: Zasavci, Zg. Salovci (del) 

18. S v. T o m a ž pri Ormožu 
Ključarovci h, Ključarovci (del) 
Koračiće:. Hranjigovci, Koračiće, Zagorje 
Mala vas: Gradišče, Mala vas 
PrŠetinci: Pršetinci 
Senik (Vičanci II) • Senik 
Sv. Tomaž: Sv. Tomaž 

19. V e 1 i č a n c 
Cerovec: Cerovec 
Mali Brebrovnik: Mali Brebrovnik 
Plešivica: Jeruzalem, Plešivica 
Veličane: Veličane 

20. Veržej 
Banovci: Banovci 
Bunčani: Bunčani 
Veržej: Veržej 

21. Vučja vas 
Bučečovci: Bučečovci 
Vučja vas: Vučja vas 
Zasadi: Murski Zasadi    " 

Okraj Maribor-mesto 
obsega naslednje mestno četrti oz. krajo, kat.-občine 

in naselja: 

1. Kolodvorska Č« t rt 
Grajska vrata: mesto 
Grajski marof (del) ; mesto 
Košaki: Košaki (del) 
Krčevina (del):      Ribniško selo, Vinarje 
Meljski hrib: Meljski hrib 

Kolodvorska četrt leži znotraj mejne 
črte: Drava — Kopališka ulica — 
vzhodni rob Trga Svobode in Jugo- 
slovanskega trga — Ciril Metodova 
ulica — severni rob Mestnega parka 
— Kalvarijska ulica — greben Kal- 
varije do vrha hriba severno Račjega 

' dvora — pobočje do potoka na meji 
med k. o. Krčevina in RoŠpoh I —» 
meja med tema kat. občinama —•• 
eeverni rob k. o. Krčevina — meja 
med k. o. Krčevina in PoČehova do 
južno posestva Počehova št. 31 —> 
greben Piramide — južna meja po- 
sestva Wögerer — Šentiljska cesta 
— železniški nadvoz — meja med 
k. o. Orešje in Košaki — pot na 
grebenu zahodno od posestev št. 67 
do 85 do roba. k. o. Pekel — meja 
med k. o. Košaki in Pekel — vzhodni 
rob k. o. Košaki in Orešje — Drava 
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Grajski maro}: 
Koroška vrata: 
Krčevina (del): 
Maribor-meslo: 

2. Koroška četrt 
mesto 
mesto 
Kačji dvor, Petrovo selo 
mesto 
Koroška četrt leži znotraj mejne 
črte: Drava — zahodni rob k. o. Ko- 
roška vrata — meja med k. o. Krče- 
vina in Rošpoh I — pobočje severno 
posestva Vinarje št. 6, vključno po- 
sestva št. 1—5, do vrha hriba se- 
verno Račjega dvora — greben Kal- 
varije in pobočje v Barbino jamo — 
Kalvarijska ulica — severni rob 
Mestnega parka — Ciril Metodova 
ulica — vzhodni rob Jugoslovanskega 
trga in Trga Svobode — Kopališka 
ulica — Drava. 

3. Magdalenska četrt 
Pobrežje (del):       Pobrežje (del) 
Si;. Magdalena (del).-mesto 

Magda, ska četrt leži znotraj mejne 
črte: Drava — Črtomirova ulica — 
Studenška cesta — zahodni in južni 
rob k. o. Sv. Magdalena — Tržaška 
cesta do hiše št. 89 — meja med po- 
sestvi Tržaška cesta št. 89 in Ptujska 
cesta št. 1 do železniške proge — 
železniška proga — Drava 

4. Pobroška četrt 
Pobrežje (del):        Pobrežje (del) 
Sv. Magdalena: mesto .   . 

Pobreška četrt leži znotraj mejne 
črte: Drava — železniška proga Ma- 
ribor — Pragersko — južni rob 
Stražuna — meja med k. o. Po- 
brežje in Zrkovci — Drava 

5. Studenška četrt 
Limbuš (del): Damiševo naselje 
Pekre (del): Mahoričevo naselje, Pod Kalvarijo . 
Studenci: Studenci (del) 
Sv. Magdalena (del):mesto (kurilnica) 

Studenška četrt leži znotraj mejne 
črte: Drava južno Mariborskega 
otoka — zahodni rob pare. št. 212 
k. o. Limbuš — do poti severno Pe- 
kerske gorce vključno Damiševo na- 
selje in železniško čuvajnico, hišo 
na Limbuški cesti št. 171 ter Ka- 
menškovo in Pohorsko ulico — pot 
severno Pekerske gorce — meja med 
k. o. Zg. Radvanje in Pekre — južni 
in vzhodni rob k. o. Studenci — 
Studenška cesta — Črtomirova ulica 
— Drava 

Razvanje (del): 
Tezno: 

6. Tezenska četrt 
Razvanje (del) 
Tezno 
Tezenska   četrt  leži   znotraj   mejne 
črte: severni rob Stražuna — meja, 

med posestvi Tržaška cesta št. 89 in 
Ptujska cesta št. 1 — zahodni rob 
k. o. Tezno vzdolž Tržaške ceste in 
severni rob letališča — železniška 
proga do severnega roba k. o. Bo- 
hova — severni rob k. o. Bohova — 
zapadni rob k. o. Dogoše in Zrkovci 
vključno naselje Dobrava in Tovarno 
letal Tezno — Drava 

7. Brezje 

Dogoše: 
Zrkovci: 

Dogoše 
Brezje, Zrkovci 

8. Hoče 
Bohova: 
Pivola (del): 
Razvanje (del): 
Rogoza: 
Sp. Hoče: 
Sv. Miklavž: 

Bohova 
Pivola (del) 
Razvanje (del) 
Rogoza 
Sp. Hoče 
Svi Miklavž 

9. Kamnica 
Brestmìca: 
Jelovec: 
Kamnica: 
Roìpoh (del): 

Brestrnica 
Jelovec 
Kamnica vključno Mariborski otok 
Rošpoh (del) 

10. Košak: 
Košaki 'del): 
Krčevina (del): 
Pekel: 
Počehova (del): 

Košaki (del) 
Krčevina (del) 
Pekel 
Počehova (del) 

H. Limbuš 

Hrastje: 
Laznica: 
LimbuS (del): 
Pekre (del): 
Vrhov dol: 

Hrastje 
Laznica 
Limbuš (del) 
Pekre (del) 
Vrnov dol 

12. Radvanje 
Spodnje Radvanje: 
Z g. Radvanje: 

Nova vas, Spodnje Radvanje 
Burna vas, Zgornje Radvanje 

13. Reka-Pohorje 

Pivola (del): Pivola (del), Reka 
Pohorje: Pohorje 
Polana: Polana 
Slim. Pohorje (del).-Slivniško Pohorje (del? 
Zg.Hoče: Zg. Hoče 

Okraj Maribor-okolica 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Jakobskiđol 

(sedež Zg. Šentjakobski dol) 

Flekušek: Flekušek, Slatenek 
KuSemik: Kušernik 
Počenik: Počenik 
Ročica:, Jurski dol, Ročic« 
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Sp. Hlapje: Sp. Hlapje 
Sp. Šentjakobski dol:Sp. Šentjakobski dol 
Zg. Hlapi«: Zg. Hlapje 
Zg. Šentjakobski dol; Drankovec, Zg. Šentjakob k i dol 

2. J a r e n i n a 
Jareninski dol: 
Jareninski vrh: 
Polička vas: 
Polički vrh: 
Vajgen: 
Vukovski dol: 
Vukovski vrh: 

Jarenina 
Jareninski vrb 
Polička vas 
Polički vrh 
Vajgen 
Vukovski dol 
Vukovski vrb 

3. Jurjevski vrh 
Grušena: 
Jedlovnik: 
Jurski vrh: 
Pesnica: 
Vršnik: 

Grušena 
Jedlovnik 
Jurjevski vrh 
Pesnica 
Vršnik 

t i, Jurovski đol 
Jutovski dol lin U 
Maina: 
Partinje I in II: 
Sp. Costerà j : 
Sr. Gasteraj : 
Varda II: 
Zg. Gasteraj: 
Žilence: 

.* Jurovski dol 
Maina 
Partinje 
Sp. Gasteraj 
Sr. Gasteraj 
Varda (del) 
Zg. Gasteraj 
Zitence 

5. Kapla 
Sp. Kapla: 
Zg. Kapla: 

Sp. Kapla 
Zg. Kapla 

6. Koreni. 
(sedež Zg. Korena) 

Jablancc: 
Sp. Korena: 
Vinička vas: 
Z g. Koreni. : 
Zimica: 
Žikarci I in II: 

Jablance 
Sp. Korena 
Vinička vas 
Zg. Korena 
Zimica 
Dolge njive, Zikarcl 

7. P c s n i c a 
(sedež Na Ranci) 

Gacnik: 
Jelenče: 
Na Ranci: 
Pesnicki dvor: 

Gačnik 
Jelenče 
Na Ranci 
Pesnički dvot 

8. Podvelka 
Janževski vrh II: 
Lehen na Pohorju 
Rdeči breg: 

Janževski vrh 
: Lehen 

Podvelka, Rdeči breg (del) 

9. Puščava 
ćinžat : 
Kumen (del): 
Puščava:, 
Ruta:. 

Cinžat 
Kumen (del) 
Puščava, Rdeči breg (del) 
Fala, Ruta 

10. Rcmšnik-Brezno 
(sedež Remšnik) 

Brezni vrh: Brezni vrb 
brezno: Brezno 
Kozji vrh: Kozji vrb 
Radelca: Radelca 
Remšnik: Remšnik 
Vas: Vas 

11. Ribnica na Pohorja 
Hudi kot: Hudi kot, Josipdol 
Janževski vrh I: Janževski vrb (del) 
Orlica U.- Orlica (del) 
Ribnica na Poh.: Ribnica na Pohorju 

12. Rušo 
Bistrica pri Limbušu: Bistrica pri Limbušu 
Bistrica pri Rušah:   Bezena, Bistrica nri Rušah 
Lobnica: Lobnica, Log 
Ruše: Ruše 
Smolnik: Smolnik 

13. Selnica ob Dravi 
Črešnjevec: Črešnjevec 
Janževa gora: Janževa gora 
Slemen: Slemen 
Sp. Selnica: Sp. Selnica 
Srednje: Srednje 
Zg. Selnica: Zg. Selnica 

14. S e 1 n i c a ob Muri 
Selnica ob Muri:      Selnica ob Muri 
Sladki vrh: Sladki vrh, Svečane, Vranji vrb 
Srobotje: Srobotje 

15. S p odnjaSv. Kungota 
(sedež Gradiška) 

Dol. Počehova: Dol. Počehova 
Gradiška: Gradiška 
Kozjak: Kozjak 
Rolpoh II in III: Rošpoh (del) 
Dobrenje II: Sp. Dobrenje 

16. S v e č i - a 
Ciringa: Ciringa 
Plač: Plač 
Podgrac: Podgrac 
Slatina: Slatina 
Slatinski dol: Slatinski do) 
Svečina: Svečina 
Špičnik: Spičnik 
Vrtiče I: Vrtiče (del) 

17. S v. M a r j e t a ob Pesnici 
(sedež Pernica) 

Dragučova: Dragučova 
Grušova: . Grušova 
Ložane: Ložane- 
Močna: Močna 
Pernica: Pernica 
liuperče: Ruperče 
i •••/•: Kopri vnik, Vosek 
Vukovje:. Vukovje 
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18. Sv. T r o J i c a v Slov. goricah 

Gorova: 
Osek: 
Sp. Senarska: 
S p. • er jane: 
Sp. Porćič I mil: 
Sv. Trojica: 
Zg. Senarska: 
Zg. •erjane: 
Z g. Porćič I in II: 

Gočova 
Osek 
Jj,. Senarska 
Sp. Verjane 
Sp. Porčič 
Sv. Trojica 
Zg. Senarska 
Zg. Verja-ne 
Zg. Porčič 

Sv. Kriz: 
Bober: 
Zg. Slemen: 

19. Sv. Križ pri Mariboru 
Sv. Križ 
Sober 
Zg. Slemen 

20. Sv. Lenart? Slov. goricah 

Radcliova: 
Sp. Žerjava: 
Sv. Lenart v Si. g.: 
Šetarova: 
Va'da I: 
Zamarkova: 
Zg. Žerjava: 
Žice II: 

21.  Sv. 

Kumcn (del): 
Rečen jak: 
Sv.Lovrenc na Poh.: 

Radehova 
Sp. Zerjavel 
Sv  Lenart v Slov. goricah 
Šetarova 
Varda (del) 
Lormanje,  Sumanovo, Zamarkova 
Zg. Žerjave! 
Žice (del) 

Lovrenc na Pohorju 
Klopni vrh, Kumen (del) 
Recenjak 
Sv. Lovrenc na Poh. 

22. Sv. M a r t i n pri Vurbcrku 
Cglence: Ciglence 
Sp. Duplck: Sp.  Duplek 
Sv Martin p. Vurb.: Sv. Martin pri Vurbergu 

23. Sv. Olba 11 ob Dravi 
Javnih I in II: Javnik 
Sv. Ožbalt: Sv. Ožbalt 

24. Sv. P c t o r pri Marib 
(sedež Malečnik) 

Celestrina: Celestrina 
Hrenca: Hrenca 
RlalprniJc: Malečnik 
Mi tava: Metava 
NeLova: Nebova 
Qicova: Trčova 
Vodole: Vodole 

25. § t. 11 j v Slov. goric 
Ccrsalt; Ceršak, Kozjek 
Cirknica: Cirknica 
Kaniia: Kaniža 
Kresnica: Kresnica, Stara gora 
St.IljvSl. gor.; St. Il] v Slov. gor. 
Štrihovec: Strihoveo 
Dobrcnje I: t Zg. Dobrenje- 

26. Volißina 
'(sedež Sv. Rupert v Slov. goricah) 

Cermljcnlahti Cermljenšak 
Nadbišecij Nadbišec- 

Rogoznica: 
Selce: 
S p. Veličina: 

Straže: 
Zavrh : 
Z g. Voličina I in II: 

Gradišče: 
Sp. Boč: 
Vel. Boč: 
Vurmat: 
Zg. Boč: 

Rogoznic* 
Selce 
Jazbine, Sp. Voličina, Strma gora, 
Sv. Rupert v Slov. gor. ' 
Stražo 
Gradenšak, Zavrh 
Zg. Voličina 

27. Vurmat 
Gradišče 
Sp. Boč 
Vel. Boč 
Vurmat 
Zg. Boč 

28. Zgornja Sv. R.angola 
Plintovec: Plintoveo 
Vrtiče II: Vrtiče (del)" 
Zg. SvJCungota :        Zg. Sv. K ungota 

29. Zgornji Duplek 
Zavrska vas: Završka vas 
Zg. Duplek: Zg. Duplek 

Okraj Murska Sobota 
obsega naslednje kraje, kat. občine ia naselja: 

1. Bakovci 
Bakovd: 
Uokležovje: 

Bakovd 
Dokležovje 

2. Beltinci 
Beltind: 
Bratondït 
Gančani:, 
Lipova: 

Beltinci 
Bratonci 
Gančani 
Lipovci 

8. Bo donel 
Bodoncit 
Novi Beznovd: 
Poznanovd: 
Stari Beznovd: 
Strukovd: 
Vadarci: 
Zenkovd: 

Bodonci 
Novi Beznovci 
Poznanovcl 
Stari Beznovci 
Strukovd 
Vadarci 
Zenkovcl 

4. Brezove! 
Brczovdt 
Lemerje: 
Predanovd: 
Pužavd: 

Brezove! 
Lemerje 
PredanovcJ 
Puža vel 

5. Cankova 
Cankova: 
Doma find: 
Gornji Črnci: 
Korovci: 
Skakovd: 
Topolovd:. 

Cankova 
Domajinci 
Gornji Crnci 
Korovci 
Skakovci 
Topolovcl 

6. GederovcI 
Gedcrovd:, 
Krajnq:j 

Gederovol 
Krajna 
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Murski Petrova: 
Sodišinci: 

Murski Petrovci 
Sodišinci 

7. Gornja Lendava 

Gornja Lendava: 
Kovačovd: 
Kruplivnik: 
Motovild: 
Radovci: 
Vidonci: 

Gornja Lendava 
Kovačovci 
Kruplivnik 
Motovilci 
Radovci 
Vidonci 

8. Gornji Petrovci 

Adrijand: 
Gornji Pelrovci: 
Lucova: 
Stanjovci: 
Šulind: 

Adrijanci 
Gornji Petrovci 
Lucova 
Stanjovci 
Šulinci 

9. Gornji Slaveči 

Dol. Slaveči: 
Gor.Slaved: 

Dol. Slaveči 
Gor. Slaveči 

10. Ižakovci 

Ižakovci: 
Melind: 

Ižakovci, Nemščak 
Melinci 

11. Kančovci 

Ivanova: 
Kančovd: 
Kukeč: 
Panovci: 
Ratkovci: 

Ivanovci 
Kančovci 
Kukeč 
Panovci 
Ratkovci 

12. Kramarovci 

Fikšinci: 
Kramar ovd: 
Odnje: 

Fikšinci 
Kramarovci 
Ocinje 

13.  Križevci 

Domanjšovci: 
Košarovd: 
Križevd: 
Kušlanovd: 
Lončar ovci: 

Domanjšovci 
Kosarovci 
Križevci 
Kuštanovci 
Lončarovci 

14. Kup si nei 

Borejci: 
Čtnelavci: 
Kupšind: 
F o!ana T 
Vescica z 

Borejci 
Crnelavci 
Kupšinci 
Polana 
Vescica 

15. Kn z m a 

Dolič: 
Kuzma: 
Matjašovci: 
Trdkova: 

Dolič 
Kuzma 
Matjašovci 
Trdkova 

16. •••••••! 
Dankovci: 
Mačkova: 
Otovci: 
Proscčka vas: 

Dankovci 
Mačkovci 
Otovci 
Prosečka vas 

17. M a r t j a n c i 

LuJcačovd: 
Martjand: 
Mlajtinci: 
Moravd: 
Noršinci: 

Lukačovci 
Martjanci 
Mlajtinci 
Moravci 
Noršinci 

18. Moščanci 

Dolina : 
Moščanci: 
Pečarovd: 

Dolina 
Moščanci 
Pečarovci 

19. Murska Sobota 

Krog: 
Markišavci: 
Murska Sobota 
Mursia Črnci: 
Nemčavd: 
Rakičan: 
Satahovci: 

Krog 
Markišavci 
Murska Sobota 
Murski Crnci 
Nemčavci 
Rakičan 
Satahovci 

20. Per t oca 
Gerlinci: 
Krašči: 
Pertoča: 
Ropoča: 
Pečeslavci: 

Gerlinci 
Krašči 
Pertoča 
Ropoča 
Večeslavci 

21. Prosen j ako v ci 
Berkovci: 
Ivanjšovci: 
Pordašind: 
Prosenjakovd -• 
Središče: 

Berkovci 
Ivanjšovci 
Pordašinci 
Prosenjakovd 
Središče 

22. Puconci 
Gorica: 
Purcnd: 
Šatamenci: 
Vaneča: 

Gorica 
Puconci 
Šalamenci 
Vaneča 

23. Rogaševci 
Nuskova: 
Rogaševci: 
Serdica: 
Sotina: 
Sv. Jurij: 

Nuskova 
Rogaševci 
Serdica 
Sotina 
Sv. Jurij 

24. Scboborcï 
Andreja: 
Bokrači: 
Krnci: 
Scbebord: 

Andrejci 
Bokrači 
Krnci 
Sebeborci 

25. S e 1 o v Prekmucin 
Čikečka vas: 
Fakovdi 
Selor, 

Čikečka vas 
FokoVci 
Selo 

26. Šalovci 

Budind; 
Čepinch 

Budinci 
Čejpinci • 
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Hodoš: Hodoš 
Krplivnik: Krplivnik 
Mali Dolenci: Mali Dolenci 
Markova: Markovci 
Peskovci: Peskovci 
Šalovci : Šalovci 
Vel. Dolenci: Vel. Dolenci 

27. Tešanovci 

Ivanjci: Ivanjci 
Tešanovci: Tešanovci 
Vučja gomila: Vučja gomila 

28. Tišina 

Gradišče: Gradišče 
Pelanjci: Petanjci 
Rankovci: Rankovci 
lisina: Tišina 
Tropovci: Tropovei 
Vanča vas: Vanča vas 

29. Žcnavlja 

Boreča: Boreča 
Martin je: Martinje 
ÌSeradnovci: Neradnovci 
Žcnavlja: Ženavlja 

Okraj Prevalje 
obsega naslednje kraje, kat. občino in naselja 

Črna: 
Javorje (delJ: 
Ludranski vrh: 
P od peca I in II: 
Topla; 

Dravograd: 
Goriški vrh: 
Grad: 
Kozji vrh: 
Ojstrica: 
Sv. Duh: 
Vdlca: 
Vič: 

Dobja vas II: 
Guštanj: 
Javornih: 
Matrški vrh II : 
Podiraj II: 

Bistra: 
Koprima:   / 

Brdinje: 
Kutije: 
Fulgora:, 

1.  Crna 

Crna, Pristova 
Javorje 
Ludranski vrli 
Podpeca 
Topla 

2. Dravograd 

Dravograd 
Goriški vrli 
Grad 
Kozji vrh 
Ojstrica 
Sv. Boštjan, Sv. Duh 
Velka 
Vič 

3. Guštanj 

Dobja vas (del) 
Dobrije, Guštanj, Ravne 
Javornik 
Navrški vrh (dol) 
Podkraj (del) 

4. Koprivn« 
Bistra 
Koprivna 

5. Ko ti j e 

Brdinje 
Kotijo 
Podgora   . 

Prežihov vrh: Prežihov vrh 
brUja gora I in II.: Urši ja gora 

Libellée: 
Libeliška gora: 

Marenberg: 
Sp. Vižinga: 
Sv. Janž: 
Sv. Trije kralji: 
Zg. Vižinga: 

6.  Libellée 
Gorče, Libelle 
LibeliSka gora 

7. Marenberg 

Dobrava, Marenberg 
Sp. Vižinga 
Sv. Janž 
Sv. Trije kralji 
Zg. Vižinga 

8.  Meža 

Črneče: Črneče, Tribej 
Črncška gora: Črneška gora 
Dobrova: Brod, Dobrova, Podklance 
Otiški vrh: Meža (del), Otiški vrh 
Sclovec: Meža (del), Selovec 
St. Janž p. Dravogr.: Bukovska vas. Sv. Jedert, Št. Janž 

pri Dravogradu 

9. Mežica 

Lom: 
Mežica: 
Onkraj Meže: 
Plat: 
Takraj ilfešc: 

Lom 
Mežica 
Onkraj Meže 
Plat 
Takraj Meže 

10. M i s 1 i n j a 

Mislinja: Komisija, Mala Mislinja, MislinjskJ 
Stllj, Tolsti vrh, Vel. Mislinja 

St.IljpodTurjakom: Dovže, Razborca, Slraïe. St. Ilj  pod 
Turjakom 

11.  Muta 

Sp. Gortina: 
Sp. in Zg.Muta: 
Vrata:              x 

Zg. Gortina: 

Sp. Gortina 
Muta 
Vrata 
Zg. Gortina 

12. P a m e «5 c 

Gradiiče I: 
Pameče I in II: 

Gradišče (del), Troblje 
PameČe 

13.  Pernico 

Mlake: 
Pernice: 

Mlake 
Pernice 

14. Podgorje 

Graška gora: Graška gora 
Podgorje I in H:    Raduše, Sp Podgorje, Zg. Podgorje 
Sp. Razbor: Sp. Razbor 
Smiklavž p. Vodrižu: Smiklavž 
Velunja: — 
Vodriž: Vodriž, Zg. Razbor 

Brcznica: 
Dobja vas I: 
Dolgo brdo:. 

15. Prevalje 
Breznica 
Dobja vas (del) 
Dolgo brdo 



Mran 100. Slev. 28. 

Farna vas: 
Lese: 
lukovica: 
Navrski vrh I: 
P od/era j I: 
Poljana : 
Preval je I in 
Stražišče I in II: 
Zagrad: 

II: 

Sele: 
Vrhe: 

Farna vas 
Kot, Lese 
Lokovica 
Navrški vrh (del) 
Podkraj (del) 
Poljana 
Prevalje, Volinjak 
StražiJče 
Zagrad 

16. Selo 

Sele 
Gmajna, Vrhe 

17. Slovenj  Gradec 
Legen (del) 
Slovenj Gradec 

Legen I: 
Slovenj Gradec: 

18. S t a • i trg pri Slovenjem Gradcu 
Stari trg p. Slov. gr.: Stari trg 

19. S v. P r i m o ž nađ Muto 
Sv. Jernej nad Muto: Sv. Jernej 
Sv. Primož n. Muto: Bistriški jarek, Sv. Primož nad Muto 

20. S t. V i đ nad Valdekom 
St. Vid nad V aid.:    St. Vid 
Završe: Završe 

21.  StDanijel 

Belšak: 
Jamnica: 
Strojna: 
Suhi vrh: 
St. Danijel: 

Belšak 
Jamnica 
Strojna 
Suhi vrh 
St. Danijel 

22. Šmartno pri Slovenjem Gradcu 
Brda: 
Dobrova: 
Golavabuka: 
Gradišče II: 
Legen II: 
Šmartno p. Slov. gr. 

Brda 
Dobrova, TuriSka vas 
Golavabuka, Tomaška vaa 
Gradišče (del) 
Legen (del) 

.* Šmartno 

23. Tolsti vrh 
Selovcc: 
Tolsti vrh I in 
Zelenbregr. 

II: 
Seloveo 
Tolsti vrh 
Zelenbreg 

24. Trbonje 
Sv. Danijel: 
Trbonje: 

Sv. Danijel 
Trbonje 

25. Vuhred 
Orlica I: Orlica (del) 
Sv. Anton na Poh. I in II: Planina, Sv. Anton aa Pohorju 
Sv. Vid /a Sv. Vid 
Vuhred?, Kuhred, 

Dravče: 
Sv. Primož na Poh. 
Sv. Vid II: 
St.Janž: 
Vuzenica : 

Jazbina: 
Javorje (del): 

26.   V u z e n i c a 
Dravče 

• Sv. Primož na Pohorju 
Sv. Vid-Sekožen 
Št. Janž 
Vuzenica 

27. Žerjav 
Jazbina, Žerjav (del) 
Žerjav (del) 

Okraj Ptuj 
obsega naslednje kraje, hat. obèmc in naselja: 

1.  Bukovci 

Bukovci: Bukovci 
Stojnci: Stojnci 

2.  C i r k o v c o 

Cirkovce: Cirkovce 
Dragonja vas: Dragonja vas 
Mihovci: Mihovci 
Pongerci: Pongerci 
Sp. Jablane: Sp Jablane 
Slarošinci: Starošinci 
Strgonjca: Strgonjca 
Sikole: Sikole 
Zg. Jablane: Zg. Jablane 

3. Cirkulauo 
Brezovce: Brezoveo 
Cirkulane: Cirkulane 
Dolane: Dolane 
Gradišča: Gradišča 
Gruškovec: Gruškovec 
Medribnik: Medribnik 
Meje: Meje 
Paradiž: Paradiž 
Poliarje: Poba rje 
Pristava: Pristava 
Slatina: Slatina 
Vel. OkiS I: Mali Okič 
Vel. vrh: VeL vrh 

4. Dcstrnik 
Desena, : Desencl, Gomllci 
Dcstrnik: Destrnik 
Dolič: Dolio 
Janežovski vrh: Janežovski vrh 
Levanjci: Levanjci 
Lotiti vrhi Ločki vrh 
Svetinci: Svetinci, Zasadi 
Zg. Velovlekri Zg. Velovlek 

5. Domava 
Domava: Domava 
Mezgovci: Mezgovci 
Pacinje: Pacinje 
Sp. Velovlek: Sp. Velovlek 

6. Dravinjski vrB 
Dravci: Dravci, Soviče 
Dravinjski vrh'j       Dravinjski •_•• 
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Ljubstava: Ljubstava Skorišnjak: Skorišnjak 
Majski vrh: Majski vrh Sp. Leskovec: Sp. Leskovec, Strmec 
Vareja: Vareja Trdobojci: Trdobojci 

Vel. V arnica: Vel. Varnica 
7.  Gajovci Vel. Okič: Vel. Okič 

Formin: Formin Zg. Leskovec: Berinjak, Zg. Leskovec 

Gajovci: Gajovci, Placerovci 
Mala vas: Mala vas 16. Ma j šp er k 
Muratoci: Muretinci Lei je: Lešje, Majšperk 

Sestrie: Medvece, Sestrže 
8. GoriSn.ca Sitei I: Naraplje, Plajnsko, Sitež (del) 

• »#li*î?*II/*/ï • Gorišnica Sveca: Sveča (del) 

Moskanjci: 
Tibolci l in II: 

MoŠkanjci 
Pritenska, Strmec, Tibolci 

Sv. Bolfenk v Hal 
Škrblje: 

; Sv. Bolfenk v Halozah 
Breg, Koritno, Preša, Stanečka vas, 

Zamolani: Zamošani Skrblje 

9. Grajena 17. Mark ovci 

Grajena: Grajena Markova Markovci 

Grajenščak: Grajenščak Nova vas: Nova vas 
Krčevina pri Vurb.: Krčevina pri Vurberku Zabovci: Zabovci 

Mestni vrh: Mestni vrh 
Vumpah: Vumpah 18.  Obrez 

Grabe: Grabe 
10. G • • š k o v i v Obrez: Obrez 

Grulkovje: Gruškovje Salovci I: Dol. Salovci, Gor. Salovci (del) 

Lozina: Ložina 
19. Ormož 

11.  Hajdina Hardek: Hardek 

Hajdina: Sp. Hajdina, Zg. Hajdina Litmerk, Libanja II: Lešnički vrh, Libanjski vrh, Litmerk 
Ormož:                   Dobrava, Ormož 

12. Dum pri Orninžu Pavlovci: Pavlovci 
Pušenci: Pušenci 

Frankovci: Frankovci 
Hum: Hum 20.  Po đeorci 
Loperlice: Loperšice 

Breznica,PreradIII: Breznica, Predava, Prerad (del) 

13. Janežovci . Cvetkovci: Cvetkovci 
Oslusevci: Oslusevci 

Drstelja: Drstelja Podgorci: 
Sterjanci: 

Cvetkovski vrh, Podgorci 
Janežovci: 
Jiršovci: 

Janežovci, Placar 
Gomila, Jiršovci 

Sterjanci 

Vintarovci: Vintarovci 21. P,ođlefcnik 

14. Jarsin ci Dežno: Dežno 
Gorca: Gorca 

Botkovci: Botkovci Jablovec: Jablovec 
Dragovič: Dragovič Kožminci: Kozminci 
Graduščdk; Graduščak Podlehnik: Podlehnik 
Grlinci: Grlinci Rodni vrh: Rodni vrh 
Hlaponci I: Hlaponci (del) Sedlašek: Sedlašek 
Juršinci: Juršinci Stanošina: Stanošina 
Kukava: Kukava S trajna: Strajna 
Most je: Gabernik, Mostje J 

Zakeli Zakelj 
Rotman: Rotman, Vinšak t 

Sakuiak; Lipovec, Oblačak, Oblaki, Sakušak 22. Polenšak 
Senčak: Senčak Bratislava: Bratislave! 
Zagorci: Gibinščak, Oblaki, Zanosi. Zagorski Hlaponci II: Hlaponci (del) 

zasadi Polena: Brezovci, Lasigovci, Polend 
Polenšak: Polenšak 

15. Leskovec Prerad I in II: Prerad (del) 
(sedež Zg. Leskovec) Slomi: Slomi, Strejaci, Zameno! 

Bclavlek: BelavŠek 23. Podvinci 
Gradisce: Gradišče ••**•      *•    "  »»   •   * •* V a 

Mala Varnica: Mala Varnlca Kicar: Kicar 
Repišče;, Repišče Podvincii. Podvinci 
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24. Prvenci 
Borovci 
Prvenci, Strelci 
Sobetinci, Zagojiči 

25. Ptuj 
Brstje, Budina 
Krčevina, Orešie, Rabelčja vas, Štuki, 
Vičava 
Nova vas 
Ptuj 
Rogoznica, Žabjek 

Borovci: 
Prvenci: 
Sobetinci I in II.: 

Brstje: 
Krčevina l in II: 

Nova vas I in II: 
' Ptuj: 
Rogoznica I in II: 
Spodnji Breg I in II: Draženci, Sp. Breg 
Spuhlja: Spuhlja 
Zg. Breg: Zg. Breg 

26.. Ptujska gora 
Bolecka vas: Bolečka vas 
Doklece: Doklece, Slape 
Jatiški vrh: Janški vrh 
Podlože: Podlože 
Ptujska gora: Ptujska gora 
Stogovci: Stogovci 

27.  Sola 
Dolena: Dolena 
Lancova vas: Lancova vas 
Sela: Barislovci, Sela 
Trnovec: Trnovec 
Zg. Pristava: Popovci, Zg. Pristava 

28. Slovenja vas 
Gerečja vas: Gerečja vas, Njiverce, Ravno polje, 

Sv. Kungota 
Hajdoše: Hajdoše 
Skorba: Skorba 
Slovenja vas: Slovenja vas 

29. Središče ob Dravi 
Središče: Središče ob Dravi 
Vodranci II: Godeninci 

30. Starše 
Loka: Loka, Roinja 
Skoke: Dobrovce, Skoke 
Starše Starše 
Zlatolvćfi: Zlatoličje 

31. S to p er ce 
Črmožiše II in Nadale II: Črmožiše (del), Kupčin vrh 

(del), Travni potok (del) 
Sitež II: Stez (del) 
Stoperce: Grdina, Stopercö 
Sveča II: Sveča (del) 

32. Sv. Mar jeta na Dravskem polja 
Prépaie: Prepole, Trniče 
Sv. Marjeta: Sv. Marjeta 

33. Sv. Lovrenc na Dravskem polju 
Apače: Apače 

Sv. Lovrenc: Sv. Lovrenc 
Zupečja vas: Župečja vas 

34. Sv. Vid pri Ptuju 
Jurovci: Jurovci, Tržeč 
P obrežje: Pobrežje, Sv. Vid 
Šturmovec: Štunnovec 

35. Trnovska vas 
Bih Biš 
Bišečki vrh: Bišečki vrh, Črmlja, Crraljenšak, 

Sovjak 
Ločič: Ločič 
Trnovska vas: Trnovska vas 
Trnovski vrh: Strmec, Trnovski vrh 

36. Turški vrh 
Drenovec : D rénovée 
Gorenjski vrh: Gorenjski vrb 
Korenjak: Korenjak 
Pestike: Pestike 
Turški vrh: Turski vrh 

37. Velika Nedelja 
Lešnica: 
Senešci: 
Sodinci: 
Sardin je: 
Trgovišče: 
Velika Nedelja: 

Vičanci I: 

Drcbetinci: 
Hvaletinci: 
Novinci: 

Rjavci: 
Slavšina: 
Vitomarci: 

Belski vrh I in II: 
Goričak: 
Hrastovec: 
Zavre: 

Pleterje:. Pleterje 

Črmožiše I: 
Dobrina:, 
Kočice: 
Nadole I:, 

Žetalef 

Lešnica 
Senešci 
Sodinci 
Lunovec, Strmec, Sardinje 
Trgovišče 
Drakšl,  Hajndl, Mihoyci, Velika 
Nedelja 
Vičanci 

38. Vitomarci 
Drebetinci 
Hvaletinci 
Andrenci (del), Smoliuci (del), 
Zupetinci (del) 
Gibina, Rjavci 
Slavšina 
Vitomarci 

39. Zavru 
Belski vrh, Veliki vrh 
Goričak 
Hrastovec 
Zavrč 

40. Že tal e 
Črmožiše (del) 
Dobrina, Ravno 
Kočice 
Jesenica, Kočice, Kupčin vrh (del)', 
Marina vas, Nadole, Tomajno, Travni 
potok (del) 
Krhiče, Pavkon, Stopnice, Vrvoselo, 
Žetale 

Okraj Radgona 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

Apače: 
Cmcis 

Ï.  Apače 
Apače 
.Črnci, Mahojci 
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Lulverci: 
Nosova: 
Plitvica: 
Segovci: 
Žepovci: 

Črelnjevci: 
Orehovci: 
Orehovski vrh: 
Zbigovci: 

Lutverci 
Janhova, Nasova 
Lesane, Plitvica 
Segovci 
Žepovci 

2. Orešnjevci 
Crešnjevci 
Orehovci, Ptujska cesta., Zabjak 
Orehovski vrh 
Zbigovci 

3. Gornja Radgona 
Gor. Radgona: 
Herccgovščak: 
Lomanoše: 
Mde: 
Plitvički vrh: 
Police (del): 
Sp. Gris: 

Hraslje-Mota: 
Hrašenski vrh: 
Kapelski vrh: 
Murski vrh I in II, 
Murščak: 
Rihlarovci: 

Lokavci: 
Rožengrund: 
Trate: 

Gor. Ivanjci: 
Kunova: 
Negova: 
Radvenci: 
Sp. Ivanjci: 

Dragolinci: 
Okoslavci: 
Rcžički vrh: 
Slanctinci: 

Gor. Radgona, Podmd 
Hercegovščak 
Lomanoše 
Mele 
Plitvički vrh 
Norički vrh, Police 
Sp. Gris 

4. Kapela 
Hrastje, Mota 
Hrašenski vrh, Rački vrh • 
Gor. Kocjan, Kapelski vrh, Sp.. Kocjan 
Murščak (del) 
Murščak (del) 
Rihtarovci, Turjanci 

5. Lokavci 
Lokavci 
Rožengrund 
Trate 

6. Nogo va 
Gor. Ivanjci 
Kunova 
Lokavci, Negova 
Radvenci 
Ivanjski vrh, Sp. Ivanici 

7. Okoslavci 
Dragotinci, Kocjan 
Okoslavci 
Rožički vrh 
Stanetinci 

8. Slatina Radenci 

Boračeva: Boračeva 
•Norički (Janš.) vrh: Janžev vrh 
Radenci: Melanjski vrh, Radenci, Radenski vrh 
Šratovci: Šratovci 

9. Stara gora 
Galušak: Gaberc, Galušak, Kutinci, Rinkovci 
Kokolanjščak: Grabšinci, Kokolanjščak, Mali 

Moravščak 
Sov jak: Sov jak 
Trbegovci: ' Stara gora, Trbegovci 

10. S tave Sin ci 
Ivmjševch Ivanjševci. Ivanjsevski .vrh, Rad- 

mošc/ 
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Očeslavci: Očeslavci 
Stavešinci: Stavešinci, Stavešinski vrh • 

11. Stogovci 

Droblinci: - Drobtinci, Pogled, Stogovci 
Grabe': Grabe 
Konjiščc: Konjišče, Konjišče-Log 
Podgorje: Podgorje 
Vrat ja vas: Novi vrh, Vratja vas 
Vrat ji vrh:. Vratji vrh 
Žiberci:. Žiberci 

12. Sv. Ana v Slov. goricah 

Kremberg: Kremberg, Mali vrh, .Velka 
Lcdinek: Ledinek 
Sv. Ana: Sv. Ana 
Zg. Ročica 1: Frole, Krivi vrh, Zg. Ročica (del) 
Z g. Ščavnica: Bačkova, Zg. Ščavnica 
Žice I: Žice (del) 

13.  S v. A n t o n v Slov. goricah 

Andrena: Andrenci (del), Peščeni vrh 
Brengova: Brengova, Cenkova, Vanetina 
Cogetinci: Cogetinci, Grabonoški vrh. Ivanjski 

vrh, Komarnica 
Čagona: Cagona 
Smolinci: Smolinci (del) 
Sv. Anton (Cerkv.. ): Cerkvenjak, Kadrenci, Stanetinci 
Župetinci: Župetinci (del) 

14. Sv. Benodiktv Slov. goricah 

Drvanja: Bačkova, Drvanja 
Ihova: Ihova 
Sv. Benedikt: Obrat, Sv. Benedikt, Zenjak 
Sv. Trije kralji • Slov. g.: Negovski vrh, Sv. Trije kralji, 

Stajngrova, Trstenik 
Trotkova: Ločki vrh, Stara gora, Trotkova 
Zg. Ročica II: Zg. Ročica (del) 

15. Sv. Jurij ob Šcavnici 

Blagtiš: Blaguš, Brezje, Cakova 
Grabonoš: Grabonoš 
Jamna: Biserjane, Jamna, Videm 
Kraljevci: Kocki vrh, Kraljevci 

16. Ščavnica 

Lastomerci: Lastomerci 
Police (del): Aženski vrh 
Ščavnica:          , Plitvički vrh, Ščavnica, Zagajski vrh' 

17. Velka 
Dražen vrh: Dražen vrh 
Ploderšnica: Jurjevski dal, Ploderšnica, Zgornje 

Gradišče 
Sp. Velka: Sp. Velka 
Šomart: Somart 
Zg. Velka: Marija SneZna, Zg. Velka 

,        Okraj Slovenska Bistrica 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. črešnjevec 
Črešnjevec (del):.     Črešnjevec, Leskovec .(del), Lokanja 

yas 
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Pretrež I: 
Vrhloga (del): 

Fram : 
J esenca: 
Morje: 

Kopirnih: 
Loka: 
Planica: 
Ranče: 

Pretrež 
Brezje, Trnovec. Vrhloga 

2. Fram 
Fram 
Ješenca, Požega 
Morje 

3. Kopivnik 
Kopivnik 
Loka 
Planica 
Ranče 

Sliv. Pohorje (del): Sliv. Pohorje (del) 

Cigonce II: 
Hošnica: 
Laporje: 
Pretrež II: 
Stanovsko II: 
Vrhole: 
Žabljek: 

Dežno: 
Jelovec: 
Pečke: 
Stopno: 
Sv. Ana: 
Statenberg: 

Hotinja vas: 
Orehova vas: 

Brezje: 
Lušečka vas: 
Pekel: 
Stanovsko I: 

Gorica: 
Podova: 

Poljčane: 

4. Laporje 
Cigonce (del), Gornji Log, Videz 
Dolgi vrh, Hošnica, Zg. Brežnica 
Laporje 
Drumlažno, Jelšovec 
Stanovsko (del) 
Kočno, Vrhole 
LeviS, Razgor, Zabljek 

5. Mak ole 
Dežno, Varo3 
Jelovec, Makole 
Mostečno, Pečke 
Stopno 
Sv. Ana 
Ložnica, Stranske Makole, 
Statenberg 

0. Orehova vas 
Hotinja vas 
Orehova vas 

7. Pek • 
Brezje, Križeča vas, Sp. Poljčane 
Lušečka vas 
Maharčka vas, Pekel, Sp. Brežnica 
Cadramska vas, Stanovsko (del) 

8. Podova 
Gorica ' 
Brezula, Brunšvig, Podova 

9. Poljčane 

Ljubično, Poljčane 

10. Pragersko 
Črešnjevec (del):     Sp. Leskovec 
Sp. Polskava (del) :  Pragersko 
Vrhloga (del):        Stari log 

Rače: 
11. Kače 

Rače 

12. S1 i v n i c a pri Mariboru 
creta: Creta 
Radizel: Radizel 
Slivnica pri Marib. t Slivnica pri Mariboru 

13. Slovenska Bistrica 

Cigonce I: 
Ritoznoj: 
Slov. Bistrica: 
Sp. Ložnica: 
Sp. Nova vas: 
Sentovec: 

Cigonce (del) 
Ritoznoj 
Slovenska Bistrica 
Sp. Ložnica 
Sp. Nova vas 
Devina, Sentovec 

14. Sp. Polskava 
Pokoše: Pokose 
Sp. Polskava (del): Frajštajn, Sp. Polskava 

15. Studonice 
Hrastovec: Hrastovec, Krasna 
Modraže: Globoko, Mod raže, Novake 
Sindcnice: Podboč, Studenice 

IG. Šmartno na Pohorju 
(sedež Sv. Martin na Pohorju) 

Bojtina 
Frajhajm 
Ošelj, Zg.Nova vas 
Sm rečno 
Sv. Martin na Pohorju 
Sp. Prebukovje, Zg. Prebukovjo 

Bojtina: 
Frajhajm: 
Ošelj: 
Smrečno: 
Sv. Martin na Poh 
Zg. Prebukovje: 

lurišnja vas: 
Alalo Tinje: 
Planina: 
Rop: 
Sv. Vrh: 
Tinjska gora: 

Kovača vas: 
l'isole: 
Zg. Bistrica: 

Cladomež: 
Z g. Ložnica: 

17.  Tinje 
Jurišnja vas 
Fošt, Malo Tinje, Sodrež 
Planina 
Rep 
Sv. Urh 
Tinjska gora, Vel. Tinje 

18. Zgornja Bistrica 

Kovača vas 
Visole 
Zg. Bistrica 

19. Zgornja  Ložnica 
Gladomež 
Kostanjevec, Zg. Ložnica 

20. Zgornja Polskava 
Bukovec: Bukovec 
(•abernik: Gabernik 
kaise: Kalše 
Ogljenšak: Kočno, Ogljenšak 
Zg. Polskava: Sele, Zg. Polskava 

Novomeško okrožje 
Okraj Črnomelj 

obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

1. Crnom eli 
Butoraj: Butoraj, VeL Lahinja, Zorenci 
Črnomelj: Črnomelj 
Loka: Čudno selo,  Dolenja  vas,  Kočevje, 

Loka pri Črnomlju, Svibnik, Vojna 
vas, Zagare! 

Zastava:, Desinec. PavičičL Zastava 
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Dobliče: 

Materien: 

Bela vrh: 

Dragatili: 

Golek: 

Tanca gora: 

Dobravice: 

Gradac: 
Podzemelj: 

Primoslek: 

Griblje: 
Krasmec: 

Bojanja vas: 
Božahovo: 
Urašiči: 

Grabrovec: 
Lokvica: 
Metlika: 

Radovica: 
Radoviči: 
Rosalnice: 
Slanina vas: 

Klcč: 

Petrova vas: 

Planina: 

Talčji vrh: 

Marindol: 
Prcloka: 

Žitnici: 

Brezje p. Vin[. vrhu i 

2.  D oblige 
Dobličo, Doblicka gora, Jerneja vas, 
Kani/.•••• 
Bistrica,  (irič,  Jelševnik, Maverlen, 
Miklarji, Snečji vrh, Stražni vrh 

3. D r a g a t u š 
Belci vrh, Crešnjevec, Knežina, 
Mala Lahinja 
Dragatuš, Nerajec, Obrh, Fusti 
gradeč, Zapudje 
Brdarci, Breznik, Golek, Podlog, 
Sela pri Turnu, Sipek 
Drugovanja vas, Kvasica, Tanča gora, 

4. Gradac 
Dolnje   Dobravice,   Giršice,   Gornje 
Dobravice, Krivoglavice 
Gradac, Kloster, Vranoviče 
Boginja vas, Boršt, Kapljišče, Mlake, 
Podzemelj, Prilozje, Okrilje,  Zemelj 
Grm, Otok, Primostek 

5. G ribi j o 

Dragoši, Griblje 
Cerkvišče, Krasinec 

6. Metlika 

Bojanja vas, Krašnji vrh 
Boiakovo,  Rakovec,  Zelebej 
Drašiči,  Kamenica,  Krmačina, 
Vidošiči, Železniki 
Grabrovec 
Dol. Lokvica, Gor. Lokvica, Trnovec 
Brčiće, Križevska vas, Metlika, 
Primostek, Zvirkov vrh 
Radoši, Radovica 
Radoviči 
Curile, Rosalnice, Svržak? 
Boldraž, Slamna vas 

7. Otovoc 
Kleč,  Konjski hrib,  Lahinja, 
Topličice 
Gor. Paka, Mih el ja vas, Petrova vas, 
Rožanec, Ručelna vas 
Mirna gora, Planina, Ponikve, 
Sredgora, Skrilj 
Dol. Paka, Lokve, Naklo, Otovec, 
Rodine, Rožič vrh, Sela pri Otovcu, 
Talčji vrh, Tušev dol, Zajčji vrh 

8. Preloka 

Marindol, Milici, Paunoviči 
Balkovci, Dejani,  Grduni, Jakovini, 
Kroci,   Novoseli,   Pavlini,   Preloka, 
Skavrini, Valeti, .Vidine, Zilje 
Zuniči 

9. Somig 
Brezje, Lipovec, Nestoplja yasj 
Eugled, Starihos yjrjx 

Crešnjevec: Cerovec.   Crešnjevec,  Hrib  pri   Ce- 
rovcu, llrvavčji vrh 

Kot: Kot, Sodinja vas, Trebnji vrh 
Pribišjc: Brezje    pri    Rožnem    dolu,    Gaber, 

Gornje Laze, Hrib pri Rožnem dolu, 
Potoki, Preloge, Pribišje, Rečice, 
Rožni dol, Sela pri Rečicah, Vrh 

Semič: Coklovca,    Goliše,   Kašča,   Mladica, 
Podreber, Sela pri Sv. Duhu, Semič, 
Trata, Vavpča vas, Vrtača 

Vinji vrh: Brstovec,   Dolenci,   Krupa,   Moverna 
vas, Praprot, Stranska vas, Vinji vrh 

10. Sinji vrh 
Damelj: Damelj, Kot 
Sinji vrh: Breg,  Dalnje  njive,  Draga,  Gorica, 

Hrib, Selce, Sinji vrh, Speharje 

11. Stari trg ob Kolpi 

Čepi je: 

Dol: 
Dol. Podgora: 

Predgrad: 
Radenci: 

Sodevci: 
Stari trg ob Kolpi: 

Brezovica, Ceplje, Kralji, Vimolj, 
Zadere 
Dol, Hreljin, Laze, Vrt 
Dol. Podgora, Gor. Podgora, 
Zago7dac 
Jelenja vas, Paka, Predgrad 
Decina, Dol. Radenci, Gor. Radenci, 
Srednji Radenci 
Sodevci 
Deskova    vas,    Kot,    Kovača    vas, 
Močile, Prelesje, Stari trg ob Kolpi 

12. S uh or  pri Metliki 
Bušinja vas: Bereča vas, Brezovica, Bušinja vas, 

Dragomlja vas, Malo Lesce 
Dole: Božičev vrh, Dole, Jugorje, Mačkovec, 

Sela pri Jugorju, Skemljevec 
Dol.  Suhor,  Gor.  Suhor,  Hrast pri 
Jugorju, Ravnace 

Hrast pri Jugorju: 

Sod ji vrh: 
Strekljevcc:, 

Adlešiči: 

Bedenj: 
Bojanci: 
Tribute: 

Hrast pri Vinici: 
Nova Lipa: 
Stara Lipa: 
Učakovci:, 

Vinica:, 

13. Strokljovoc 
Gradnik, Praproče, Sodji vrh 
Brezova Reber, Kal, Maline. Omota, 
Osojnik, Strekljevec 

14. Tribu če 

Adlešiči, Dolenjci, Fučkovci, Gorenjci, 
Mala sela, Pobrežje, Purga, VeLsela, 
Vrhovci 
Bedenj, Jankoviči, Pribince 
Bojanci 
Tribučo 

15. Vinica 
Hrast pri Vinici, Perudina 
Drežnik, Nova Lipa 
DoL Suhor, Gor. Suhor, Stara Lipa 

' Kovačji  grad, Otok, Sečjo Belo, 
Učakovci, Vukovci 
Drenovec, Golek pri Vinici, OguliUj 
Pjodklanec, .Vinica 
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Okraj Kočevje 
obsega naslednjo kraje, kat. občine in naselja: 

Banja Loka: 

Suhor: 

Dolenja vas: 
Grčarice: 
Pri gorica: 
Rakitnica: 

Draga: 

Trava: 

Fara: 
Kuželj: 

Pirče: 

Vrh: 

Kočevje: 
Livold: 
Mahovnik: 
Željne: 

Borovec: 
Briga: 

Gotenica : 
Koče: 
Kočevska Reka: 

Novi Lazi: 
Štalcerji: 

Brezje: 
Bukova gora: 

Golobinjck: 
Hrib: 
Koprivnik: 
Ktimrova •••; 
Mačkov&a, 

1. Banja Loka 

Banja Loka, Briga, Drežnik, Jasenov 
vrt, Nova sela, Puc, Rake, Stružnica 
Ajbelj, Gor. potok, Kaptol, Kostel, 
Lipovac, Lobič-mlin, Matvoz, Podstene, 
Rajšele, Reber, Selo, Stelnik, Suhor, 
Vimol,  Zapuže, Žaga, Žlebe 

2. Dolenja vas 
Dolenja vas, Lipovec, Makoše 
Grčarice, Grčarske Ravne 
Prigorica 
Blata, Kot, Rakitnica 

3. Draga 
Draga, GLažuta, Lazeč, Novi kot, 
Podpreska 
Medvedjek, Podplanina, Srednja vas, 
Stari kot, Trava 

4.  Fara 
Fara, Padovo, Slavski laz 
Gladloka,   Grivac,   Kuželj,   Kuželjič, 
Laze-Ograja, Petrina, Rački potok 
Hrib, Jakšiči, Pirče, Planina, Potok, 
Stajer, Vas 
Brsnik, Čolnarji, Delač, Dren, Krko- 
vo, Maverc, Oskrt - Gotenc, Poden, 
Sapnik, Tišenpolj, Vrh 

5. Kočevje 
Kočevje 
Dolga vas, Livold 
Mahovnik 
Cvišlarji, Klinja vas, Salka vas, 
Željne 

Kočevska Reka 
Borovec, Draga, Inlauf, Ples, Ravne 
Dol. Briga, Gor. Briga, Preža, 
Prežulja 
Gotenica 
Handlerji, Koče, Mlaka 
Kočevska Reka, Mrzli- potok, Sadni 
hrib 
Iskrba, Morava, Novi Lazi, Ograja 
Rogati hrib, Štalcerji 

7. Koprivnik 
Gor. Mačkovec, Laze, Staro Brezje 
Gor. 'Bukova gora, Grodec, Ovčjak, 
Slaba gorica, Sp. Bukova gora, Sred. 
Bukova gora, Topli vrh 
Golobinjek 
Gor. Loka, Hrib, Tanči vrli 
Koprivnik   - 
Kumrova vas, Studeno, Svetli potok 
Mackovec, Oaek 

Ncmšlca Loka: Nemška Loka, Prerigelj 
Hajhenav: Podstene, Rajlienav 

8. Loški  potok 

Hrib: Hrib, Srednja vas, Sego va vas, Taboi 
Retje: Malt log, Retje 
Travnik: Travnik 

9. M o zel j 
Črni potok: Črni potok, Zajčjo poljb 
Knežja lipa: Knežja lipa, Ramsrigelj, Remergrund, 

Turn 
Mozelj: Kačji potok, Kočarji, Mozelj, Suhi 

potok 
Rajndol: Rajndol, Verderb, Verdreng, Zgornji 

Pokštajn 
Spodnji log: Kozice, Lapinje, Spodnja Bilpa, 

Spodnji log, Spodnji Pokštajn 
Skrilj: Kuhlarji, Muha vas, Skrilj, Turkova 

draga, Zdihovo 

10. 0silnica 
Bosljiva loka: Bosljiva  loka,  Grintovec,  Ložec, 

Mrtoviči, Ribjek, Srobotnik 
Osilnica: Bezgovica, Krizmani, Malinišče, •••- 

nica, Padovo, Podvrh, Sela, Sp. Cačič, 
Strojiči, Zg. Cačič 

Žurge: Belica, Bezgarji, Crni potok, Papeži, 
Pungert, Žurge 

11. R i b n i c a na Dolenjskem 
Dane: Bukovica, Dane, Jelenov žleb, Sajeveo 
Gorenja vas: Breg, Dolenji Lazi, Gorenja vas, 

Zapuže 
Gorica vas: Gorica  vas,   Hrovača,  Nemška   vas, 

Otavice 
Jurjevica: Breze, Jurjevica, Kol 
Ribnica: Ribnica, Zadolje 

12. Smuka 

Mala gora: Mala gora 
Polom: Kukovo, Polom, Seč, Vrbovec 
Smuka: Dol. Topla   reber,  Gor. Topla  reber, 

Komolec, Kunce, Luža, Rdeči kamen, 
Smuka 

Stari breg: Grintovec,  Kleč,  Novi  breg, Rigelj, 
Stari breg, Trnovec 

Stari log: Beli kamen, Cesta, Novi log, Pugled, 
Stari log, Šenberg, Zibenj 

18. Sodražica 
Gora:       ~ Betonovo, Janezi, Kračali, Kržeti, 

Petrinci 
Sodražica: Brinovšica,    Graben,   Hojče,    Hudi 

konec, Jelovec, Sodražica 
Vinice: Gorenji Lazi, Hudi konec, Preska, 

Sinovica, Vinice,  Zapotok 
Zamostec: Lipovšica,  Nova  Štifta,  Ravni   dol, 

Zamostec 
Žigmarice: Globelj, Podklanec, Zigmarice 

14. Stara cork o v 

Koblarji; Dol. Ložine, Gor. Lozine,  Koblarji, 
Nove Lolino 
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S.'ara cerkev: 

Suš je: 
Vel. Poljane: 

Brc%  Gorenje,  Konec, Mlaka, 
Slo\on*ka vas, Stara cerkev 

15. Ž 1 e b i Č 

Slnlnik, Sušje, Žlebič 
Dillo, Ortnek, ••••••••, Vel. Poljane, 

\ i li, bukovo 

Okraj Krško 
obsega na-lednjc kraje, fa. občine in naselja: 

1. Artico 

'Amino sr/o 
Artiče: 
Biczina II: 
Curnovec II : 
Dečna sela: 
Potenja vas: 
Pes je: 
St Lenart II: 
iole jo II: 
Zg. Obrez: 

Brezovica: 
Bukovje: 
Drenovec: 
Orcšje : 
S'ara va*: 
Sušica : 
i i inu tas: 

Bianca: 
Brezovo (dei): 
Klad je: 
Krajna brda: 
Leskovrc: 
Poklek: 
Rožno: 
Selce: 
Stranje: 
Ciparski irli (del): 

Boštanj: 
Kom pol je: 

Los: 
Vrh: 

Drnovo (del): 

Brezina I: 
Brezice: 
Bukošek: 
Crne: 
Sua ììh 

Ai-novo selo 
A rtiče, Glogov brex. 
Trebež 
Curnovec (del) 
Dečna sela 
Dolenja vas, Sp. •<••••• 
Pesje 
Zverinjak 
Volčje (del) 
Zg. Obrez 

2.  B i z o 1 j s k » 

H rezov ira 
Bukovje 
Bračna vas, Drenovec, No\a v;s 
Bizeljhka vas, Orešje 
Gregovce, Stara vas 
Sp. Sušica, Zg. Sušico 
Dramljc, Vilna vas 

3. Bianca 

Bianca 
Kp. Brezovo 
Kladje 
Krajna brd£ 
Loskovec 
Poklek 
Rožno 
Selce 
Stranje: 
Can j e 

4. Boš tau j 

Apnenik, Boštanj, Dol. Boštanj 
Jablanira, Kompolje, Mrtovec, 
Šmarčna 
Konjsko, Laze, Log, Lukovec, Radna 
Gaberje, Križ, Vrh 

5. Brogo 

Brege, Drnovo, Mrtvice, Vihre 

t 

G. Brožico 

Brezina 
Brežice 
Bukošek 
Cundrovee, Crno 
Sela (del). 

5/. Lenart I: 
Trnje: 
Zakol : 

Bučka l in II: 

Gor. St. Lenart, št. Lenart 
Trnje 
Zakot 

7. Bučka 

Bučka, Dole, Dol. tiadovlje, Gornje 
Uadovlje, Hubajnica, Jarčji vrh, 
Jerman vi h, Močvirje, Osredek, Strit, 
Zaboršt 

8. C c r k I j e  ob Krki 

Dušeča vas: Brvi,   Bušeča   \as,   Dolnja   Pi rosica, 
Gor.  Piroška,  Vinji   \rh,   Vrbovska 
vas 

Cerklje ob Krki:      Cerklje  ob   Krki,  CeŠnjice,  Gazice, 
Hrastje, Zasap 

Krška vas I: Boršt,   Dol.   Skopice,   Gor.   Skopice, 
Račja vas, Župeča vas 

Stojanski vrh: Uvir, Poštena vas, Stojansk 

9. Čatež 

Ceràia: Cerina, Dobeno, Prilipe, Žejno 
i Čatež: Čatež, Mrzlava vas, Vel. Malence 

Globočicc: Cedem, Globočice, Kamenica, Kraška 
vas, Mali Cirnik, Sobenja vas, Stankovo 

Krška vas II: Krška vas 

10. Do bova 

Gaber je: Gaberje, Malj Obre/ 
Loče: Loče 
Mihalovec: Mihalovec 
Mostcc: Mostec 
Rigonce: Rigonco 
Sela I: Sela (del) 
Vel. Obrez: Dobova, Vel. Obre? 

11. Globoko 

Bcjsno: Bojsno 
Brezje: Brezje 
Globoko: Globoko 
Mali vrh: Mali vrh 
Piršcnbreg: PirŠenbreg 

12. Kapele 

Jereslavcc: Jereslavec 
Kapele: Kapele 
Padanje: Podvinje 
Rakovcc: Rakovec 
Sela II: Vrhoveckt sebi, Zupelevečka sela 
Slogonsko: Slogonsko 
Vrhje: Vrhjo 
Župelcvcc: Župelevoc 

13. Kostanjevica 

Črneča vas: Črneča vas, Frluga, Gradinje, Mladje, 
'Prušna vas, Vrbje, Vrtača 

Kostanjevica: Dobe,   Dobrava,   Globočice,   Karlče, 
Koprivnik, Kostanjevica, Malence, 
Sajevce, Slinovce, Zaboršt 
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Studence: 

Brrgatui : 

Korilno: 
Velika Dolina: 

Hubajnica,  Sv.  Primož,  Vel. Hubaj- 
nica 
Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Ponikve, 
Rovine, Studenec, Zavratec 

21. Velika Dolina 
Brega.ia, Brezje, Nova vas, Obrežje, 
Perisce, Rajec 
Koritno, Laze, Ponikve 
Cirnik, Gaj, Jesenice, Mala Dolina, 
Podgračeno,    Sp.    Ribnica,    Velika 
Dolina, Zg. Ribnica 

28. Veliki Kamen 

Koprivnica 
Mali Kamen 
Mrčna sela 
Veliki dol 
Veliki Kamen 

29.  Veliki Podlog 

Mali Podlog 
Gorica, Gržeča vas, Jelše, Pristava, 
Veliki Podlog 

Vel. Mraševo I in II: Brod,   Kalce-Naklo,   Malo   Mraševo, 
Veliko Mraševo 

Koprivnica: 
Mali Kamen: 
Mrena sela 
Veliki dol: 
Veliki Kamen: 

Senuše (del): 
Veliki Podlog: 

Podgorje, (del): 
•       Podvrh: 

Trnovec: 
Zabukovje: 

Kosi an jek: 
Križe: 
Pleierje: 
Zg Pollanca: 

30. Zabukovje 

Podgorje 
Podvrh, Vranjo 
Dol. Stržiše, Trnovec 
Mrzla planina, Zabukovje 

31. Z dolo 
Kostanjek, Ravne 
Križe, Osredek, Pečice 
Pleterje, Zdole 
Zg. Pohanca 

Okraj Novo mesto 
obsega naslednje kraje, kat. občine in naselja: 

'Ajdovec: 

Brezova Reber: 

Bela cerkev: 
Družinska vas I: 

1. Ajdovec 
(sedež Dol. Ajdovec) 

Boršt,  Dol.  Ajdovec,  Gor.  Ajdovec, 
Mali Lipovec, Morava, Podlipa, Srednji 
Lipovec,  Vel.  Lipovec 
Brezova Reber, Piano, Sela pri 
Ajdovcu 

2. Bela cerkev 
Bela cerkev, Draga, Hrib, Vinji vrh 
Dol. Kronovo, Družinska vas, 
Građenje, SeLa 

3. B i r č n a vas 

Stranska vas: Bi rena vas, ••••, Rajnovšče, 
Rakovnik, Stranska vas 

Vel. Podljuben (del): Mali Podljuben, Veliki Podi j üben 

Brusnice : 

Gaber jV 

4.  Brusnice 
Brezje,   Dolnji   Suhadol,   Gumbreg, 
Leskovec,    Male    Brusnice,    Ratež, 
Vel. Brusnice, Zerjavin 
Gaberje, Gor. Suhadol, Jugorje 

5. Dolenja Prekopa 
Ostrog I in II:, Brezje, Dol. Prekopa, Gor. Prekopa, 

Groblje, Gruča, Imenje, Ledeča vas, 
Ostrog, Rakovnik, St, Jakob 

Dvor: 

Stavca vas: 

Globodol: 

Golobinjek : 

Hmeljčič: 

Mirna peč: 

Zagorka: 

G. Dvor 
Brod, Dolnji Kot, Dvor, Gornji Kot, 
Mačkov hrib, Mačkovec, Sadinja vas, 
Skopice, Trebča vas, Vinkov vrh 
Cegelnica,   Jama,   Lašče,   Podgozd, 
Stavca vas 

7. Mirna p e C 
Dol. Globodol, Gor. Globodol, Jordan 
kal, Sr. Globodol 
Dol.Vrhovo, Golobinjek, Gor. Vrbovo, 
Goriška vas, Grč vrh, Vrhpeč 
Cemše, Dolenja vas, Hmeljčič, Hrastje, 
Poljane, St. Jurij 
Biška vas, Cešenjce, Dol. Podboršt, 
Gor.   Podboršt,   Ivanja   vas,  Jablan, 
Jelše, Malenska vas, Mali vrh, Mirna 
peč 
Dobje, Dol. Kamenje, Dol. Karteljevo, 
Glob'"ji dol, Gor. Kamenje, Gornje 
Karteljevo,    Hmeljnik,    Mali    Kal, 
Orkljevec, Sela pri Zagorici, Veliki 
Kal, Z ngorica 

8. Novo mesto 

Bršljin: Bršljin,   Cegelnica,   Groblje,   Ločna, 
Mala  Bučna  vas,  Muhaber,  Velika 
Bučna vas 

Gotna vas: Gotna  vas, Jedinščina, Regerča vas 
Kandija: Kandija 
Novo mesto: Novo mesto 
Ragovo: Ragovo, Žabja vas 
Šmihel: Brod, Irca vas, Smihel 
Vel.Podljuben (del): Boričevo, Gor. Mraševo, Malo Skr- 

janče, Petanje, Srebrniče, Veliko 
Skrjanče, Vrh pri Ljubnem 

9. Orchovica 

Orehovica: Cerovi log, Hrastje, Loka, Orehovica, 
Stara vas, Tolsti vrh, Zapuže 

Polhovka: Dol. Mokro polje, Gmajnica, Gornje 
Mokro polje, Polhovica, Praprače, 
Pristava 
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Lahonice: 

Vina vas: 

Blatnih: 

Crmošnjice: 

Podstenice: 

Poljane: 
Stara Žaga (del): 

Štale: 

Daljni vrh: 

Gor. Straža (del): 
Prečna: 

Hin je: 

Sela pri Hinjah: 

Žvirče: 

Hrušica: 
Potov vrh: 
Smolenja vas: 

Cerovec: 

Crmošnjice: 

Težka voda: 
Zajčji vrh: 

Dobrava: 
Mr seča vas: 

Tomažja vas: 

10. P o d g r a d 

Dol. Lakonice, Gor. Lakonice, Juraa 
vas, Koroška vas, 
Grm,  Konec, Mihovec,  Pristava, 
Vina vas 

11. Poljano 

Blatnik, Brezje, Gaber, Stari Tabor, 
Vimolj 
Ašelice,   Crmošnjice,   Mašlje,   Novi 
Tabor, Seč, Srednja vas, Topli vrh 
Deleči vrb, Podstenice, Pogorelec, 
Rog 
Mali Rigelj, Občice, Poljane, Rampoha 
Blaževica,  Divji  potok,  Nova  gora, 
Pajkež, Srebotnik, Stara Žaga 
Gričice, Komarna vas, Resa, Ribnik, 
Smrečnik, Stale, Travnik 

12. Prečna 

Boršt,   Daljni   vrh,   Dol.   Kamence, 
Gor. Kamence, Hudo, Potočna vas 
Cešča vas, Zalog 
DoL Straža, Kal, Podgora, Prečna, 
Suhor 

13. Sela-Hinje 
(sedež Hinje) 

Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina, 
Lopata, Pleš 
Ratje, Sela pri Hinjah, Visejec, Vrh 
pri Hinjah 
Prévoie, Zvirče 

14. Slatnik 

Hrušica, Pangrč grm 
Mali Slatnik, Potov vrh, Vel Slatnik 
Dolenja vas, Krka, Mala Cikava, Sela 
pri Ratežu, Smolenja vas, Vel. Cikava, 
£ihovo selo 

15. Sto piče 

Dolž, Iglenik, Mali Cerovec, PuŠče, 
Vel  Cerovec, Vrh pri Dolžu 
Crmošnjice, Plemberk, Stopiče, Št. 
Jošt, Verdun 
Dol. Težka voda, Gor. Težka voda 
Brezovica,  Hrib   pri   Orehku,   Mali 
Orehek, Sela pri Zajčjem vrhu, VeL 
Orehek, Zajčji vrh 

IG. S t r a n i e 

Dobrava, DobmSka vas 
Cisti breg, Cučja mlaka, Grmovlje, 
Hrvaški brod, Hudenje, Mršeča vas, 
Zameško 
Ruhtna vas, Stranje, Tomažja vas 

Gradišče: 

Orehovcv II: 
Št. Jernej: 

Vrhpolje: 

Črešnjice: 

Harinja vas: 

Št. Peter: 

Ždinja vas: 

17. Št. Jörn o j 

Breška vas, Cad reže, Dobravica, Dol. 
Gomila, Dol. Maharovec, Dol. Gra- 
dišče, Drama, Gor. Gomila, Gornji 
Maharovec, Gor. Gradišče, Mihovica, 
Otok, Pristavica, Razdrto, Roje 
Mali Ban, Rakovnik, Vel. Ban 
Dol. Brezovica, Dol. Stara vas, Gor. 
Brezovica, Sela, Št. Jernej, Šmarje, 
Šmavčja vas, Volčkova vas, Vrbovce, 
Vrh, 2vabovo 
Apnenik, Dol. Vrhpolje, Drča, Gor. 
Vrhpolje, Javorovica, Jelša, Mihovo, 
Stranje, Vratno 

18. Št. Potor 

Črešnjice, Dol. Grčevje, Gor. Grčevjc, 
Jelše, Koti, Lešnica, Srednje Grčevje, 
Zagrad 
Dolenji  vrh,  Gorenji   vrh,  Harinja 
vas, Paha, Selo, štravberk 
Dobovo,   Gor.   Kronovo,   Grič,   Kij, 
Luterško selo, PraprcCe, St. Peter 
Golušnik,  Mačkovec.  -Sevno,   Trška 
gora, Zdinja vas 

Dole: 

Gorenja vas (del): 
Stara vas: 

19. Škocjan 

Dol. Dole, Gor. Dole, Jelendol, 
Mačkovec,' Segonje, Zloganje 
Osrečje 
Dol.   Stara   vas,   Hrastovlje,   Stara 
Bučka, Stopno, Škocjan, Zavinek 

20. š mar jot a 

Družinska vas II:    Mladevina, Strelac 
Gorenja vas (del):   Dolenja  vas,   Gorenja   vas,  Orr^je, 

Šmarjeta, Vinica 
Movičc: Brezovica, Dol. Toplice, Gor. Toplice, 

Obrh, Zaloviče 

Dobin dol (del): 
Gorenje Polje: 

Podu trn: 

Toplice: 

21. Toplice 

Dol. Sušico 
Dolenje    Polje,    Drenje,    Gaberje, 
Gorenje Polje, Soteska 
Cerovec, Dol. Bušinec, Gor. Bušinec, 
Hrib, Loška vas, Meniška vas, Obrh, 
Podhosta,    Podturn,   Sela,   Selišče, 
Suhor, VeL Rigelj. 
Dol. Gradišče, Gor. Gradišče, Toplice 

22. U r S n a sola 

Dobin dol (del):     Dobin dol, Gor. Sušice, Uržna «eia, 
Verdun 

Sfera Žaga (del)i     Laze, Pleša, Traven dol 
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Zagret!. 

23. Va v ta vas 

Jurka vas I in II: Dol. Mraševo, Drganja sela, Jurka 
vas, Potok, Prapreče, Rumanja vas, 
Vavta vas 

Gor. Straža (del):   Gor. Straža, Hruševec, Loke, Sela 

24. Z b u r o 
Gabernik, Goriška gora, Goriška vas, 
Klenovik, Male Poljane, Vel. Poljane, 
Zagrad 

Zbm< Celevec, Dol, Mala Strnica, Radovlje, 
Sela, Zalog, Zbure 

25. Žužemberk 
Gor. Križ: Dol. Križ, Gor. Križ, Poljane,  Vrh 

pri Križu, Vrhovo 
Reber: Reber 
Šmihel I: Budganja  vas,  Dešeča  vas,  Drašča 

vas,  Klečet, Plešivica, Sv. Marjeta, 
Šmihel 

Vel. Lipje: Gradenec, Klopce, Malo Lipje, Veliko 
Lipje 

Žužemberk: Cvibelj, Praproče, Stranska vas, 
Zafara, Zalisec 

Okraj Trebnje 
obsega naslednje kraje, /«it. občine in naselja: 

1. Dobrniß 

Dobrnič: Artmanja   vas,   Dobrava,   Dobrnic", 
Gorenja vas, Lisec, Lokve, Podlisec, 
Preska,, Reva, Stranje, Sahovec, 
VavpČa vas, Zagorica 

Knežja vas: Dol. Kamenje, Dol. Selce,  Gorenje 
Kamenje, Gor. Selce, Knežja vas, 
Kozjak, Krušni vrh, Luža, Občina 
Rožempelj, Železno 

Korita: Dolenji vrh, Gorenji vrh, Kal, Ko- 
rita, Ojstri vrh, Svetinja, Smaver, 
.Vrbovec 

2. Dolenja Nemška vas 

Čcšnjevek: Cešnjevek, Dol. Nemška vas, Dolenji 
Podboršt, Gor. Dobrava, Meglenik 

Lukoveh: Dol. Dobrava-Studence, Dolga njiva, 
Gradišče, Ječkovec, Jezero, Lipnik, 
Lukovek, Pristava, Rihpovec, Zavrh 

Ponikve: Dečja vas, Dol. Ponikve, Gor. Po- 
nikve, Grm-Breg 

3. Mirna ' 

Brezovica: Brezovica,    Gomila,    Gorenja    vas, 
Landšprež, Sevnica, Škrjanče, Zago- 
rica 

Mima: Mirna, Praprotnica, Stan, Stara gora, 
Sv. Helena, Trbiaec, Volčje njive, 
Zabrdje 

Ostrožnik •: Glinek 

Seio: Brplez, Lukovec, Migolica,  Migolska 
gora, Pečice, Sajenicp, Solo. Sclrka 
gora 

ZaLulunje II: Debenec 

4. K r m c 1 j 

Goveji dol: Goveji  dol, Kamenica,  Krmelj, 
Stražberk 

Pijavice: Gabrijele,   Pijavice,   Polje,   Spodnje 
Mladetice, Zg. Mladetiče 

5. Mokronog 

Bistrica: Bistrica, Brinje, Dol. Jesenice, Gor. 
Jesenice, HraMovica, Most, Prelesje, 
Rakovnik 

Laknice I: Dol. Laknice, Gor. Laknice, Srednje 
Laknice, Sveti vrh 

Mokronog: Martinja vas, Mokronog 
Ostrožnik l. Bačje, Gorenja vas, Križni vrh, Log, 

Ostrožnik,   Pogled,  Ribjek.  Slepšek, 
Sv. Križ 

Tràlice //; Bruna vas 

6. Primskovo 
Gradišče: Golce,   Gradišče,   Menguš,   Mihelca, 

Mišji dol, Primskova gora, Primskovo, 
Stara gora 

Jezni vrh: Ježce, Jezni vrh, Mulhe, Obla gorica, 
Razbore, Vinji vrh, Višji grm 

Poljane: Dolenji vrh, Gorenji vrh, Kamni vrh, 
Kremenjak, Poljane, Preska, Sevno, 
Zagriö 

7. Sela pri Šumberku 

Sela pri šumberku: Arčevca, Babina gora, Dol. Pcdšum- 
berk, Gor. Podšumberk, Kutna, Log, 
Orlaka, Podbukovje, Replje, Sela pri 
Šumberku, Volčje jame, Vrtače. 
Zavrh 

Moravče: 

Okrog: 
Tilmboj: 
Vodice: 

Cerovce: 
Kal: 
Podboršt : 
Št. Janž: 

Dolga njim:. 

8. S v. K r i ž pri Litiji 

Gaberska   gora,   Gobnik,   Hohovica, 
Javorje, Kamni vrh, Laze, Moravče, 
Nova gora, Podpeč 
Brezje, Cateška gora, Okrog 
Cirnik, Ravne, Tihaboj 
Gabrovka, Klanec, Kržišče, Moravska 
gora, Sv. Križ pri Litiji, Tlaka, Vo- 
dice 

Št J a n ž na Dolenjskem 
Budna vas, Cerovec, Srednjik 
Kal, Kladje, Osredek, Stajngrab 
Leskovec, Podboršt 
Birna vàs, Koluderje, Št. Janž 

10. Št. Lovrenc 

Dolga njiva, Mačji dol, Potok, .Veliki 
Videm 
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Mali Videm: 

Prapreče: 

Cirnik: 

Novo Zabuhovje: 
Straža: 

Št. Lovrenc: 
Št. Rupert : 

Krsinj vrli: 

Tolče: 

Jelševec : 

Ornuška vas: 

Trebelno: 

Zabuhovje I: 

Medvedje selo: 

Sv. Štefan 

Sevnica: 

Krtina, Kukenberk, Mačkovec, Mala 
Loka,   Mali   Videm,   Muhobran,   St. 
Lovrenc, Žabjek 
Dol. Prapreče, Gor. Prapreče, 
Martin ja vas, Vrhovo 

11. Št.  Rupert 
Kostanjevica, Mali Cirnik, Svinjsko, 
VeL Cirmk 
Zabukovje 
Okrog, Ravnik, Straža, Trstenik, 
Zaloka 
Kavne, St. Lovrenc 
Draga, Hom, Hrastno, Kamnje, Ro- 
ženberk, Škrljevo, St. Rupert, Vrh 

12. Te I če 
<sedež Slane vrh) 

Gor. Stara vas, Jeperjek, Krsinj vrh, 
Otavnik, Slanč vrh 
Drušče, Rogačice, Telče 

13. Trebelno 
Cikava, Cužnja vas, Jelševec, Mirna 
vas, Vel. Strmica 
Bitna vas, Brezje, Cerovec, Češnjice, 
Ornuška vas, Podturn, Radnja vas 
Bogneča vas, Derečji vrh, Gor. Mo- 
kronog,   Maline,   Roje,   Statenberk, 
Trebelno 
Brezovica, Čilpali, Dol. Zabukovje, 
Gor. Zabukovje, Vrh 

14. Trebnje 
Cviblje, Dol, Dol. Medvedje selo, 
Gor. Medvedje selo, Pekel, Praproče- 
Hrib, Primštal, Rodine 
Belšinja vas, Breza, Gor. Nemška vas, 
Grič, Kamni potok, Pluska, Pristava, 
Rožni vrh, Studenec, Sv. Štefan, Zi- 
dani most 
Blato, Črni potok, Hudeje, Kriz, 
Križka reber, Mala Sevnica, Račjo 
selo, VeL Sevnica, Vrhovo 

Trebnje: Benečija,   Kamna   gorica,   (Jdrga-Ku- 
kenberk, Stari trg, Trebnje, Vina 
gorica 

Vrhtrebnje: Grmada, Repče, Vrhtrebnje 

15. Tržišče 

Lalcnice II: Malk<*vec, Pavla vas, Škovec, Tràcina 
Tržišće I: Kaplja   vas,   Med ved jek,   Skrovnik, 

Sp. Vodale, Tržišče, Vrhek 

Čatež: 

Škovec I in H: 

Vel. Loka: 

Malo Dole: 

Stehanja vas: 

Vel. Gaber: 

Zagorica: 

16. V eri i k a L o k a 

Čatež, Dolenja vas, Golek, Gorenja 
vas, Razbure, Zagorica, Zaplaz 
Gor.   Podborät,  Iglenik, Mrzla   luža,, 
Rojé, Škovec, Vrh 
Korenitka, Trnje, Vel. Loka 

17. Veliki Gaber 

Bratence, Breg, Male Dole, Pungerf, 
Šentjurjc, Vel. Dole 
Gonibišče, Male Dole, Stekanja vas, 
Vel. Dole, Vrh 
Cesta,  Mali   Gaber,  Stranje,  Veliki 
Gaber, Zubina 
Bič, Dobravica, Pristavica, Zagorica 

G. člen 

Zakon o upravni razdelitvi federalne Siovenije z dno 
G. septembra 1945, Uradni list št. 231/33 in zakon o nje- 
govi delni spremembi z dne 27. februarja 1946, Uradni 
list št. 79/18, prenehata veljati, vendar poslujejo sedanji 
krajevni ljudski odbori na svojih dosedanjih območjih 
naprej do prevzema njihovih poslov po krajevnih liuJ- 
skih odborih, izvoljenih za kraje po tem zakonu. 

7. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v *Urndnpm listu«. 

Ljubljana dne 2. aprila lì; IG. 
Št. G6. 

Prezidi j 
Slovensko.'! iiT^Mi^evrbcdiliicga sveta 

Tajnik: Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Izdaja in  zalaga:  Uprava  sUradnega  lista  LES«  v  Ljubljani.   Urednik:   Pohar  Robert;   tiska  tiskarna  Merkur  — 
oba- v  Ljubljani.  —   Izhaja  vsako  sredo  in  soboto.  Naročnina:   mesečno:   din   24.— .   četrtletno:   din  70.—,   polletno: 
din 135,—i celoletno: t:n2G0.—. Posamezna številka: prva pula din 2.50, vsaka nadaljnja aafeta pola din 2—, _ Uredništvo 

in »jpravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva vi, 23. ïel et. 2S-52. -. Cek. račun št. 14.337, 



Poälttlna plaćana v gotovini 

• URADNI LI 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik Hl- V LJubliani dne 6-aprila 1946 j Številka 27. 

VSEBINA 
120. Odredba, s katero se razveljavlja uredba o odkupu, prodaji in ceni medu. 

Opozorilo 
Z današnjim dnem prične izhajali kot posebna piiioga Uradnega lisla LRS »Vestnik Urada za cene 

pri predsednišlvu vlade LRS«. V Vestniku bodo priobčene vse splošne uredbe, odločbe, navodila, ce- 
niki in tolmačenja tega urada ter načelni predpisi zveznega urada za cene. 

S tem bo ustreženo ne samo proizvajalcem, zadrugam in trgovcem, marveč tudi potrošnikom, ki 
do sedaj o teh predpisih in cenah niso bili dovolj poučeni in niso mogli v vseh primerih nadzorovati 
pravilnosti cen. Urad za cene pri predsedniglvu vlade LRS 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

« 

120. \ 

Odredba 
ministrstva za trgovino in preskrbo VLRS, s katero so 
razveljavlja uredba o odkupu, prodaji in ceni modu 

1. člen 
Uredba ministrstva za trgovino in preskrbo NVS o 

odkupu, prodaji in ceni medu z dne 10. septembra 1945, 
Uradni list št. 200/40, se razveljavlja. 

2. člen 
Ta odredba velja od dneva objava v îUradnom lishK. 

Ljubljana dno 2. aprila 194G. 
IV. SL 1727/1. 

Minister za trgovino in preskrbo: 
Tono Fajfar s, v. 

Izdan  m   zala,.,-mrava   »Uradnega  lista  LRS«  v Ljubljani.   Urednik:   PeharItobcrt;   tiska  tiskarna Merkur• - 
izdaja    n   •••••.   Uprav i   »" *   ,    .       .   .     Narojn na:  mesečno:  din  24.—,  četrtletno:   din  70.—,  polletno: 
oba  v  Ljubljanu   -   Izhaja  vsak.sredo s»  "J•" ^ dil,.2.50, vsaka nadaljnja zarota pola din 2.~. -, JJrcdniStvö 
^^^^^^^.^^^^••• 23. ïel. k 25-52. - ček. račun fe •37, 



Poštnina plačana v gotovini 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 10. aprila 1946 Številka 28. 

JLÏ 

VSEBINA 

121. Zakon   o jamstvu   Ljudske  republiko  Slovenije  za  kredit, dan  niagovni centrali  n.abavno-prodajnib   zadrug "Z O. *J. 
v Ljnlilinni, v znesku di)i 12,000.000.—. 

123. Odločba  o   vižini   posebnih   pristojbin  y  javnih  bolnicah. 

2S1IOQ1 m Arasi mzglssi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

121. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta iz- 
daja 

zakon 
o jamstvu Ljudsko rep-.iblike Slovenije za kredit, dan 
lilagovui  centrali  nabavno-pmlnjnih  zadrug z  o. j. 

v Ljubljani, v zu-,'.:i dinarjev 12.000.000.-- 

1. člen 

Ljudska republika Slovenija prevzame jamstvo kot 
porok in plačnik za kredit do zneska 12,000 000.— dinar- 
jev, prišlevši tudi eventualne neplačane C/one obresti 
in si roške, ki •• da Zadružna in kmetijska banka, po- 
družnica v Ljubljani o/.iroma njena centrala v Beogradu 
Hlapova i cen! rali nabavno-prodajnih zadrug z o. j. v 
Ljubljani. 

Minister 7.a finance LRS se, pooblašča, da podpiše 
listino o lem jamstvu pri Zadružni in kmetijski banki, 
ntulru/nifi v Ljubljani, s Intero bodo določeni pogoji 
jamstva. 

'J. Men 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu«. 

Ljubljana dne 0. aprila 1040. 
St. 67. 

Pieiidij 

âitJVi'ïï-kSça  r.3rCUIÎû037Ct.niin£g5   37ri£, 

.Sekretar." 
Franco Lu bi'j s. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar s. r. 

Prcvšimki, ncvoäils. odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

122. 
*\ 

Odločba 
ministrstva za narodno zdravje o višini posebnih 

prisWjlftif v javnih bolnicah 

Po 2. členu pravilnika o pristojbinah za zdravljenje 
v javnih bolnicah z dne 23. 11. 1940, Ur. list št. 8(V1& 
določam začasno posebne pristojbine v tejle višini: 

L za transfuzijo krvi: /«-=.*"•" 
a) za 1 steklenico s 300 cem krvi     (500.— din 
b) za 1 steklenico s 500 cem krvi    1Q00.—   „ 
c) za 1 komplet hemotesta 200.— 

2. za preparat penicilin se računa kot pristojbina 
nabavna cena in stroški nabave; 

3. za ambulantno obsevanje z rentgenom: 
a) za vsako načeto serijo ambulantnega rentgen- 

skega obsevanja je pristojbina 50.— din; 
b) poleg te pristojbine pa se računa še za vsakih 

10 R od 1— 50O0R po 1 din, za vsakih 10 R nad 5000 ß 
pa 0.50 din; 

4. za rentgenološko slikanje se računa: 
a) za rentgensko sliko v velikost; zob- 

nega filma , 
b) za rentgensko sliko v velikosti 9/12 cm 
c) za rentgensko sliko v velikosti 13/18 cm 
č) za rentgensko sliko v velikosti 18/24 cm 
d) za rentgenskoshko v velikosti 24/3'J cm 
e) zarentgenskos]ikovveiikosti30/40cm 
Te pristojbine veljajo po n. členu cit. pravilnika od 

1. januarja 1940. 

Ljubljana dne C. aprila 1010. 
Št. 22(51/2-V-b. 

Minister za narodno zdravje; 
Dr. Ahćin Marjan s. r. 

din 20.— 
20.-. 
40-, 
50-1 
80.-, 

100.— 



Poštnina plaEana • gotovini. 

ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V LJubljani dne 13. aprila 1946 Številka 29. 

VSEBINA 

123. Zakon o jamstvu Ljudske republike Slovenije za posojilo, 
' rfano Državnemu rudniku Zabukovica v znesku 2,5ÜU.(J0Ü dauo Držav 

dinarjev. 

K2J. Uredba o ustanovitvi  »Državnega avtobusnega in prevoz« 
niškega podjetja Slovçmijet. 

Zakoai in draga raugksi 
SNOS-a in Prezidija  SNOS-a 

123. 

Zakon 
Prezidija Slovenskoga   narodnoosvobodilnega  svela 
o jamstvu Ljudske republike Slovenije za posojilo. 
dano   Državnemu   rudniku   Zabukovica   v   znesku 

din 2,500.000.— 

1. člen 
Amortizacijo posojila Državnega rudnika Zabukovica 

v znosku din 'J.óOO.OOU.—, sklenjenega pri Državni hipo- 
tekami banki, glavni podružnici v Ljubljani, jamči Ljud- 
ska republika Slovenija. Pooblašča se minister za finance 
Ljudske republike Slovenije, da podpiše listino o jamstvu 
pri Državni hipotekami banki, glavni podružnici v Ljub- 
ljani, s katero bodo določeni pogoji tega jamstva. 

2. Člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listiK. 

Ljubljana dne G aprila 1046. 
Št. GS. 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega svela: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubcj s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredb;?, navodilo, odrsdbs in odločba 
vlade Ljudske republike Slovenije 

124. 
Na osnovi 5. člena zakona o reorganizaciji vlade Ljud- 

ske republike Slovenije z dne 5. marca l945r Ur. list 
št. 89/20, izdaja vlada Ljudske republike Slovenije 

uredbo 
o ustanovitvi »Državnega avtobusnega in prevozni- 

škega podjetja Slovenije« 
1. člen 

Ustanovi se »Državno avtobusno in prevozniško pod- 
jetje Slovenije« s sedežem v Ljubljani. 

»Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slove- 
nije« je pravna oseba pod nadzorstvom predsedništva 
vlade LBS, ki daje tudti smernice za njegovo delo. 

Njegovo območje j«e vse ozemlje Ljudske republike 
Slovenije. 

Podjetje se vpiše   v trgovinski register. 

2. člen 

Namen in nalogo »Državnega avtobusnega in pre- 
vozniškega podjetja iS loven ijet so: 

a) prevoz potnikov in prtljage s cestnimi motornimi 
vozili na avtobusnih progah v območju Ljudske repu- 
blike Slovenije, ki sJažijo javnemu prometu; 

b) prevoz in o.Jprenia blaga s cestnimi motornimi 
vozili; 

c) organizacija in vodstvo drugih poslov,' ki so v 
zvezi s prometom t. motornimi vozili in ki mu jil> na- 
roči predsedništvo -vlade LBS. 

3. člen   * 

Osnovna glavntfca podjetja znaša 5,000.000 dinarjev; 
vplača jo vlada LRS/ 

Poleg tega prevzame podjetje na podlagi odredb 
pristojnih oblasti premičnine in nepremičnine, ki so 
občeljudska imov;ir.a in so potrebne za nemoteno obra- 
tovanje in razvoj   cestno-motornega prometa 

4. člen 
»Državno av'tobusno in prevozniško podjetje Slove-1 

nije« posluje po komercialnih načelih. Zanj ne veljajo 
določbe zakona oziroma uredbe o državnem računo- 
vodstvu. 

0 najemanju potrebnih kreditov odloča predsednic 
štvo vlade LBS. 

V svojih poslih je podjetje izenačeno z zasebnimi 
_podjetji glede pravic in dolžnosti po fiskalnih predpisih. 

5. Člen 
S čistim deftičkom podjetja, kolikor presega potrebe 

obratovanja, razpolaga predsedništvo vlade LBS. 

G. člen 
'Na čelu podjetja stoji glavni upravnik, ki zastopa 

podjetje ter je neposredno podrejen predsedništvu vlade 
LBS, Glavnemu upravniku pomaga pomočnik, ki ga v 
njegovi odsotinosti tudi nadomesttije. 

Glavnega upravnika in njegovega pomočnika ime- 
nuje predsedništvo vlade LBS. načelnike oddelkov ia 
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šele odsekov glavni ur ravnik po odobritvi predsednici va 
vlade LKS, ostalo osebje pa glavni upravnik na prea'JIog 
pristojnega načelnika. 

Za glavno upravo podpisujeta in oddajata obvezujoče 
izjave glavni upravnik aH njegov pomočnik skupno s še 
enim za to pooblaščenim nameščencem. 

7. člen 

Podjetje zastopa pred sodišči ìD drugimi ljudskimi 
oblastvi glede zašči' njegovih imo\inskib koristi glavni 
upravnik ali od njega pooblaščena oseba; pred3edniŠtwo 
vlade I RS pa. more zastopstvo poveriti tudi komu 
drugem* 

8. elea 

Podrobncj-e določbe o ustroju in poslovanju podjetja 
ter o ureditvi računovodske službe predpiše predsedni- 
co vlade LRS s pravilnikom. 

9. člen 

•• uredba velja od dneva objave v »t radiem listu«. 

v Ljubljani dne 10. aprila 1946. 

Pred~f'('-iik Jade LRS; 

Boris Kidrič s. r. 

Izdaja in zalaga:  Uprava »Uradnega list ta  LBS«  v  LJubljani 
oba v Ljubljani.  —  Izhaja vsako sredo   in soboto.  Naročnina.       —  _    _...   ...—,  j,u„t„—. 
din 186*—i celoletno! lin 260.—. Posamezna tttevilka: prva pola din- a.SO vsaka nadaljnja «afeta pota din 2—, _ Uredništvo 

"" to •••••• IdttbUâna, Cte«0£4iceva iiL 23, I'd, It, 25-£2, — Ćek. račun st, 1.4.337, 

Urednik:   Pohar   Robert;   tiska  tiskarna  Merkur  — 
mesečno:  din  24.—    četrtletno:   din  70.—,   polletno: 



PoStalna plačana v gotovini 

• • URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 17. aprila 1946 Številka 30. 

VSEBINA 
125. Zakon o dopolnihali in. spremembah zakona o agrarni re- 

formi in kolonizaciji v Sloveniji z dno 17. decembra 1045, 
Uradni list L RS št. 39G/62. 

126. Zakon o prevzemanju jamstva za kredite, dane zadružnemu 
sektorju na ozemlju LKS, po Ljudski republiki Sloveniji. 

127. Odredba o likvidaciji zavoda Kreissparkasso v Trbovljah. 

Zakoni in drugi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNO£a 

125. 
Na podlagi 20. člena zveznega zakona o agrarni re- 

formi in kolonizaciji od 23. avgusta 1945, Uradni list 
FLRJ St. 005/G4 in zakona o potrditvi in spremembah 
zakona o agrarni reformi in kolonizaciji od 15. III. 194f>, 
Uradni list FLRJ št. 152/24, izdaja Prezidij Slovenskega 
narodnoosvobodilnega svela 

zakon 
o dopolni'vih in 4»i'(>v ombali zakona o aprami ro- 
forjni in kolonizaciji v Sloveniji z dno 17. decembra 

, 1945, Uradni list SXOS-a in NVS št. 39G/G2 

1. člen 

2. flori so spremeni in se giasi: 
>Zemlja postane last gospodarstva (domaćinstva), 

kateremu je dodeljena. Lastninska prav'ca se vpiše v 
zemljiški knjigi na vse člane gospodarstva, tako da imajo 
vsi enake solastniške pravice. To velja ludi za dodelitev 
zemlje po 2. odstavku 24. cipria.«. 

2. člen 

V 7. členu •• za 2. odstavkom dodajo naslednji novi 
odstavki: 

>3. Ce se ugotovi, da lastnik vcleposeslva nima ra- 
zen tega veleposestva nobeno druge imovine in tudi ne 
drugega poklica, od katerega bi mogel živeti, in so mu 
bili dohodki od tega veleposestva izključno sredstvo za 
Preživljanje, tako da bi z razlastitvijo v smislu drugega 
odstavka tega člena ostal brez sredstev za preživljanje, 
so takemu lastniku razen hiše za stanovanje s pripada- 
jočimi stvarmi izjemoma pusti jL_lia_jobdelovalne zemlje 
in ustrezajoči del gospodarskih zgradb ter živega in 
mrtvega inventarja. 

4. Co nima veleposestnik več kakor eno stanovanjsko 
hišo, so mu ta hiša ne odvzame. Gradovi (dvorci) se ne • 
štejejo za stanovanjske hiše. 

5. Co veleposestniku ni mogoče pustiti po 3. in 4. od- 
stavku tega člena zemljo in hiše na dosedanjem pose- 
stvu, se mu dodeli zemlja in hiša na drugem kraju v tej 
okolici. 

•). Odločbe po 3., 4. in 5, odstavku tega člena izda- 
jajo v prvi stopnji okrožne komisijo za agrarno reformo, 
o pritožbah pa odloča dokončno minister za kmetijstvo ia 
gozdarstvo.« 

3. člen 

V 12. členu se dosedanji 5. odstavek sprema»: in se 
glasi: 

:o. Pri kmečkih posestvih z izredno slabo donos- 
nostjo lahko minister za kmetijstvo in gozdarstvo naj- 
večje  površine  obdelovalne  zemlje  in  gozda  primerno 
zviša.«. 

4. člen 

V 19. členu se «premeni 1. odstavek in se glasi: 
>1. Ce ima neUmpffci lastnik, kateremu sr od- 

vzame presežek zemlje po 2. odstavku 11. člena, bližnje 
sorfldjilkg. ki se baviio izkljnčnO-^mdjjslvoin, se raz- 
laščeni presežek zemlje vrne oziroma dodeli tem sorod- 
nikom, če nimajo zemlje ali če je nimajo dovolj za pre- 
življanje svoje druž:ne in če je razlaščeni presežek zem- 
lje v laki bližini njihovega zemljiškega posestva, da jim 
je omogočeno redno obdelovanje zemlje. Zemljiška posest 
takih sorodnikov z dodeljeno zemljo vred ne sme preko 
račili največjega oluega, določenega za kmečka posestva. 
V takem primeru je upoštevati imovinsko stanje njiho- 
vega gospodarstvsJ-'S.-îor tudi število in potrebe agrarnih' 
interesentov v kraju in površino zemljiškega sklada tega 
kraja.« 

Za 1. odstavkom sp doda nov 2. odstavek, ki se glasi: 
v   »2. Za bližnje sorodnike se štejejo starši, sinovi in 

hčere, bratje in sestre, stari starši, striçj„in Jeté razla- 
ščenega nekmečkega lastnika.« 

Dosedanji 2. odstavek postane 3. odstavek, za kate* 
rim se doda nov 4. odstavek, ki se glasi: 

5>4. Ce se je kdo, ki po pokjjçu ni bij kmet, stalno 
naselil s svojo družino na svoje zemljiško posestvo vsaj 
leto dni pred 28. avgustom 1945. ali pa se je naseli] ta- 
koj po vrnitvi iz narodnoosvobodilne vojske, iz interna- 
cije, ali • prisilnega izseljeništva 1er se je od tedaj .iz- 
ključno bavil s kmetijstvom, se šteje za kmeta pod po- 
gojem, da za.jaejej.ojULstL prejšnji poklic in da 10 let 
posestva ne^dšvoJT, razîeli, podari, zastavi ali da v, 
zakup.« 

5. člen 

V 23. členu, katerega b?sedilo postane 1. odstavek, 
se doda 2. odsjavek, ki se glasi: 
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>2. Podrobnejše določbe o organizaciji invalidskih 
in otroških kolonij se predpišejo na podlagi splošnih na- 
vodil komisije za agrarno reformo in kolonizacijo pri 
vladi FLRJ s posebnimi uredbami vlade LRS.< 

6. člen 
V 24. členu se v 1. odstavku namesto »10 lek vstavi 

î3 leta«. 
V 2. odstavku istega člena ee zadnjim besedam te- 

ga odstavka >zadružna imovina« doda: spri kateri ima 
vsako zadružno gospodarstvo svoj solastniški dele. 

7. člen 
V 25. členu se doda dosedanjemu 1. odstavku na- 

slednji 2. odstavek: 
>2. Kmečka stanovanjska in gospodarska poslopja na 

razlaščenih in zaplenjenih posestvih, ki se dodelijo ko- 
lonistom in agrarnim interesentom, preidejo brezplačno 
v njihovo last prav tako kot zemlja. Ce je pa potrebno 
deloma zgradbe popraviti oziroma jih na novo zgraditi, 
da bi se mogli kolonisti in agrarni Interesenti vanje vse- 
liti, se vei stroški za ta gradbena dela sorazmerno raz- 
delijo na vse naseljence na enak način kakor odškodnina 
za zemljo po 1. odstavku tega člena.« 

Dosedanji 2. odstavek tega člena postane 3. odstavek. 

8. člen 
V vseh členih, kjer je imenovano »ministrstvo za 

kmetijstvo« se namesto besedila >ministrstvo za kmetij- 
stvom vstavi besedilo »ministrstvo za kmetijstvo in goz- 
darstvo«. 

9. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

V Ljubljani dne 6. aprila 1946. 
Štev. 70. 

Prczidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

12G. 

Zakon 
Prezidija   Slovenskega   narodnoosvobodilnega   sveta 
o prevzemanju jamstva za kredite, dano zadružnemu 
sektorju na ozemlju LRS, po Ljudski republiki Slo- 

veniji 

1. člen 
Ljudska republika Slovenija prevzame v okviru in 

na rački, določen y tem zakonu, jamstvo kot porok in 

plačnik za kredite, ki jih bodo dajali denarni zavodi za- 
drugam in zadru/.nim ustanovam na ozemlju LRS. 

2. člen 

Za katere tako kredite prevzame Ljudska republika 
Slovenija jamstvo, odloča Predsedstvo vlade LRS, ki v 
vsakem posameznem primeru opolnomoči ministra za fi- 
nance LRS, da podpiše pri denarnem zavodu, ki kredit 
da, listino o jamstvu, s katero se določijo pogoji jam- 
stva. 

3. člen 

Vse po tem zakonu prevzete jamstvene obveze ne 
smejo istočasno presegati zneska 50,000.000.— dinarjev. 

LRS« 

i. Člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
k. 
Ljubljana dne 6. aprila 1946. 
štev. 69. 

Prczidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
Franco Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republ&e Slovenjih 

127. 

Odredba 
Na podlagi 23. člena zakona o ureditvi in delovanju 

kreditnega sistema 
odrejam : 

1. Kreissparkasse v Trbovljah stopi v likvidacijo % 
dnem objave te odredbe. 

2. Likvidacijo izvedo Hranilnica in posojilnica, r. z, 
z n. j. v Trbovljah. 

3. Vpis likvidacije in Imena likvidatorja v trgovin- 
skem registru mora izvršiti likvidator. 

Ljubljana dne 11. aprila 1940. 
Si. 9G7-V.-194ß. 

Minister   za   rinance: 
Zoran Polie s. r. 

«••«•« 

Izdaja   in   zalaga:   Uprava   »Uradnega  lista   LRS«  v  Ljubljani.   Urednik:   Pohar   Robert;   tiska  tiskarna   Merkur  — 
oba   »   l.juhijani.   —   Izhaja  vsako sredo in soboto.  Naročnina:  mesečno:  din  24.—   Četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
din 130.—, celoletno: lin 260.—. Posamezna étfvilka: prva pola din 2.•0 vsaka nadaljnja /ačeta pola dtn 2—..-, TJredmžtva 

Jn UBrftvnUU-oi Ljubljana, Gregorčičeva uL 23, tei, tU 25-02. — ček. račun it, •37, 
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URADNI LI 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 20. aprila 1946 Številka 31. 

VSEBINA 
1"S  Zakon o najetju posojila v znesku 120,000.000 dinarjev j 129. Qdredba o obveznem prijavljanju tuberkuloze  in o evi- 

' po Ljudski republiki  Sloveniji pri  Državni hipotekami j deruu nad_tï^erM_oznimi. " " 
banki. I 

Zakoni in drn§i razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

•  128. 

Zakon 
Prezidija   Slovenskega   narodnoosvobodilnega   svela 
o   najetju   posojila   v   znesku   120,000.000   dinarjev 
po Ljudski republiki Sloveniji   pri   Državni hipote- 

kami banki 

1. člen 

Pooblašča se minister za finance Ljudske republike 
Slovenije, da v zvezi s sklepom Gospodarskega sveta 
vlade FLRJ št. 12G7 z dne IG. II. 1946 sklene za Ljudsko 
republiko Slovenijo pri Državni hipotekami banki poso- 
jilo v višini din 120^000.000.— z odplačilnim rokom 20 
(dvajset) let in z 2 •/» (dva od sto) letnimi obrestmi. 

2. člen 

Posojilo se mora porabiti za obnovo in gradnjo 
zgradb, cest in drugih objektov na območju Ljudske repu- 
blike Slovenije s pogoji, predpisanimi z navodili Gospo- 
darskega sveta — komisije za gospodarsko obnovo dežele 
St. 1633 z dne 27. II. 1046. 

u 
.•i», člen 

Potrebne zneske za amortizacijsko službo po tem 
posojilu bo vnašalo ministrstvo za finance VLRS v svoj 
Proračun izdatkov redno vsako leto do končnega izpla- 
čila posojila. 

4. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne C aprila 1946. 

Sekretar: 
France Lube j s. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar s. r. 

Pravilniki, napodite, osredke • odüoöbo 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

129. 

Odredba 
ministrstva za narodno zdravje LRS o obveznem 
prijavljanju tuberkuloze in o evidenci nad tuber- 

kuloznimi 

1. Člen 

Obvezno se morajo prijavljati vsi primeri aktivne 
manifestacije tuberkuloze in vsi primeri smrt] zaradi tu- 
berkuloze. 

2. člen 

Aktivno manifestacijo tuberkuloze morajo prijaviti: 
1. ustanove za zdravstveno zaščito, 
2. organi javne zdravstvene službe in socialnega za- 

varovanja, 
3. javne in zasebne bolnice in zdravilišča, 
4. laboratoriji, ki se bavijo s pregledi materiala ti- 

radi   diagnosliciranja   bolezni, 
5. vsi zdravniki s pravico zdravniške prakse, 
G. strokovno zdravstveno pomožno osebje. 
Smrtne primere zaradi tuberkuloze morajo prijaviti 

pristojni matičarji na način, ki ga bo predpisalo ministr- 
stvo za notranje zadeve v sporazumu z. ministrstvom za 
narodno zdravje. ; 

3. člen 

Aktivna manifestacija tuberkuloze se mora prijaviti, 
brž ko se ugoto'vi. 

Prijava se opravi na posebnih obrazcih (Tb 1)'. 
Obrazce si morajo prijavni zavezanci sami oskrbeti pri 
krajevno pristojnem protifuberkuloznem dispanzerju ali 
pri zdravstvenem odseku okrožnega LU in so brez- 
plačni. 

4. člen 

Izpolnjeni prijavni obrazci (Tb 1) se morajo poslati 
zdravstvenemu odseku tistega okrožnega LO. v območju 
katerega tuberkulotik živi. 



Stran 122. Štev. 31. 

Prijavitelj mora voditi seznam v-••• prijavljenih pri- 
merov aktivne manifestacije tuberkuloze. 

5. člen 

Okrožni LO vpiše v vsako prijavo svojo zaporedno 
Številko in prepis prijave takoj posije krajevno pristoj- 
nemu protituberkuloznemu dispanzerju, razen, ako ni 
prejel prijave od njega samega. 

Vse prejete prijave tuberkuloze mora imeti okrožni 
LO kartotečno urejene na način, ki daje natančen pre- 
gled o razširjenosti tuberkuloze po okrajih in krajih, ki 
so zlasti ogroženi od tuberkuloze. 

Okrožni LO mora pošiljati do 3. vsakega meseca mi- 
nistrstvu za narodno zdravje (odseku za statistiko) pre- 
pise vseh prijav, prejetih v preteklem mesecu. 

6. člen 

Vsak protituberkulozni dispanzer mora voditi za vse 
svoje delovno območje po posebnem obrazcu (Tb 2) kar- 
totečni pregled prijavljenih primerov tuberkuloze, ure- 
jen po krajih in okrajih. 

Osnova kartoteki eo prijave, prejete od okrožnega 
LO (1. odst. S. člena) in Jastae ugotovitve dispanzerja. 

Protituberkulozni dispanzer obveSfa krajevne in 
okrajne LO na njihovo zahtevo o stanju tuberkuloze v 
njihovem območju. 

7. člen 
Kršilce te odredbe bo kaznoval okrajni izvršilni LO 

z denarno kaznijo od 100 do 5000 dinarjev ali s prisil- 
nim delom brez odvzema prostosti od 2 do 100 dni, v huj- 
ših primerih pa z obema kaznima skupaj. 

Zoper prvostopno odločbo je dovoljena pritožba na 
okrožni izvršilni LO, ki odloči dokončno. Pritožba se 
vloži v 15 dneh po priobčitvi kazni pri okrajnem izvršil- 
nem LO, ki je kazen izrekel. 

8. Člen 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem li&tu 

LRS«. Hkrati preneha veljati 1. točka 2. člena odredbe 
o obveznem prijavljanju in odjavljanju nalezljivih bolezni 
z dne 28. V. 1945, Uradni list št. 100/9. 

Ljubljana dne 15. aprila 1946. 
V-e št. 2287/2. 

Minister   za   narodno   zdravje? 
Dr. Ahčin Marjan s. r« 

*»••« 

Izdaja   in   zalaga:   Uprava   »Uradnega   lista   LUS«   v   i.jutiljam.   Urednik:   Pohar   Kotiert;   tiska   tiskarna   Merkur   — 
Dba   v   Ljuhljani.   -   Izhaja   vsake   sredo  in  sotioto.   Nan^r-niar   mesečno:   din   Ü4. -     četrtletno:   din   70—,   polletno: 
linl«J6.—v celoletno:   I:n2fi(l.--    »'usatne/.na Številka: prvu pola  din • M1   vsfcka nadnlitna /aiVia i>',|a din 4. —. — Uredništvo 

in UtfravnižfcvoJ LJubljana. Uregorcičeva al 23. leL Ëi. Zb-bZ. — ćek. račun st. 14.337, 
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Letnik III. 

ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 27. aprila 1946 Številka 32. 

VSEBINA. 
130. Zakon o obvo7.ili  obdelavi kmetijskih zemljišč in začasni 

ureditvi zemljiškega zakupa. 
131. Uredba o usUmoviHi in opravljanju sklada za vzdrževanje 

zavodov za izvrševanje kazni in zaporov. 

132. Odredba  o obratovalnem ?n«<ii za obrtne poslovalnice na 
ozemlju Ljudske republike Slovenije. 

Zakoni in dragi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

130 
Prczidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta iz- 

daja na osnovi zadnjega stavka 24. točke 44. člena ustave 
FLRJ, Urudni list FLKJ .;tev. 54710-lfWß, 

zakon 
o obvezni obdelavi kmetijskih zemljišč iu začasni 

ureditvi zemljiškega zakupa 

1. člen 
Vsa zemljišča, ki ao sposobna za kmetijsko proiz- 

vodnjo, se morajo, četudi dosedaj niso bila izkoriščena 
za ta namen, obdelati skladno z gospodarskim načrtom 
ter primerno kakovosti zemlje, krajevnim razmeram in 
potrebam gospodarstev, ki jim pripadajo. 

2. člen 
Ako lastniki ali uživalci zemljišč iz 1. člena teh zem- 

ljišč sami ne «Melujo, jih morajo dali drugim v zakup. 

3. člen 
Pristojni krajevni (četrtni) ljudski odbor nadzira, 

da se vsa zemljišča iz 1. člena primerno in pravočasno 
obdelajo oziroma oddajo v zakup. 

4. člen 
••• lastniki ali uživalci zemljišč iz 1.'člena teh zem- 

ljišč sami ne obdelajo niti pravočasno ne dajo v zakup, 
odda za račun lastnikov ali uživalcev ta zemljišča v zakup 
pristojni krajevni ,(čelrtui) ljudski odbor prvenstveno 
agrarnim interesentom, ki nimajo zemlje oziroma, ki je 
z« Prehrano svoje družine imajo premalo, in sklene z 
njimi zakupno pogodbo. 

5. člen 
zakupnik je dolžan v zakup vzelo zemljišče smotrno 

in krajevnim razmeram ustrezajoče obdelali oziroma go- 
spodarsko izkoriščati. 

6. člen 
Zakupniki zemljišč iz 1. člena, ki bi zemljo izkori- 

ščali negospodarsko ali zemlje ne bi pravočasno obde- 
lali, no morejo imeti leh zemljišč še nadalje v zakupu. 
Odločbo o tem izda krajevni (četrtni) ljudski odbor. _ 

Po pravnomočnosti odločbe se morajo laka zeniljisca- 
'dali v zakup drugemu, že posejana zemljišča pa obdržijo 
zakupniki šq za tekoče gospodarsko lelo. 

4 7. člen 
Za zemljišča, dana v zakup, se sme zahtevati največ 

tale letna zakupnina: 
I. za njive   .... J. vrsta   830 din do 1.200 din za ha 

»     ,,                   2.    „       600   „     „      800   „    „ „, 
„     »                  3.    .,       4~>0   .,    „     «00  „     „ „! 

II. za travnike   . . 1. vr>ta   700 din do 1.G00 din za ha 
»     il                   '-.    „       o00   „     „      700   „     „ „ 
n     ii                   •'•    ii       -'OO   „     „      500   „     „ ., 

III. za vrtove . . .    1. vrsta 2.000 din do .l.'CO din za ha 

V predpisanem okviru se zakupnina ravna po legi 
in oddaljenosti zemljišča od prometnih zvez, tržišč jtd. 

Za zemljišča, ki so dobre kakovosti in so v mestu 
oziroma v neposredni bližini mesta, se sme po tem členu 
določena najvišja zakupnina primerno zvišali. 

Za zemljišča, ki so izredno slabe kakovosti in so 
daleč od prometnih zvez, tržišč itd., se sme določena 
najnižja zakupnina primerno znižati. 

V primerih iz tretjega in četrtega odstavka se sme 
zakupnina zvišati oziroma znižati največ za 20%>. 

Če se zakupodajalec in zakupnik ne sporazumeta 
glede višine zakupnine, določi višino zakupnine pristojni 
krajevni (četrtni) ljudski odbor. 

Določbe tega člena veljajo tudi za zemljišča, ki so 
bila dana v zakup že pred objavo tega zakona, razen če 
je pogodbeno določena zakupnina za zakupnika ugodnejša. 

8. člen 
Zakupne pogodbe glede zemljišč, ki pridejo v zem- 

ljiški sklad po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji 
v Sloveniji, izgubijo veljavo, če so zemljišča namenjena! 
za spomladansko setev in so se še pred spomladansko 
setvijo razdelila med agrarne interesente. Taka zemlji- 
šča bodo obdelali in posejali agrarni interesenti sami. 

Zemljišča iz zemljiškega sklada, ki do spomladan- 
ske setve še ne bi bila porazdeljena med agrarne inter- 
esente ali čo so bila že razdeljena, pa so posejana v, ozi- 
mino, obdržijo zakupniki še do žetv6. V tem primeru 
pripada zakupnina agrarnim interesentom, ki jim je bila 
ta zemlja dodeljena v lust. 

9. člen 
Zoper ukrepe in odločbe ljudskih odborov po do- 

ločbah tega zakona jo dovoljena pritožba na izvršilni 
odbor neposredno višje stopnje. 

Pritožbo je vložiti pri ljudskem odboru, ki je izdal 
ukrep oziroma 'odločbo, v 3 dneh, v primerih h 7. člena 
pa y. 15 dneh. Odločba o pritožbi je dokončna. 
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10. Pion 
LaMniki, ii/ivalri in zakupniki zemljišč iz 1. člena 

oziroma njih zakonili zastopniki, ki namerno kršijo do- 
ločbe tega zakona, se kaznujejo po zakonu o zatiranju 
nedopustne .špekulacije in gospodarske sabota/e. 

V primerili pravnomočne obsodbe lastnikov in uži- 
valcev zemljišč iz 1. člena oziroma njih zakonitih zastop- 
nikov, zapadejo zakupnine v prid države in služijo pri- 
stojnim krajevnim (četrtnim) ljudskim odborom za po- 
speševanje kmetijstva. 

11. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LES". 
V Ljubljani dne 26. aprila •0. 

Za Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Tajnik: Predsednik: 
France Lubcj s. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

"    131. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi in 
opravljanju sklada za vzdrževanje zavodov za izvrše- 

vanje kazni in zaporov 

1. člen 
Za postavljanje oz. gradnjo zavodov za • izvrševanje 

kazni in zaporov, njih vzdrževanje in popravila, za 
vzdrževanje obsojencev ter pripornikov in uprav zavodov 
ter zaporov v LB Sloveniji se osnuje sklad za vzdrže- 
vanje zavodov za izvrševanje kazni. 

Sklad upravlja ministrstvo za notranje zadeve LRS. 
Denarna sredstva sklada se vlagajo na obresti pri 

Državni hipotekami banki, podružnici v Ljubljani, 

2. člen 
V sklad se stekajo: 
a) vse denarne kazni, ki jih izrekajo ljudska sodišča 

Slovenije po kazenskih zakonih in po drugih posebnih 
takonih, če v teh ni posebnih odredb; 

b) vse denarne kazni, ki jih izrekajo organi državne 
uprave, ljudski odbori, komisije, sveti, nadzorni organi, 
če ni v zakonitih predpisih drugače odrejeno; 

c) dohodki iz prodaje zaplenjenih stvari po pred- 
pisih kazenskega zakonika in drugih posebnih zakonov, 
če v teh ni posebnih odredb; 

č) čisti dohodki od delovne sile obsojencev; 
d) čisti dohodki posestev in delavnice zavodov; 
e) stroški izvršitve kazni; 
f) odtegljaji od mezd (do 25 %>) pri izvrševanju 

kazni prisilnega dela brez odvzema prostosti; 
g) darila, volila, prihranki zavodov in morebitni 

drugi dohodki, ki se bodo predvideli v posebnih pred- 
pisih. 

3. člen 
Organi, ki izterjajo denarne kazni ali prodajo za- 

plenjene stvari, morajo vsak mesec odvajati prejete 
ineske s spremnim dopisom Državni hipotekami banki 
ta označeni sklad. 

4. Člen 
Računski odsek ministrstva za notranje zadeve vodi 

poseben  račun dohodkov  in  izdatkov  sklada,  nadzira 

4-' •J."a  m loge za izplačila iz sklada in vodi 
vse potrebne knjige. 

Ó. člen 
Posameznim zavodom in zaporom se iz sklada do- 

deljujejo denarno zaloge za potrebe uprav, gospodarstva 
in vseh obratovalnic. 

Obsojencem se iz sklada priznavajo nagrade, porav- 
navajo priboljški in plačujejo odškodnine za škodo, ki 
jo obsojenec ni namerno povzročil. Iz sklada se krijejo 
morebitni prispevki za socialno zavarovanje in se na- 
bavljajo knjige in druga sredstva za vzgajanje obsojen- 
cev. Iz sklada se podeli tudi siromašnim obsojencem po 
prebili kazni primerna prva pomoč, če jim je za prve 
dni prošlosti nujno potrebna. 

C. Člen 
Uprave zavodov ali zaporov obračunavajo dodeljeno 

zaloge v odrejenem roku. Nova zaloga se ne sme dati, 
dokler ni prejšnja obračunana. 

Ob zaključku koledarskega leta položi vsak zavod 
ali zapor letni obračun. 

7. člen 
Upravnik zavoda za izvrševanje kazni ali zapora in 

blagajniški in gospodarski organi odgovarjajo disciplin- 
sko, kazensko in materialno za pravilno uporabljanje 
in obračunavanje dodeljenih denarnih zalog, pa tudi vseh 
odredb, ki so v zvezi z upravljanjem sklada. 

8. člen 
Ministrstvo za notranje zadeve LRS sme izdati po- 

drobnejše predpise za izvajanje te uredbe. 

9. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 24. aprila 1916. 

Podpredsednik 
Minister vlade Ljudske republike» 

za notranje zadeve: Slovenije: 
Generalmajor Ivan Maček s. r.     Dr. Marijan Brecelj s. r; 

Pravilniki, ••»<*•1•, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovejnijc 

132. 

Odredba 
ministra za trgovino in preskrbo Ljudske republiko 
Slovenije o obratovalnem času za obrtne poslovalnico 

na ozemlju Ljudske republiko Slovenije 

A. OBRATOVALNI CAS 
(čas odpiranja in zapiranja) za prodajalnice, delavnice, 
gostinska podjetja, skladišča, pisarne in ostala obrtne 
poslovalnice se določa takole: 

,  L Ob delavnikih" 

Trgovinske obratovalnice 

L člen 
Trgovine so odprte, če ni v naslednjih členih dolo* 

ceno drugače, od 8. do 12. ter od 14. do 18. ure. 
V poletnih mesecih — maj, junij, julij, avgust — so 

trgovine popoldne odprte od 15. do 19. ure. 
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2. člen 
Prođajalnicc svežega mesa in rib so odprte od 7. 

do 11 ure; ce prodajajo tudi prekajeno meso, obratujejo 
tudi popoldne kakor druge trgovine. 

Trgovine s sadjem in zelenjavo so odprte od začetka 
maja do konca septembra od 0. do 12. in od 15. do 
19. ure, v drugih mesecih pa od 8. do 12. in od 14. 
do 18  ure. 

Prodajalnice kruha in mlekarne so odprte od 6.30 
do 12.30 in od 15. do 19. uro. 

3. člen 
Za obhodno prodajo blaga velja urnik kakor za pro- 

dajo v stalni obratovalnici. 
izjemoma je dovoljeno prodajanje časopisov, revij in 

pečenega kostanja po ulicah od 5. do 22. ure. 

4. člen 
Glede prodajnega časa za blago na sejmih in tržnih 

prostorih veljajo določila sejmskih m tržnih redov. 

Obrtne obratovalnice 
5. člen 

Obrtne obratovalnice so, če ni v naslednjih členih 
določeno drugače, odprte od 7. do 12. ter od 14. do 
.19. ure. - , 

G. člen 
Brivske, lasuljarske in manikerske obratovalnice so 

•odprte od 7.30 do 12. ure ter od 14.30 do 18. ure. 

7. člen 
Pekarne in slaščičarske delavnice obratujejo od 7. 

rdo 18. ure. 
Pripravljalna dela, kakor kurjenje peči, pristavljanje 

kva*a in mešanje testa se smejo pričeti ob 6. uri in se 
sme v ta namen zaposliti le nujno potrebno osebje. O šte- 
vilu tega osebja odloča v spornih primerih okrajni ljud- 
ski odbor po zaslišanju pristojne sindikalne organizacije 
delavcev in nameščencev in delodajalske organizacije. 

8. člen 
Določba prvega odstavka 3. člena velja tudi za iz- 

vrševanje rokodelskih obhodnih obrtov. 

Izjemne določbe k 1. do 8. člo nu 

9. člen 
V vaseh so trgovinske in obrtne obratovalnice od- 

pirajo zjutraj pol ure prej in zapirajo zvečer pol ur» 
kasneje. Ta ugodnost velja tudi za kopališča, zdravilišča 
ter klimatske in turistične kraje. 

10. člen 

Cas, ko morajo biti trgovine opoldne zaprte, se na 
podeželju ob dnevih letnih in mesečnih sejmov skrči na 
1 uro, to je od 12. do 13. ure,  , 

11. člen 

Preko poldne smejo biti odprle podkovnice konj in 
avtomehanske obratovalnice, če je treba izvršiti neodoz- 
no in nujno popravilo vozil ali jih oskrbeti s potrebnimi 
nadomestnimi deli. 

Gostinske obratovalnice 

J2. člen 
Gostinsko obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, gostišča in ostajališča, penzije 1er gosuine, 

kolikor gre za oddajanje sob, časovno neomejeno; 

2. v krajih, kjer so sedeži okrožnih in okrajnih ljud- 
skih odborov, v času od 1. oktobra do 30. aprila kavarne 
do 24. ure, druge obratovalnice, razen okrepčevalnic in 
ljudskil) kuhinj, do 23. ure; v času od 1. maja do 30. sep- 
tembra pa kavarne do 1. ure, druge obratovalnice, razen 
okrepčevalnic in ljudskih kuhinj, do 24. ure; 

3. v drugih krajih v času od 1. oktobra do 30. aprila 
kavarne do 23. ure, druge obratovalnice, razen okrepče- 
valnic in ljudskih kuhinj, do 22. ure, v času od 1. maja 
do 30. septembra pa kavarne do 24. ure, druge obrato- 
valnice, razen okrepčevalnic in ljudskih kuhinj, do 23. ure; 

4. v kopališčih, zdraviliščih, klimatskih in turistič- 
nih  krajih, kolikor ti ne spadajo že pod 2.  točko, od 
1. maja do 30. septembra kakor pod 2. točko, pozimi 
kakor pod 3. točko, v turističnih krajih, ki imajo tudi 
zimsko sezono, od 1. decembra do 1. aprila kakor pod 
2. točko; 

5. okrepčevalnice (buffeti) od 7. do 20. ure; 
6. ljudske kuhinje od 10. do 21. ure. 
Gostinske obratovalnice se, če ni zgoraj določeno 

drugače, ne smejo odpirati pred 5. uro, morajo pa se 
odpreti najkasneje ob 7. uri; 

13. člen 
Gostinske obratovalnice na železniških postajah in 

gostinske obratovalnice s prenočišči smejo gostom, ki 
prispejo z vlakom, postreči tudi po času, določenem za 
zapiranje v 12. členu, a najdalj pol ure po prihodu vlaka. 

14. člen 
Za posamezne obrate in za posamezne dni smejo 

okrajni ljudski odbori po izkazani stvarni potrebi iz- 
jemno podaljšati obratovalni čas. Dovoljenje se izda 
pismeno po plačilu predpisanih pristojbin. 

15. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje itd., se 

smejo na prostem igrati samo do 22. ure. V zaprtih 
prostorih, kjer to nič ne moti nočnega počitka sosedov, 
ta omejitev ne velja. Po 22. uri se z godbo in petjem 
ali sicer z obratovanjem v gostinskih obratih ne sme 
motiti soseščine. 

Pisarne 

16. člen 
Trgovinske in industrijske pisarne ter špedicijgke in 

podobne poslovalnice obratujejo od 8. do 12. in od 15. 
do 18. ure, ob sobotah od 8. do 14. ure. 

Denarni in zavarovalni zavodi obratujejo od 7.30 
do 14. ure. 

Poslovanje denarnih zavodov s strankami se zaključi 
1 uro pred koncem notranjega poslovanja. 

;    17. člen 
Potovalne pisarne, ki prodajajo tudi vozovnice, so 

odprte od 7. do 19. ure. 

II.  Ob nedelja li in  praznikih 

18. člen 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih morajo 

biti vse trgovinske in obrtne obratovalnice zaprte, če v 
naslednjem niso dovoljene izjeme. 

19. člen 
Ob dnevih, navedenih v 18. členu: 
a)  morajo obratovati; 
1. prodajalnice kruha, mleka, sadja in zelenjave od 

7. do 12. uret 
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2 prodajaln ice nie.^a in rib od 1. maja do 1. oktobra 
od 7. do 11. ure, 

'.). pogrebna podjetja kakor ob delavnikih; 
1))   smejo   biti  odprte: 
1. v krajih do 5000 ljudi vse trgovinske in obrtne 

delavnice največ 2 uri dopoldne.-Natančnejša določitev 
časa je prepuščena okrajnim ljudskim odborom po za- 
slišanju pristojne sindikalne organizacije delavcev in 
nameščencev in delodajalke organizacije, 

2. prodajalnice cvetja in slaščic od 8. do 12. ure, 
3. fotografske obratovalnice kakor ob delavnikih. 

20. člen 

Gostinske obratovalnice, razen okrepčevalnic, obra- 
tujejo v dnevih, določenih v 18. členu, kakor ob delav- 
nikih in veljajo ludi za te dneve določbe 12. do 15.člena. 

Okrepčevalnice (buffeti) so odprte ob dnevih, dolo- 
čenih v 13. členu, od 7. do 14. ure. 

li. OBČE DOLOCBK 

21. člen 

Določbe te odredbe se nanašajo na vse trgovinske, 
obrtne in gostinske obratovalnice ne glede na to, ali 
pripadajo zasebnikom ali javnim ustanovam in ali je v 
njih zaposleno pomožno osebje. 

Odredba ne velja za: 
1. podjetja za prevoz oseb in blaga z vozovi in avto- 

mobili, malimi in industrijskimi železnicami ter s čolni, 
2. javno postrežništvo, kakor čistilnice, nosače itd., 
:i. garaže  in  črpalke  pogonskega goriva in mazil- 

nili olj, 
4. prodajo časopisov, 
5. brivske in lasuljarske obratovalnice na železni- 

ških postajah, 
C. buffete in prodajalnice na železniških peronih, 
7. prodajo slaščic in okrepčil v kinematografih, kon- 

certnih dvoranah, gledališčih, zabaviščih in tem podob- 
nih lokalih, 

8. industrijske obrate, 
9. prodajalnice tobaka in monopoliziranih predmetov. 

22. Člen 

Ob času, predpisanem za zapiranje obratovalnic, se 
morajo zapirati vsi dohodi v prostore, ki so določeni za 
promet s strankami. 

Strankam, ki so oh zapiranju v obratnem prostoru 
trgovin in obrtov. je treba poslreči, vendar pa to redoma 
ne sme trajati daij ko četrt ure po času, določenem za 
zapiranje. V gostinskih obratovalnicah se pol ure pred 
časom, določenem za zapiranje, ne sme več postreči niti 
7. jedjo niti s pijačo. 

Imetnikom obrta kakor tudi članom njegove rodbine 
je dovoljeno bivati in delati v lokalu tudi ob času, ko je 
ta za promet z občinstvom zaprt. 

V obrtnih in rokodelskih obratovalnicah, v katerih 
iz higienskih razlogov ni mogoče delati v zaprti delav- 
nici, se sme delo izven določenega obratovalnega časa 
opravljali v odprti obratovalnici, toda brez obrüu0u po- 

možnega osebja.  To  velja   ludi   za  obilne   posle,   ki  se 
opravljajo na prostem. 

2:i. Člen 
Notranje delo v obratovališčih  preko časa, dolocr- 

nega za njih zapiranje, je dovoljeno, in to tudi s pomož- 
nim osebjem: 

1. ob višji sili, 
2. če je potrebno kaj storili, da se ne pokvari blago, 
.'5. kadar se sestavlja inventar obratovalnice, 
4. če se obratovalnica seli, 
5. če se obratovalnice čistijo aH urejajo izložbe. 
Promet s strankami je tedaj izključen. 

24. člen 
Ce se v lokalu obrta ali v dveh ali več lokalih obrta, 

ki. so med seboj zvezani, razen goolinskih obrtov, oprav- 
lja dvoje ali več vrst obrta, za katere je določen različen 
čas zapiranja in odpiranja, velja za ta primer čas za- 
piranja in odpiranja tiste vrste obrta, za katerega jo 
predpisan krajši dejovni čas. 

25. člen 
Delovni čas pomožnega osebja v obrtib je urejen s 

predpisi za zaščito delavcev. 

2G. člen 
Okrožni, okrajni (mestni) in krajevni ljudski odbori 

smejo na svojem območju s to odredbo določeni obrato- 
valni čas iz razlogov javnega reda in mini začasno spre- 
meniti ali pa tudi največ za pet dni prepovedati odpira- 
nje obratovalnic. Za take ukrepe morajo ljudski odbori 
imeti odobritev ministrstva za notranje zadeve; v nujnih 
primerih se smejo izdati take začasne odredbe tudi brez 
predhodne odobritve, o tem pa je treba tak»jj obvestiti 
ministrstvo za notranje zadeve. ... 

c. KA'/KvsKK rmi.oaii: 

27. člen 

Lastniki oh rato va I ti i c, ki bi imeli proti predpisom 
le odredbe svoje obratovalnice odprte izven časa, dolo- 
čenega za odpiranje in zapiranje obratovalnic, bodo kaz- 
novani z globo od 50 do ii.000 dinarjev. 

Ob neizterljivosti se globa spremeni v kazen prisil- 
nega dela brez omejitve prostosti, računajoč en dan pri- 
silnega dela na 50 dinarjev. 

Denarne kazni se izrekajo v korist obrtnega in trgo- 
vinskega šolstva. 

Prekršitve predpisov preiskujejo in kaznujejo okraj- 
ni ljudski odbori. Zoper njihove razsodbe je dopustna 
prito/ba v 15 dneh od dneva priobčitve na okrožni ljud- 
ski odbor; njegova odločba je izvršna. 

28. člen 

Odredba velja od 8. dne po objavi v ^Uradnem listu 
LIÎSc in so 7. njo razveljavljeni vsi dosedanji zadevni 
predpisi. 

V Ljubljani dne IG. aprila 19-10. 

Minister za trgovino in preskrbo; 
Fajfar ïonc s. r. 

Izdaja   m   zalaga:   Uprava   »Uradnega   lista   LUS«   v   Ljubljani.   Urednik:   Fonar   Robert;   tiska   tiskarna   Merkur   — 
oba   v   Ljuhjjani.  —   Izhaja   vsako  sredo  in  soboto.   Naročnina:   mesečno:   din   224.—.  četrtletno:   din   70.—,   polletno: 
dm 135.—, celoletno: lin 260 . l'osamezna stpvilka: prva pola din 2.•0, vsaka nadaljnja račeta pola din 2.—, _ XJr<-«4niâtvo 

in upravnižtvo: Ljubljana, Gregorčičeva vtl 23, Tel, St. 25-52. — ček, račun St. 14.„w., 



PoStalna plačana v gotovini. 

* • URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik HI. V Ljubljani dne 4. maja 1946 Številka 33. 

VSEBINA: 
133. Uredba o ukinitvi uredbe o prometu z vinom z 'dno 21- ja- J 134. Odločba o likvidaciji >Ljudsko tiskarne in knjigarne d. z 

nuarja 1946, Ur. list St. 39/9 in uredbe o (trgovini z jajci j o. z.« y Ljubljani, 
z dno 1. marca 1916, Ur. list St. 85/19. I 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

133. 

Uredba 
vlado Ljudske republike Slovenije o ukinuti umilio 
o prometu z vinom z dne 21. januarja 194B, Ur. list 
st. 39/9 in uredbo o trgovini z jajci z dne 1. marca 

194G, Ur. list št. 85/19 

1. člen 
Uredba o prometu z vinom z dne 21. januarja 1946, 

Ur. list št. 39/9 in na njej temelječa odločba z dne 21. ja- 
nuarja 1946, Ur. list št. 40/9 ter uredba o trgovini z jajci 
z dne 1. marca 1946, Ur. list št. 85/19, se ukinjajo. 

Promet z vinom in z jajci je prost v mejah uredbe 
Gospodarskega sveta z dne 8. junija 1945 Ur. list FLRJ 
St. 361/40. •      * 

2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v sUradnem listu 
LUS . 

Ljubljana dne 4. maja 1946. 

Podpredsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Marijan Brccclj s.r. 
Minister Minister 

za trgovino in preskrbo:       za kmetijstvo in gozdarstvo: 
Tone Fajfar s. r. Janez Hribar s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije, 

134. 

Odločba 
Na temelju odločbe okrajnega sodišča v Ljubljani 

št. Kns 1176/45—7 z dne 5. januarja 1946 je bila zaple- 
njena imovina vseh družbenikov podjetja >Ljudska 
tiskarna in knjigarna d. z o. •• v Ljubljani, Kopitarjeva 
ulica 6, ki je s tem prešla v državno last. Z odločbo 
št. 659/T z dne 19. junija 1945 je bilo navedeno podjetje 
postavljeno pod upravo in nadzorstvo ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvo NVS. 

Zaradi tega 
odrejam: 

Tvrdka >Ljudska tiskarna in knjigarna d. z o. z.< 
v Ljubljani preide v likvidacijo. 

Za likvidatorja se postavljata tovariš Plevel Franc, 
dosedanji delegat podjetja, in tovariš Vetrih Franjo, 
tajnik Slov. knjižnega zavoda v Ljubljani. 

Likvidatorja podpisujeta lirmo s pristavkom: >v li- 
kvidaciji«. 

Li' 'idatorja naj zlasti ugotovita vso imovino Ljud- 
ske tiskarne, ki spada pod udar zakona o zbiranju, ču- 
vanju in razdeljevanju knjig in drugih kulturnih, znan- 
stvenih in umetniških predmetov (Ur. list DFJ št. 36/324 
z dne 24. maja 1945), oskrbita natančen popis teh pred- 
metov ter jih izročita Slovenskemu knjižnemu zavodu 
v Ljubljani. 

O likvidacijski masi tiskarne se bo odločilo kasneje. 
Ljubljana dne 15. aprila 1946. 
Zap. št. I/P-1438/46. 

Minister 
za industrijo in rudarstvo: 

Franc Leskošck s. r. 

izdaja m zalaga:  Uprava »Uradnega lista LKS« v Ljubljani.  Urednik:   1'ohar Robert;   tiska tiskarna Merkur - 
oba  v  Lluhliani   —  Izhate  vsako sredo In soboto. Naročnina:  mesečno:   din  24.—.   četrtletno:   din   70.—,  polletno: 
to 135••tno: dSŽt- Posamezna âfevilka: prva pola d• 2 50, vsaka nadaljnja začeta pota din ï!.-. - Uredništvo 

in upravništvo: Ljubljena, Gregorčičeva nI. 23. Tel. St. 25-52, - ček. račun žt. 14.837. 



A^r 
Poštnina plaćana v gotovini, 

Letnik III. 

ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 8. maja 1916 Številka 34 

VSEBINA: 
133. Uredba o ustanovitvi Geološkega zavoda ea Slovenijo.      | 
130. Pravilnik o povračilu stroäkov za službena potovanja in I 137. Odločba o dnevnicah članom davčnih komisij, 

selitve uslužbencem ljudske oblasti in državne uprave LRS. | 

JJređbe, •!•••••* •••••• in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

135. 

Uredba > 
vlade Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi 

Geološkega zavoda za Slovenijo 

1. člen 

Ustanovi se Geološki zavod za Slovenijo s sedežem 
• Ljubljani. 

Geokčki zavod je samostojna državna ustanova in je 
podrejen neposredno ministru za industrijo in rudarstvo; 
vzdržuje ga ministrstvo za industrijo in rudarstvo iz 
posebno proračunske postavke. 

2. člen 

Naloge Geološkega zavoda za Slovenijo so: ' 
a) da preiskuje vsestransko sistematsko in s sodob- 

nimi znanstvenimi metodami površinske in globlje dele 
zemlje v prvi vrsti glede na-potrebe rudarstva, polje- 
delstva, gozdarstva in drugih gospodarskih panog ter 
hidiografsko razmere in termalne ter mineralne vrelce; 

b) da izdeluje in izdaja pregled ter detajlne geo- 
loške in agrogeološko (pedološke) karte vse Slovenije in 
njenih delov s posebnim ozirom na gospodarske potrebe; 

c) da na zahtevo državnih oblasti in ustanov ter za- 
sebnih podjetij daje nasvete in strokovna mnenja v vseh 
zadevah, ki so v zvezi z nalogami zavoda; 

č) da izdaja poročila o delovanju zavoda in objavlja 
v svojih publikacijah izsledke in ugotovitve svojih članov 
in sodelavcev; 

d) da zbira'dokazno gradivo (kamenine, fosile, rude 
itd.) v svojem geološkem muzeju, ki je dostopen tudi 
strokovni javnosti; 

e) da opravlja nadaljnje naloge, ki mu jih poveri 
ministrstvo za industrijo in rudarstvo. 

3. člen 

Osebje Geološkega zavoda sestoji iz ravnatelja ter 
strokovnega in pomožnega osebja. Imenuje ga minister 
isx industrijo in rudarstvo. •       ' 

4. člen 
Ravnatelj mora imeti fakultetno izobrazbo iz geo* 

loške stroke. On razdeljuje delo strokovnemu osebju i« 
je odgovoren za vse delo zavoda. 

5. člen 
Strokovne moči so geologi, agrogeologi (pedologi)^ 

rudarski geologi, hidrologi, kemiki in asistenti. 
Za geologe se postavljajo diplomirani absolventi vi- 

sokih šol, ki so imeli geologijo in paleontologijo za glavni 
izpitni predmet. 

Za agrogeologe (pedologe) se postavljajo diplomi- 
rani absolventi visokih šol, ki so imeli pedologijo z* 
glavni izpihn predmet. 

Za rudarske geologe se postavljajo diplomirani ab- 
solventi visokih šol, ki so imeli poleg geologije tudi mi- 
neralogijo in petrografijo za glavni izpitni predmet. 

Za hidrologe se postavljajo diplomirani absolventu 
visokih šol, ki so imeli hidrologijo za glavni izpitni 
predmet. 

Za kemike se postavljajo absolventi visokih šol, di« 
plomirani iz kemije. 

Asistenti (geolpški pripravniki) morajo biti diplo- 
mirani filozofi-geoldgi ali diplomirani absolventi visokih! 
šol, oddelkov za rudarstvo, kemijo ali agronomijo. 

G. člen 
Pomožno osebje so pisarniške moči, kartografi, pre- 

paratoci, laboranti in služitelji. ] 
Pisarniško delo opravlja tajnik, po potrebi so mu 

dodeljene še druge pomožne moči. 
Kartograf naj bo po možnosti absolvent srednje ali 

strokovne šole, ki je spreten v risanju kart. 
Preparatorji in laboranti naj bodo, ako ni geoloških' 

preparatorjev in laborantov z večletno prakso, iz vrst 
dobrih, kvalificiranih delavcev iz delovodske šole. 

7. člen 

Ravnatelj Geološkega zavoda sklicuje konference, ki 
se jih udeleže poleg strokovnega osebja predstojnik Geo- 
loško-paleontološkega instituta na univerzi, predstojnik! 
univerzitetnega instituta za mineralogijo, petrografijo iS 
nauka o stojiščih ter predstojnik univerzitetnega insti» 
tuta za rudarsko geologijo. 

Na teh konferencah se določajo smernice za delo na 
terenu, podaja obračun o delu v preteklem letu in raz- 

{ pravlja o potrebi kreditov. 
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8. člen 

Natančnejše odredbe o ustroju in poslovanju zavoda 
in zavodovega muzeja predpiše minister za industrijo in 
rudarstvo. 

9. člen 

Ta uredba velja od dueva objave v >Uradnem listu 
LRS*. 

Ljubljana dne 7. maja 1946. 

Minister za industrijo Podpredsednik vlade 
in rudarstvo: Ljudske republike Slovenije: 

Franc Leskošek s. r. Dr. Marijan Brecelj s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

130. 
Na podlagi pooblastila iz 44. člena pravilnika o po- 

vračilu stroškov za službena potovanja in selitve zveznim 
uslužbencem, uslužbencem zveznih prometnih in ostalih 
samostojnih ustanov (Ur. list DFJ št. 36/328 od 29. maja 
1945), predpisujem v soj!a>ju z zveznim ministrstvom 
za finance 

pravilnik 
o povračilu stroškov za službena polovanja in selitve 
uslužbencem ljudske oblasti iii državne upravo LUS 

1. 

POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA 

1. Splošne določbe 

1. člen 
Republičnemu uslužbencu, ki potuje po službenem 

nalogu dalj ko 3 km cd svojega službenega kraja, priti- 
četa dnevnica in povračilo drugih stroškov po določbah 
tega pravilnika. 

2. člen 

Republični uslužbenci po tem pravilniku so uradni- 
ki, uradniški pripravniki, zvaničniki, služitelji, pogodbe- 
ni in honorarni uradniki, dnevničarji, dninarji in delavci 
v službi vlade LRS in drugih nižjestopnih organov ljud- 
ske oblasti in državne uprave v LRS. 

Za delavce in nameščence drž. podjetij ta pravilnik 
ne velja. 

3. člen 

1. Za službeni kraj se šteje gradbeni okoliš kraja, 
kjer je uslužbenec postavljen ali dodeljen na služboviinjp. 

2. V krajih, kjer sta ožji in širši gradbeni okoliš, je 
šteti za službeni kraj samo ožji gradbeni okoliš. 

3. Ce nastane spor o mejah gradbenega okoliša, od- 
loči pristojno gradbeno oblastvo. 

4. Ce stanuje uslužbenec zunaj gradbenega okoliša 
svojega službenega kraja, pa gre po službenem poslu v 
kraj. kjer stanuje, nima pravice do povračila stroškov 
po tem pravilniku. 

4. člen 
1. Službeno potovanje se sme odrediti samo, če bi 

se službeni posel ne mogel drugače opraviti. 
2. o jK'rebi službenega potovanja odloči pristojni 

naredbe dajalec»» 

3. V nalogu za službeno potovanje mora biti navede- 
no trajanje in način potovanja ter namen in smer, če ni 
potovanje zaupne narave. 

5. člen 

Službeno potovanje se mora opraviti tako, da je za 
državno blagajno najcenejše. Dražji način potovanja se 
6me odobriti samo, če je promet prekinjen, kar se mora 
dokazati s potrdilom pristojnega republičnega oz. krajev- 
nega oblastva, ali če je to v korist službenega posla, kar 
vsakikrat oceni in o tem odloči pristojni naredbodajalec. 

6. člen 

Pri službenem potovanju se morajo uporabljati di- 
rektne prometne zveze. Kjer eo take zveze, se za vsako 
prekinitev potovanja zaradi odmora ali prenočevanja 
dnevnica sorazmerno zniža. 

2. Dnevnice 

7. člen 
1. Za čas službenega potovanja v mejah LRS gre tale 

dnevnica: 
Zap, 

St. 
1 

Vrsta uslužbencev 

Uslužbenci od I. do IV/2 položajne ekupine 
2 Uslužbenci od  V. do VIII. položajne skupine 

in pripravniki VIII. položajne skupine .   .   . 
3 Uslužbenci od IX."do X. položajne ekupine in 

pripravniki IX. položajne skupino  
4 Pripravniki  X. položajno skupine, zvaničniki, 

služitelji, dnevničarji, dninarji in delavci .   . 

dinarjev. 

120.-. 

100,-< 

80.-i . 

70.- 

2. Dnevnica se izplačuje po 1. odstavku tega člena 
za potovanja v kraje in območja, Id so razvrščeni v prvi 
draginjski razred. 

3. Če se opravlja službeni posel v kraju ali območju, 
ki je razvrščeno v drugi draginjski razred, so dnevnica 
zniža za 10 odstotkov. 

4. Ce se opravlja službeni posel v krajih ali v ob- 
močjih, razvrščenih v različne draginjsko razrede, gre 
pravica do dnevnice po draginjskem razredu tistega 
kraja ali območja, kjerse je posel dejansko opravil. 

5. Po 30 dneb^bVvanja v istem kraju, se zniža dnev- 
nica za 20 »/oy^etlhod zaradi izvršitve službenega posla 
izven krajafkamor je bil uslužbenec poslan, ne prekinja 
tega roKa, če se uslužbenec vrne v ta kraj. 

C. Po 5. odstavku tega člena se zniža dnevnica tudi 
uslužbencem, lri"opravijajo- terensko delo zunaj službe- 
nega kraja/Čeprav hodijo iz kraja v kraj. Katero delo so 
šteje za/ferensko, se določi s posebnimi predpisi. 

7. Uslužbencu, ki se v predpisanem delovnem času 
brez službene potrebe oddalji iz kraja zaposlitve, no gre 
dnevnica za ta dan. 

Uslužbencu, ki med službenim potovanjem tako obo- 
li, da ne more opravljati službe, pa se zaradi bolezni 
tudi ne more vrniti v svoj službeni kraj, gre dnevnica, 
dokler bolezen traja. Če se zdravi brezplačno v javni 
bolnišnici, mu dnevnica ne gre. Da ne moro opravljati 
službe in se vrniti v službeni kraj zaradi bolezni, dokažo 
s potrdilom zdravnika, ki je v javni službi. 

8. člen 

1. Čas za dnevnico se računa od dneva odhoda do 
dneva povratka. 

Za dan odhoda in dan povratka pripada po pol dnev- 
nice. Za ostali čas trajanja potovanja pripada za vsak 
dan cela dnevnica.., 
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Če terja službeno potovanje manj ko 3 ure, dnevnica 
ne pripada. Ce traja službeno potovanje od 3 do 12 ur, 
gre polovica dnevnice. 

2. Če se vrača uslužbenec, ki je na službenem poto- 
vanju, med samim potovanjem v službeni kraj, se sešteje 
število ur, ko je bil na delu zunaj službenega kraja in 
se dnevnica obračuna po določbah prednjega odstavka. 

3, Povračilo za osebni prevoz 

9. člen 
1. Za službeno potovanje po železnici, z ladjo, leta- 

lom ali avtobusom gre povračilo za vozovnico, in sicer: 
a) uradnikom in uradniškim pripravnikom za poto- 

vanje po železnici II. razred, z ladjo pa I. razred; 
b) vsem drugim uslužbencem za potovanje po želez- 

nici III. razred, z ladjo pa II. razred. 
2. Ce ima uslužbenec pravico do brezplačne vožnje 

na kateri koli podlagi in v katerem koli razredu, mu ne 
gre povračilo za osebni prevoz. 

3. Če ima uslužbenec pravico do znižane vožnje, mu 
gre povračilo za znižano vrednoät vozovnice tistega raz- 
reda, ki mu gre po 1. odstavku, ne glede na to, ali je 
pravico do znižane vožnje izkoristil ali ne. 

4. Ce na železnici ali ladji ni razreda, do katerega 
ima uslužbenec pravico, mu gre povračilo za vozovnico 
tistega razreda, ki ga je mogel uporabiti. 

5- Ce se uslužbencu, ki mu gre nižji razred, po po- 
sebni službeni potrebi naroči, da potuje z ministrom ali 
uradnikom, ki mu gre višji razred, se mu prizna povra- 
čilo za vozovnico višjega razreda. 

10. Člen 
1. Tam, kjer ni prometa po železnici ali z ladjo ali 

avtobusom kakega državnega ali drugega javnega oz. 
zasebnega podjetja ali ker se ta prevozna sredstva ne 
dajo uporabljati, gre vsem uslužbencem in drugemu 
osebju y službi LRS povračilo za prevoz po 5.- din 
na km. ' : , 

2. Pri terenskih delih ne gre kilometrina za hojo 
po terenu, marveč samo za pot do središča prostora, kjer 
se opravljajo terenska dela in obratno. Ce se to središče 
zaradi opravljanja dela na drugem prostoru spremeni, 
ima uslužbenec pravico do kilometrine do novega sredi- 
šča, če znaša razdalja več ko 3 kilometre. 

3. Za priznavanje razdalje so odločilna potrdila pri- 
stojnega gradbenega oblastva. 

4. Ulomek pod enim kilometrom se računa za cel 
kilometer. 

5. Ce je na enem predloženem računu več razdalj, 
se vse razdalje seštejejo in so ulomek pri skupni vsoti 
računa za celi kilometer. 

4. Povračilo za izredno stroške 
11. Člen 

Ce je Imel uslužbenec ob opravljanju službenega po- 
sla izredne stroške, ki v tem pravilniku niso omenjeni, 
ki so pa po oceni pristojnega naredbodajalca bili potreb- 
ni za opravo poverjenega posla, mu gre povračilo po 
predloženem dokazilu.   . 

5, Posebne določbe 

12. člen 
Pogodbenim in honorarnim uslužbencem gresta za 

čas službenega potovanja dnevnica in povračilo drugih 
stroškov po predpisih tega pravilnika. Višina dnevnice 
in drugih povračil so določi po višini mesečne nagrado 

oziroma honorarja, t. j. po položajni skupini, kateri je 
uslužbenec po višini mesečne nagrade oz. honorarja naj- 
bližji. Dnevnice in druga povračila ne smejo biti višje ali 
nižje od tistih, ki so določene v 7., 9. in 10. členu. 

13. člen 
Upokojencem gresta za Čas službenega potovanja 

dnevnica in povračilo drugih stroškov, kakor da so v 
aktivni službi, in sicer po tisti položajni skupini, v 
kateri so bili upokojeni oz. po kateri se jim je pokojnina 
odmerila. 

14. člen 
1. Osebam, ki niso republični uslužbenci, pa so po- 

slane na službeno potovanje, določi višino dnevnice in 
povračilo drugih stroškov za vsak primer posebej mini- 
ster za finance po predlogu resornega ministra. 

2. Za posamezne skupine izrecno določenih prime- 
rov sme predpisati minister za finance po predlogu re- 
sornega ministra dnevnico in povračilo drugih stroškov 
s posebno odločbo. 

15. člen 
1. Kadar je privatna bodisi pravna ali fizična oseba 

po zakonu dolžna plačati stroške za potovanje uslužben- 
ca, opravljeno bodisi na poziv zasebnika ali pa po za- 
konskem oz. službenem nalogu, se pobirajo dnevnica in 
drugi stroški s tistimi zneski, ki so za takega uslužben- 
ca določeni po tem pravilniku. 

2. Za potovanje po železnici ali z ladjo veljajo do- 
ločbe 9. člena. Uslužbenec mora uporabljati razred, ki 
mu gre po 1. odstavku 9. člena. Povračilo za celo vozov- 
nico se mu prizna po predloženem dokazilu o plačanem 
znesku. 

3. Zasebniki morajo za stroške položiti pri pristoj- 
nem-uradu približno ustrezajoč© vsoto. *Iz položene vsote 
se izplača odposlanemu uslužbencu predpisana akonta- 
cija, po opravljenem poslu pa dnevnica In povračilo 
drugih stroškov po predloženem računu, ki ga pregle- 
dajo in overijo kontrolni organi. Ce se po pregledu kon- 
trolnih organov pokaže presežek, se vrne položniku, pri- 
manjkljaj pa mora položnik doplačati. 

4. Ce so istega dne in v istem kraju opravijo poto- 
vanja za več oseb, velja, da se je opravilo samo eno 
potovanje, stroške pa morajo povrniti vsi prizadeti v 
razmerju s porabljenim časom, ki se mora ugotoviti za 
vsakega izmed njih v dnevniku opravljenega dela. 

II. 

POVRAČILO SELITVENIH ".TROSKOV 

1. Splošne določbo 

16. člen 
1. Vsem uslužbencem iz 2. člena gre, Če so preme- 

ščeni po službeni potrebi v drug službeni kraj, ne glede 
na oddaljenost od kraja do tedanjega službovanja, po- 
vrnilo selitvenih stroškov, in to: 

a) osebna dnevnica in dnevnica za vsakega preso 
Ijenega rodbinskega člana; 

b) povračilo za osebni prevoz in za prevoz vsakega 
preseljenega rodbinskega člana in 

c) povračilo za preselitev pohištva. 
2. Uslužbencem se povrnejo selitveni stroški od kra- 

ja premestitve do novega službenega kraja. Ce sg ne 
seli iz kraja premestitve ali v nov službeni kraj, se upo- 
števajo tisti selitveni stroški, ki so ugodnejši za državno 
blagajno. 
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3. Selitveni stroški se ne povrnejo, če se selitev 
opravi, preden se je izdal akt, ki daje pravico do po- 
vračila. 

17. člen 
1. V obsegu kot je določeno v 16. členu, se po- 

vrnejo: 
a) republičnim uslužbencem po upokojitvi ter njiho- 

vim rodbinam v primeru uslužbenčeve smrti, selitveni 
stroški od kraja upokojitve oz. 6mrti do kraja nove na- 
selitve. Na prošnjo ali za kazen upokojenim uslužbencem 
to povračilo ne gre; 

b) upokojencem, ki so reaktivirajo brez prošnje, to 
je po službeni potrebi, selitveni stroški od njihovega pre- 
bivališča do službenega kraja. 

2. Ce se selitev ne opravi tako, kakor je določeno v 
točkah a) in b) prednjega odstavka, se določi povračilo 
po 3. odstavku 16. člena. 

3. Pravica do povračila zastara, če se selitev ne 
opravi v 6 mesecih. Ta rok se računa za osebe iz točke 
a) 1. odstavka tega člena od dneva razrešitve upokoje- 
nega uslužbenca oz. njegove smrti, za osebe iz točke b) 
pa od dneva reaktiviranja. 

4. Rodbini gre povračilo tistih selitvenih stroškov, ki 
bi pripadali uslužbencu, od katerega pravica izvira. 

18. člen 
Kjer se da opraviti selitev po železnici ali z ladjo, 

se ne sme uporabljati voz, jadrnica, čoln ali kako drugo 
prevozno sredstvo na vodi, razen če bi bil ta način se- 
litve cenejši za državno blagajno, ali če bi bil promet 
prekinjen. 

19. člen 
Rodbino in pohištvo mora uslužbenec preseliti tedaj, 

ko odide na novo službo. Ce tega iz opravičenih razlo- 
gov ne bi mogel storiti, mu gredo ista povračila, ki so 
določena za uslužbenca, ki se seli brez pohištva. Ko pre- 
seli rodbino in pohištvo, se mu izplača razlika tako, da 
skupno povračilo selitvenih stroškov ne presega zneska, 
ki bi mu pripadal, ko bi bil selil rodbino in pohištvo 
takoj s seboj. 

20. člen 
Za rodbinske člane po tem pravilniku se štejejo za- 

konska ali nezakonska žena in vsi otroci do dovršenega 
18. leta starosti, ki jim je uslužbenes hranitelj. Izjemoma 
se štejejo za rodbinske člane tudi tisti otroci nad 18 let 
starosti, ki so za pridobivanje trajno nesposobni ali se 
redno šolajo, toda v tem drugem primeru samo do do- 
vršenega 23. leta starosti. 

21. člen 
1. Ce sta mož in žena republična uslužbenca, pa se 

selita iz enega kraja oba v isti kraj, se šteje žena glede 

pravice do povračila selitvenih stroškov za rodbinskega 
člana ne glede na to, ali jo premeščena po službeni po- 
trebi ali na prošnjo. Ce je mož premeščen na prošnjo, 
žena pa po službeni potrebi, je žena upravičena do po- 
vračila selitvenih stroškov, mož se pa šteje za rodbin- 
skega člana. 

2. 2ena je upravičena do selitvenih stroškov tudi, 
če je poročena z upokojencem; v tem primeru se šteje 
mož za rodbinskega člana. Ce ima mož zasebni poklic, se 
ne šteje za rodbinskega člana, razen če bi bil nesposo- 
ben za pridobivanje in siromašen. Siromašnost in ne- 
sposobnost za pridobivanje se dokaže s potrdilom kra- 
jevnega ljudskega odbora. 

22. člen 
Vdovci in vdove brez otrok in zakonci, ki živijo lo- 

čeno zaradi zakonskih sporov, pa nimajo otrok, ali jih 
imajo, toda se ne vdržujejo pri njih, se štejejo glede 
pravico do povračila selitvenih stroškov za samske. 

2. Dnevnice 

23. člen 
1. Za čas selitve v mejah LRS gre uslužbencu oseb- 

na dnevnica, kakor za čas službenega potovanja, za vsa- 
kega preseljenega rodbinskega člana pa polovica njegovo 
osebne dnevnice. 

2. Ce je trajalo selitveno potovanj© skupaj 12 ur ali 
manj, se kljub 1. odstavku 8. člena mora računati cela. 
dnevnica. 

3. Povračilo za osebni prevoz 

24. člen 
Za selitev po železnici ali z ladjo gre ,povračilo«za_ 

osebni prevoz kakor pri službenem potovanju, za rodlt'n- 
s*ke člane pa povračilo za vozovnico istega razreda. 

25. člen 
1. Kjer se za selitev ne more uporabiti železnica ali 

ladja, ker teh prevoznih sredstev ni, gre vsem uslužben- 
cem iz 2. člena tega pravilnika za vsak kilometer pota 
po 5.— din. Prav tako gre kilometrina po 5.— din tudi 
za vsakega rodbinskega člana. 

2. Ob delni selitvi (Člen 19. pravilnika) se izplača 
kilometrina za rodbino, določena v prejšnjem odstavku 
tedaj, ko se rodbina preseli. 

4. Povračilo za selitev pohištva 

26. člen 
1. Povračilo za selitev pohištva se določi po tejle 

razpredelnici: 

Vsem usluž- 
bencem  iz 

2. ČL 
pravilnika 

Rodbinsko 

stanje 

Pri selitvi po železnici ali z ladjo Pri selitvi 7. voznm: 

Za prevoz 
pohištva 

Za zavijanje,  odvijanje,  izkladanje, 
prevoz na postajo in e postaje, na- 
kladanje  —   razkladanje,   poškodo- 
vanje ••  zavarovanje  pohištva, za 
vs„k kilogram dejansko preseljenega 
jpohištva samo do maksimalno teže 

Za prevoz 
prtljago 

skupno povračilo 

do 5 km 

din 

za vsak na- 
daljnji  km 

din 
do maksi- 
malne teže 

kg 

do maksi- 
malne težo 

kg 

samskemu 

% rodbino 
do 2 otrok 

z rodbino 
z več ko 

2 otrokoma 

1000 

5000 

7000 

0'40 din 

50 

120 

150 

350 

1000 

1200 

15 

no 

40 
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2. Pri določanju povračila po prednji razpredelnici 
?e upošteva samo število tistih otrok, ki se selijo. 

3. Uslužbenec, ki se seli po železnici, mora ne glede 
oa to, ali je treba plačati za pošiljko voznino kot za 
kosovno blago ali kot za vozovni tovor, vpisati v dupli- 
kat tovornega lista v stolpec, določen za vpisovanje 
predpisanih ali dovoljenih izjav: >2elim, da železnica 
uradno ugotovi težo.< Ce ravna drugače, izgubi pravico 
do povračila, ki j© določeno v prednji razpredelnici za 
zavijanje in odvijanje, prevoz do postaje in s postaje, 
nakladanje in razkladanje, poškodovanje in zavarovanje 
pohištva. 

4. Pohištvo v teži do 2.000 kg se mora odpremiti kot 
kosovno blago. Ce bi se uporabil poseben železniški voz, 
se prizna tudi za težo do •.000 kg voznina za vozovni 
tovor samo, če je enaka ali manjša od voznine, ki bi se 
plačala, ako bi se pohištvo odpremilo kot kosovno blago. 
Drugače se prizna samo voznina, predpisana za kosovno 
blago. 

5. Ce se uporabi za selitev voz za pohištvo, se ne 
6me vpisati v tovorni list teža voza, niti za prevoz voza 
plačani znesek. 

6. Povračilo za prevoz pohištva preko maksimalne 
teže se sife priznati samo uslužbencu, ki ima stvari, 
fjgibno potrebne baš za opravljanje službe. 0. tem od- 

i minister za finance po predhodni oceni in predlogu 
resornega ministra. 

7. Samskemu uslužbencu, ki se seli s pohištvom, ne 
gre povračilo za prevoz prtljage. 

8. Uslužbencu, ki ee seli brez pohištva, gre samo 
povračilo za prevoz prtljaga, 

9. Vse, kar je predpisano v 6., 6., 7. in 8. odstavku, 
velja tudi za selitev z ladjo, kolikor se da uporabiti za 
ta način selitve. 

10. Ob selitvi po železnici in z ladjo gre povračilo 
za zavijanje in odvijanje, prevoz do postaje in s postaje, 
nakladanje in razkladanje, poškodovanje in zavarovanje 
pohištva samo enkrat. 

11. Ob selitvi z vozom se računa ulomek pod enim 
kilometrom za cel kilometer. 

12. Za selitev s konji veljajo iste določbe, kot za 
selitev z vozom. 

27. člen 
Ce se ne more pohištvo prepeljati z ladjo, ker ni 

redno uvedenih prog, marveč le s čolnom, jadrnico ali 
drugim vodnim prometnim sredstvom, gre povračilo 
kakor za selitev z vozom; pri tem se računa ena morska 
milja (1852 m) za en kilometer. 

III. 

SLUŽBENA POTOVANJA IN SELITVE V DRUGO 
LJUDSKO REPUBLIKO 

28. člen 

Za službena potovanja izven mej Slovenije gro vsem 
uslužbencem: 

a) dnevnica; 
b) povračilo za osebni prevoz po železnici, z ladjo 

ali letalom. 
29. člen 

Za potovanje v druge ljudske republike gre usluž- 
bencu dnevnica DO. dotečilih 2. alena, 

30. člen 
Za osebni prevoz gre povračilo po 9. členu pra- 

vilnika. 
31. člen 

Ce osebe, ki niso v aktivni službi LRS, potujejo za 
račun republike v drugo ljudsko republiko, veljajo 
isti predpisi kot za potovanje na račun republike v 
mejah LRS. 

32. člen 
1. Za selitvena potovanja iz Slovenije v drugo ljud- 

sko republiko, ali iz te v tretjo, dalje za selitev iz druge 
ljudske republike y; Slovenijo, gre povračilo selitvenih 
stroškov, in to: 

a) dnevnica; 
b) povračilo za osebni prevoz in prevoz rodbinskih 

članov in 
c) povračilo za selitev pohištva. 
2. Za ta povračila veljajo določbe 26. do 80. člena 

v zvezi s 16. do 24 členom. 

IV. 
DRUGE DOLOČBE 

33. člen 
1. Po vsakem službenem potovanju oz. selitvi mora 

uslužbenec predložiti račun, ki naj ima téle podatke: 
a) ime, priimek, službeni naziv in položajno sku- 

pino uslužbenca, ki predloži račun; 
b) dan, mesec in leto, ko predloži račun; 
c) končni cilj in smer potovanja ali selitve; 
č) pri službenih potovanjih dan odhoda in povratka, 

pri selitvah pa dan odhoda in prihoda; 
d) vsoto, ki jo je prejel na račun potnih ali selitve- 

nih stroškov in pri kateri blagajni jo je prejel; 
e; vse ugodnosti pri prevozu; 
f) število preseljenih otrok, kakor tudi dan, mesec 

in leto njihovega rojstva; 
g) zaporedno številko in list v. dnevniku službenih 

potovanj. 
2. V računu navedeni podatki se morajo preskusiti 

in na računu mora biti potrdilo, da se je službeno oz. 
selitveno potovanje opravilo. To potrdilo podpiše na 
računu za službeno potovanje starešina, ki je izdal nalog 
za službeno potovanje. Potrdilo na računu za selitveno 
potovanje podpiše starešina tistega urada, kamor je 
uslužbenec premeščen. Osebam iz točke a) 1. odst. 17. 
člena izda potrdilo krajevno oblastvo LRS. 

3. Poleg drugih dokazov je treba priložiti tudi še: 
a) akt, iz katerega izhaja pravica do povračila pot- 

nih oz. selitvenih stroškov, y izvirniku ali overjenem 
prepisu; 

b) pri selitvi z vozom ali s konji potrdilo krajev- 
nega ljudskega odbora kraja, od koder in kamor se je 
pohištvo preselilo; 

c) potrdilo o plačani voznini za potovanje po želez- 
nicah in ladjah;    . Jfi 

č) dokazilo o plačaneinTprevozu prtljage, kakor tudi 
izvirne tovorne liste o plačanem prevozu pohištva z že- 
leznicami in ladjami; 

d) pri potovanju z vozom in za povračilo kilometrine 
potrdilo pristojnega oblastva o oddaljenosti kraja in 

e) račune in priznanice o manjših stroških po 11. 
členu pravilnika (poštne pristojbine itd.), napravljenih 
med potovanjem po ßluzbeni potrebi za račun republične 
uprave, ' . 
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34. člen 

1. Vsaka službena ustanova, ki ima pravico izdajati 
naloge za potovanja, mora voditi dnevnik službenih 
potovanj za vse uslužbence, ki so potovali po njenem 
nalogu. Na vsakem računu potnih stroškov morata biti 
zapisana, preden se račun pošlje v odobritev in izpla- 
čilo, zaporedna številka in stran knjige, kjer je račun 
vpisan (točka g v 1. odst. 33. člena). 

2. Dnevnik se vodi po časovnem redu, za vsako pro- 
računsko leto posebej in mora imeti téle stolpce: 

1. zaporedno številko; 
2. ime in priimek uslužbenca, ki potuje; 
3. njegov službeni naziv; 
4. številko odobritve ali naloga za potovanje po 

vložnem zapisniku; 
5. dan, mesec in leto odhoda na potovanje; 
C. dan, mesec in leto povratka s potovanja; 
7. število dni, prebitih na pbtovanju; 
8. popis potovanja; 
9. številko predloženega  potnega  računa po vlož- 

nem zapisniku; 
10. dan, mesec in leto, ko je bil potni račun vložen; 
11. znesek računa, ki naj se izplača; 
12. dan akontacije potnih stroškov; 
13. znesek akoutacije za potne stroške v dinarjih in 
14. pripombe. 
Dnevnik je določen za kontroliranje službenih poto- 

vanj, kakor tudi, da se utemeljijo zahteve po kreditih 
za te namene. 

35. člen 

Na račun potnih in selitvenih stroškov se sme izpla- 
čati pred potovanjem aH po opravljenem potovanju po 
približnem preračunu znesek do 2/• skupne vsote.. 

3G. člen 

1. Vse terjatve po tem pravilniku zastarajo v C me- 
secih od dne, ko se je potovanje oz, selitev opravila. 
Ob delni selitvi (19. člen) se računajo roki za prijavo 
terjatve samostojno. 

2. Ce se je vzela določena vsota na račun potnih 
ali selitvenih stroškov, se mora predložili v 30 dneh po 
opiavljenem potovanju pravilen račun (33; člen). Dru- 
gače se od republičnih uslužbencev izterja -na račun 
vzeta vsota po upravni poti po splošnih predpisih o 
postavljanju prepovedi v korist države. Če osebe, ki niso 
republični uslužbenci, same ne položijo potrebne vsote, 
se odtegnejo na   račun  vzete vsote od  kakršnega koli 

• njihovega  prejemka pri državni blagajni oz. se sodno 
izterjajo. 

3. Ce je na račun vzeta vsota večja, kakor ?e po 
predložpnem računu prizna po določbah tega pravilnika, 
se mora presežek takoj vrniti ^ržavni blagajni. Če usluž- 
benec tega ne stori, se mora^presežek odtegniti v smislu 
prednjega odstavka po uprq"  
Tako je treba ravnati ludi, 

nupi 

A poti od prvih prejemkov, 
je terjatev zastarala, 

D7. člen 

Tisti, ki predloži račun, je za resničnost predlože- 
nega računa in listin materialno, disciplinsko in kazen- 
sko odgovoren. 

38. člen 

1. Ta pravilnik avtentično razlaga minister za 
finance. 

2. Pritožbe v sporih, ki nastanejo zaradi uporabo 
tega pravilnika, se vlagajo pri ministrstvu za finance. 
Pritožba ni dovoljena zoper račune, ki so bili izplačani 
brez kake pripombo tistega, ki jih je predložil. 

•. 

PREHODNE DOLOČBE     , 

39. člen 

Dokler se ne izdajo novi predpisi o terenskem dela 
po 6. odstavku 7. člena pravilnika, veljajo dosedanji 
predpisi. 

40. člen 

Ta pravilnik dobi obvezno moč z dnem objave s 
>Uradnem listu LRSc È 

Ljubljana dne 23. aprila 1946. ^ 
St. 101/11—1—1946. •• 

Minister za finance: 
Zoran Polič s. r. 

137. 

Odločba . '-.-•- 
Funkcija članov davčnih komi-ij jo častna državljan- 

ska dolžnost. Ker pa so z opravljanjem te funkcije redno 
združeni stroški, 

odločam 

na podstavi 8. točke 42. člena /;ikona o neposrednih dav- 
kih, da se izplačujejo članom davčnih komisij kot povra- 
čilo za stroške oziroma za izgubljene dohodke dnevnice, 
če stroške oziroma izgubljene dohodke dokažejo s po- 
trebnimi listinami. Te dnevnice znašajo za člane, ki niso 
iz kraja, kjer zaseda davčna komisija, po din SO.—, za 
člane iz kraja zasedanja komisije pa po din 50.— dnevno; 
poslednjim se izplačujejo dnevnice le v primera, če so 
pri sejah komisij sodelovali nepretrgoma vsaj 3 dni. 

Po tej odločbi je izplačevati dnevnice od dneva, ko 
so davčne komisije pričele poslovati. Dnevnice se izpla- 
čujejo v breme partije potnih in selitvenih stroškov mi- 
nistrstva za finance. 

Ljubljana dne 18. aprila 1940. 
St. 2327—1-1946. 

Minister za finance: 
Zoran Polič s. r. 
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^ ADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 11. maja 1Đ46 Številka 35. 

VSEBINA: 
13S. Obvezno tolmačenje 2. člena črke g) uredbe o začasni ure- 

ditvi prejemkov viničarjev z dne 3. novembra 1945, Uradni 
list št.3u4/30. 

i:>9. OJredba o postavitvi likvidatorjev Zavoda za zadružništvo 
liubljansko pokrajine in Revizijske zveze kmetijskih zadrug. 

140. Odredlia <> ustanovitvi okrajnega sodišča v Slovenski Bi- 
strici in o uovi krajevni pristojnosti sodišč. 

141. 

142. 

Pravilnik o podeljevanju štipendij ministrstva za gradnje 
LES V Ljubljani. 

Odredba glede preklica objave o ukinitvi parcelacij in 
gradbenih dovoljenj in glede postopka pri obnovitvi zgradb 
za stanovanjske namene. 

Ursdbe. navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

138. 

Obvezno tolmačenje 
2. člena črke g) uredbe o začasni ureditvi prejemkov 
viuičarjev z dne 3. novembra 1945, Ur. list št. 364/50 

To medbeno določilo se ima tolmačiti tako, da mora 
viniuu' poleg dogovorjene pijače kot nagrado dobiti vsaj 
25 lilrov vina iz, /Iatnega grozdja za vsak hektar vino- 
grada za wko iako delovno meč, ki je v enem 
Pridelovalnem letu opravila 200 delov- 
11 i » dni; ako pa je opravila delovna moč v letu 
manj delovnih dni, se ta nagrada sorazmerno zniža tako, 
da dobi za vsak'od dotične delovne moči opravljeni 
delovni dan vsaj Ve litra vina. 

Ljubljana dne 3. maja 1946. 
Mini-1er za delo: Podpredsednik vlade LRS: 
Tomo Brejc s. r. Dr- Marijan Brecelj s. r. 

139. 

Odredba 
IVclscdstva vlade Ljudske republike Slovenije o po- 
stavitvi likvidatorjev Zavoda za zadružništvo ljubljan- 
ske pokrajine in Revizijske zveze kmetijskih zadrug 

Za likvidatorja Zavoda za zadružništvo ljubljanske 
Pokrajine, ustanovljenega z uredbo bivšega visokega 
komisarja za ljubljansko pokrajino z dne 30. aprila i.*" 
(Služb, iist št. 37) in Revizijske zveze kmetijskih zadrug, 
ustanovljene z uredbo bivšega šefa pokrajinske uprave 
ljubljanske pokrajino z "dne 6. januarja 1945 (Služb, ist 
St. 2), katerih ustanovitev je po «dloku Predsedstva 
AVNOJ-a z dne 3 februarja 1045, Ur. list FLRJ st 51/4, 
neveljavna, se postavita tov, Nemec Vojko, član Inicia- 
tivnega zadružnega odbora za Slovenijo in faifrar Andrej, 
revizor pri tem odboru. 

Ljubljana dne 7. maja 1946. 
Podpredsednik vlade 

Ljudske republike Slovenije: 
Pr. Jlarijan. Brecelj g. i.. . 

Pravilniki, navodila« odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije. 

140. 

Na podlagi 22., 30. in 59. člena zakona o ureditvi 
narodnih sodišč z dne 26. VIII. 1945, Ur. list DFJ 
št. 622/57 ter glede na zakon Prezidija Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta o upravni razdelitvi Ljudske 
republike Slovenije z dne 2. IV. 1946, Ur. list LRS z 
dne 3. IV. 1946, št. 119/26, izdajam naslednjo 

odredbo 
o ustanovitvi okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici 

in o novi krajevui pristojnosti sodišč 

1. člen 

Upravna razdelitev ozemlja Ljudske republike Slo- 
venije na okrožja in okraje po zakonu o upravni raz- 
delitvi Ljudske republike Slovenije z dne 2. IV. 1946, 
Ur. list LRS z dne 3. IV. 1946, št. 119/26, velja tudi 
za sodna okrožja in okraje. 

2. člen 

V območju okrožnega sodišča v Mariboru se usta- 
novi za okraj Slovenska Bistrica okrajno sodišče s sede- 
žem v Slovenski Bistrici. Okrajno sodišče v Mariboru 
posluje za okraja: Maribór-mesto iu Maribor-okolica. 

3. člen 

V okraju Mozirje izvršujeta do nadaljnje ureditve 
pravosodstvo: 

a) okrajno sodišče v Gornjem gradu 
za naslednjo kraje: 

Gorica ob Dreti, Gornji grad, Grušovlje, Ljubno ob 
Savinji, Luče, Mozirje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji, 
Solčava in Šmartno ob Dreti; 

b) okrajno sodišče x Šoštanju za na- 
slednje kraje: 

Bele vode, Družmirje, Št. Andraž pri Velenju, St. Ilj 
pri Velenju,   Št. Janž   na Vinski gori,   Šalek,   Skale, 

1 Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolščica in Velenje. 
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4. člen 
Druga sodišča, ustanovljena z uredbo o ustanovitvi 

narodnih in likvidaciji dosedanjih sodišč z dne 21. IX. 
1945, Ur. list št. 2G7/37, poslujejo po določbah te uredbe 
za ustrezno spremenjena okrožja in okraje. 

5. člen 
Kolikor ne bodo za izjemne primere izdani posebni 

predpisi, prevzamejo zemljiške knjige in zemljiškoknjižne 
mape za izločene oz. priključene kat. občine ustrezno 
razširjena sodišča oz. novo ustanovljeno sodišče. 

Zbirko listin, kolikor izločitev ni mogoča, še nadalje 
hrani sodišče, v katerega območju so bili kraji, ki sedaj 
spadajo v drug sodni okraj. 

6. člen 
Vse civilne in kazenske stvari se morajo obravnavati 

in dovršiti pri okrajnem sodišču dosedanje teritorialne 
pristojnosti, če se je o njih že razpravljalo. V nasprot- 
nem primeru se odstopijo enako kakor tudi druge nedo- 
vršene stvari v nadaljnje uradovanje sodišču, v katerega 
območju leži kraj, ki je odločilen za določitev pristojnosti 
(toženčevo bivališče, lega stvari, kraj storitve itd.). 

7. člen 
Dovršeni spisi ostanejo v arhivu sodišča dosedanje 

teritorialne pristojnosti; arhiv in vse spise nekdanjega 
sodišča v Slov. Bistrici pa v smislu 5. člena uredbe o 
ustanovitvi narodnih in likvidaciji dosedanjih sodišč v 
Sloveniji prevzame okrajno sodišče v Slov. Bistrici. 

8. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v sUradnem listu 

LRS«. 
V Ljubljani dne 15. aprila 194G. 

Minister za pravosodje: 
Dr. Jože Pokorn s. r. 

141. 

Pravilnik 
o podeljevanju štipendij ministrstva za gradnje LRS 

v Ljubljani 

1. člen 
Ministrstvo za gradnje LRS v Ljubljani bo začenši s 

1. majem 194G podeljevalo gradbenikom in arhitektom 
slušateljem tehnične fakultete v Ljubljani, štipendije. 

2. člen 
Podeljevanje štipendij ima namen, da omogoči grad- 

benikom in arhitektom, slušateljem tehnične fakultete v 
Ljubljani, ki zaradi slabih gmotnih razmer sami ne bi 
zmogli stroškov šolanja, pa. so sicer marljivi, "iniciativni, 
pošteni in zvesti pridobitvam narodnoosvobodilne borbe, 
da s pomočjo štipendij nadaljujejo ali dokončajo svojo 
izobrazbo. 

3. člen 
Štipendije se podeljujejo za vsak semester poseftej 

in se izplačujejo mesečno vnaprej. Njihovo število in 

višino določi minister za gradnje vsak semester s poseb- 
nim razpisom. 

Prošnjo za podelitev štipendije mora prosilec vložiti 
pri ministrstvu za gradnje in priložiti vse izkaze, pred- 
pisane v razpisu. 

4. člen 
Stipendije se podeljujejo po predlogu posebne tri- 

članske komisije, ki jo imenuje minister za gradnje. 
Enega člana te komisije predlaga delegat tehnične fakul- 
tete, enega pa Fakultetno društvo tehnikov. 

5. člen 
Ob koncu vsakega semestra morajo štipendisti komi- 

siji poročati o uspehu šolanja in o opravljenih izpitih, 

6. člen 
Če uspehi ne zadovoljujejo ali če so sicer podani 

tehtni razlogi, ustavi minister za gradnje na predlog 
komisije nadaljnje izplačevanje štipendije. 

V hujših primerih se štipendistu lahko naloži vrni« 
tev že prejetih zneskov štipendije. 

7. člen 
Po dovršenem šolanju se mora vsak prejemnik -šti- 

pendije staviti na razpolago ministrstvu za gradnje za 
vstop v državno službo za dvojno dobo prejemanja šti- 
pendije. V ta namen mora ob prejemu prvega obroka 
štipendije podpisati reverz. Ce prejemnik štipendije po 
dovršenem šolanju noče vstopiti v državno službo ali 
ostati v njej predpisano dobo, mora ustrezajoči znesek 
prejete štipendije vrniti na način in v roku, ki ga pred- 
piše minister za gradnje. 

8. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
V Ljubljani dne 15. aprila 194G. 

Minister za gradnje: 
Dr. Miha Kambič s. r. 

142. 

Odredba 
ministra za gradnje glede preklica objave o ukinitvi 
parcelacij in gradbenih dovoljenj, Ur. list št. 79/fi/45 
in glede postopka pri obnovitvi zgradb za stanovanj- 

ske namene 
Radi nemotenega obnovitvenega dela, ki ga oprav- 

ljajo Tehnične baze s pomočjo obnovitvenih zadrug po 
načrtnem programu, 

odrejam: 

1. Objava ministrstva za gradnje o ukinitvi parce- 
lacij in gradbenih dovoljenj se prekliče. 

2. Za obnovitvena dela na podeželju, ki jih vodijo 
Tehnične baze, ni potreben formalen postopek za grad- 
beno dovoljenje, nego zadošča zgolj prijava pristojnemu 
ljudskemu odboru. 

Ljubljana dne 19. aprila 1946. 

Minister za gradnje: 
Dr. Miha Kambič s. r. 

Izdaja  in  zalaga:   Uprava   »uradnega  lista  LRS«  v  Ljubljani.   Urednik:   Pohar  Robert;   tiska  tiskarna  Merkur  — 
oba  •  Ljubljani.   -   Izhaja  vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno:  din  24.—,  četrtletno:  din  70.—   polletno: 
din 135.—; celoltthrt: Cngen,—   Posamezna $tevjlka: prva pola (dip 2.50. vsaka nadaljnja začeta pola din 2.— .L-. Uredništvo 

in usravnišboj Ljubljana, Gregorčičeva ul 23. Tel, it, 25-52, — ćek. račun st, 14.337, , 



PoStnlna plačana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 15. maja 1946 Številka 36. 

VSEBINA 
143. Zakon o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji. 
144. Uredba o glasbenih šolah. 
145. Uredba o  ustanovitvi in  ustroju   Zemljepisnega  muzeja 

Slovenije. 

14G. Navodilo o obvezni ngistraciji inženirskih in piivbeniških" 
podjetij. 

Zakoni in dragi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

143. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta iz- 
daja na osnovi določbe zadnjega stavka 24. točke 44. člena 
ustave Federativne ljudske republike Jugoslavije na- 
slednji 

zakon 
o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji 

1. člen 

Ribarstvo v odprtih vodah se začasno uredi p<r do- 
ločbah tega zakona. Za'zaprte vode te določbe ne veljajo. 

Kolikor ni s tem zakonom odrejeno drugače, veljajo 
pod pogoji 2. člena odloka AVNOJ-a od 3. februarja 1945, 
St. 132, določbe zakona o sladkovodnem ribarstvu in na 
njegovi podlagi izdani predpisi. 

2. člen 

Zaprte vode po tem zakonu so: 
1. ribniki; to so omejeni, zaprti prostori, v katerih 

se goje ribe ih ki se dajo s posebnimi napravami po- 
ljubno polniti z vodo in izpraznjevati;    • 

2. polribniki; to so omejeni, zaprti prostori, v katerih 
ee goje ribe, ki se pa ne dajo poljubno polniti z vodo 
in. izpraznjevati; x 

3. manjšo tekočo vode, ki so umetno prirejene za 
gojitev rib in ki so trajno pregrajene, dokler se za to 
uporabljajo in .     ., 

4. drugo umetno prirejene vode za čuvanje riD. 
Vso druge vode. so odprto vode.      ' „v. 
Ali ima določena voda značaj zaprte vode.odloçi 

ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo na prošnjo pri- 
zadetih ali uradoma. 

3. člen 
Vse odprte vodo razdeli minister za kmetijstvo in 

gozdarstvo s posebno odločbo na ribarske enote tako, da 
bodo te kot samostojni ribolovni objekti omogočili umno 
zadružno ribarsko gospodarstvo tako glede ribolova, kakor, 
tudi glede trajne in uspešne gojitve določenih ribjih vrst. 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo sme izločiti iz i 
ribarskih enot liste vode. ki so potrebne državnim nbo- ' 

gojnim zavodom za pridobivanje ribjih iker zaradi sploš- 
nega povzdiga ribarstva ali so primerne za pospeševanje 
tujskega prometa. 

4. člen 

Za vsako ribarsko enoto se ustanovi s sodelovanjem 
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo po ena ribarska 
zadruga. 

Član zadruge je lahko vsak državljan, ki stalno biva 
v Sloveniji in ima politične in državljanske pravice, 
mladoletna oseba pa samo z odobritvijo staršev oz. 
varuha. 

Sprejem v zadrugo se sme odkloniti osebam, če 
zanje iz utemeljenega razloga obstoji bojazen, da bodo 
pri ribolovu zagrešile zlorabe. 

Člani, ki so se pregrešili zoper ribarsko predpise 
ali zadružne poslovne določbe za izvajanje ribolova, se 
smejo izključiti za določeno dobo, v hujših primerih pa 
za vedno. 

5. člen 

Ribolov v posameznih ribarskih enotah odda mini- 
strstvo za kmetijstvo in gozdarstvo za določeno dob» 
in za določeno letno zakupnino v zakup ribarski zadrugi, 
ki je za tisto ribarsko enoto ustanovljena. Obenem pred- 
piše druge potrebne zakupne pogoje. 

Če bi so ob prvi oddaji ribolova v zakup zaradi 
izrednih razmer zakupnina za leto 194G. Se ne mogla 
določiti, se zadrugi predpiše, da plača za to leto vnaprej 
samo primeren del zakupnine, dokončno se pa zakupnina 
določi po zaključku tega leta. 

G. člen 

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 ministrstvu za kmetijstvo in 
gozdarstvo v odobritev ribarski gospodarski načrt; 

3. zgraditi lastna ribja vališča; 
4. vlagati v vode ribji naraščaj po odredbah mini* 

strstva za kmetijstvo in gozdarstvo; 
5. izdajati ribolovna dovoljenja (9. člen) in dnevna 

ribolovna dovoljenja  (10. člen),   upoštevajoč   pri  tem 
.stanje rib v posameznih vodah in odobreni ribarski go- 
spodarski načrt; .   ::'-' • 

C. voditi ribiirskQ statistiko;       • ; •    -  ••" • 
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Ribarske zadruge so v ribarskih strokovnih vpra- 
šanjih pod nadzorstvom ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo in se morajo ravnati po njegovih navodilih. 

7. člen 

Ribarstvo v izločenih vodah (2. odst. 3. člena) uprav- 
lja ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo v lastni režiji. 

8. člen 

Ribe smejo loviti le osebe, ki imajo ribolovnico in 
ribolovno dovoljenje ali ki imajo dnevno ribolovno do- 
voljenje. 

9. člen 

Ribolovnice za ribolov v vodah, ki so oddane v zakup 
ribarskim zadrugam, izdajajo okrajni izvršilni ljudski 
odbori članom ribarskih zadrug, če se izkažejo 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 do dveh let od izvršitve kazni. 

Ribolovno dovoljenje vpišejo ribarske zadruge svo- 
jim članom y ribolovnico. 

10. člen 

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 
ribolov v vodah, ki jih imajo v zakupu. Izdajati jih 
smejo tudi osebam, ki niso njihovi člani. 

11. člen 

Ribolovnice in ribolovna dovoljenja, kakor tudi 
dnevna ribolovna dovoljenja za ribolov v izločenih vodah 
(2. odst. 3. člena) izdaja ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo, dnevna ribolovna dovoljenja za ribolov y teh 
vodah pa smejo izdajati tudi za to pooblaščeni državni 
ribogojni zavodi. 

12. Člen 

V ribolovnem dovoljenju kakor tudi v dnevnem ribo- 
lovnem dovoljenju se morajo natančno navesti vode1 in 
yrste rib, za katere se dovoljenje izdaja, enako tudi 
ribiške priprave, ki se smejo pri ribolovu uporabljati. 

13. člen 

Ribolovnice in dnevna ribolovna dovoljenja se izda- 
jajo na obrazcih, ki jih predpiše minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo; ta tudi določi ceno obrazcem. 

14. člen 
Z dovoljenjem ministrstva za kmetijstvo in gozdar- 

stvo smejo ribarske zadruge loviti ribe tudi v lastni 
režiji na svoj račun; za osebe pri tem zaposlene, velja 
določba 8. člena. 

15. člen 
Minister za kmetijstvo in gozdarstvo smo prepove- 

dati v določenih vodah vsak ribolov, prav tako sme pre- 
povedati lov posameznih vrst rib in uporabo določenih 
ribiških priprav v vsej Sloveniji ali samo v določenih 
vodah, če je to potrebno za razmnoževanje rib oziroma 
posameznih yrst rib. 

16. člen 

Pri ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo se usta- 
novi poseben sklad za pospeševanje ribarstva. V ta sklad 
se stekajo: 

a) tisti del dohodkov od lastnega izkoriščanja ali 
zakupa državnih ribolovov, ki ga določi minister za kme- 
tijstvo in gozdarstvo v sporazumu s predsedništvom vlade 
Ljudske republike Slovenije; 

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. 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo predpiše način 
upravljanja in uporabljanja dohodkov tega sklada 

17. člen 

Pri ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo se usta" 
novi ribarska komisija kot posvetovalni organ o vseh 
važnejših vprašanjih ribarstva. Clan komisije je tudi po 
en predstavnik ribarskih zadrug iz 4. člena. 

Komisijo imenuje minister za kmetijstvo in gozdar- 
stvo, ki tudi pobliže predpiše sestavo komisije in način 
njenega poslovanja. 

18. člen 

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, omotne ali 
druge tvarine ali sredstva, ki ubijajo ali omamljajo ribe, 
bo kaznovan z odvzemom prostosti do 2 let. 

Ta dejanja preiskuje in sodi okrajno ljudsko sodišče, 

19. člen 

Kršilci tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, z izjemo onih iz 18. člena, bodo kaznovani po 
določbah §§ 59., 60. in 61. zakona o sladkovodnem 
ribarstvu; kadar gre za dejanje, ki v teh določbah ni 
posebej označeno, se kazen izreče pO § 61. 

20. člen 

Kolikor ne gre za dejanje iz 18. člena tega zakona, 
so za izrekanje kazni po 19. členu tega zakona in po 
§§ 59., 60. in 61. zakona o sladkovodnem ribarstvu pri' 
stojni okrajni izvršilni ljudski odbori. Rok za pritožbo 
znaša 15 dni. 

Namesto v §§ 59., 60. in 61. zakona o sladkovodnem 
ribarstvu zagroženih kazni zapora je izrekati kazni od- 
vzema prostosti, v teh paragrafih določene denarne kazni 
pa v novih dinarjih. 

V primeru neizterljivosti se denarna kazen spre- 
meni v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti« 
računajoč en dan prisilnega dela na 50 dinarjev. 

21. člen 

Za izvrševanje tega zakona potrebne predpise izda 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo. 

22. člen 

Z dnem, ko se ta zakon uveljavi, se ukinejo vsi za* 
kupi ribolovov, s. odprtih .vodah. 
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23. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 11. maja 1946. 
Št. 73. 

Prczidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
Franco Lubej s. r. Josip Vidmar s, r. 

Uredbe, navodila, odredbo in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

144. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o glasbenih šolah 

L člen 

Vse na ozemlju Ljudske republike Slovenije obsto- 
ječe glasbene šole so državne in so pod nadzorstvom 
ministrstva za prosveto. 

2. člen 

Nove glasbene šole ustanavlja minister za prosveto 
na predlog okrožnih ljudskih odborov. 

3. člen 

Namen glasbenih šol je: 
a) omogočiti najširšim ljudskim slojem vsestransko 

glasbeno šolanje, 
b) vzgajati glasbeni naraščaj za strokovno šolanje 

na konzervatorijih ali akademijah za glasbo, 
c) vzgajati učitelje glasbe. 

4. Člen 
Glasbene šolo sestoje iz pripravljalno stopnje, nižje 

stopnje in — po potrebi — iz višje stopnje. 
Nižja stopnja je po učnem načrtu izenačena z nižjo 

stopnjo Akademije za glasbo v Ljubljani, višja _ stopnja 
s srednjo stopnjo Akademije za glasbo v Ljubljani. 

6. člen 

Glasbeno šolo vodi ravnatelj. Njega in potrebne kva- 
lificirano učne moči za poedino predmete postavi ali do- 
deli šoli minister za prosveto. Vse te osebe so državni 
nastavljenci. 

Pogodbene in honorarno učne moči ter drugo osebje 
namešča v okviru plačilnih možnosti zavoda ravnatelj 
glasbeno šolo z odobritvijo ministra za prosveto. 

G. člen 

Gojenci plačujejo ukovino v višini in s pogoji, ka- 
kor bo to določal pravilnik (7. Člen). Redni gojenci višje 
stopnje so ukovine oproščeni. 

7. člen 

Minister za prosveto se pooblašča, da predpiše za 
Izvedbo te uredbo, potrebni pravilnik, 

8. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem lishi 
LRS«. 

Ljubljana dne 13. maja 1946. 

Podpredsednik vlade 
Minister za prosveto: Ljudske republike Slovenije: 
Dr. Fcrdo Kozak s. r. Dr. Marijan Brecelj s. r. 

145. 

Uredba 
vlado Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi 

in ustroju Zemljepisnega muzeja Slovenije 

1. člen 
Ustanovi se Zemljepisni muzej v Liubljani za ob- 

močje Ljudske republike Slovenije. 

2. člen 
Zemljepisni muzej je samostojna državna ustan va 

in je podrejen neposredno ministrstvu za prosveto; vzdr- 
žuje ga ministrstvo za prosveto iz posebne prora'unske 
postavke. 

3. člen 
Naloga Zemljepisnega muzeja je: 
1. da poda za strokovnjake in za občinstvo z nazor- 

nimi zbirkami čim popolnejšo zemljepisno sliko sloven- 
ske zemlje v celoti in njenih posameznih predelov po- 
sebej; 

2. da poda pregledno sliko o razvoju slovenske zem- 
ljepisne vede ter še posebej o razvoju kartografskega 
prikazovanja slovenske zemlje; 

3. da v navedenem smislu sodeluje pri zbirkah na 
vsem jugoslovanskem ozemlju, v drugih slovanskih de- 
želah, posebej pa še pri zbirkah v krajih, kjer žive naši 
izseljenci in kjer so delovali zemljepisni delavci sloven- 
ske narodnosti; 

4. da poda nazoren pregled splošnega (teoretičnega) 
zemljepisja in njegove metodike prikazovanja zemljepis- 
nih pojavov (kartografije) in s tem bistveno pripomore 
k izpolnitvi nazornega pouka zemljepisja na osnovnih, 
srednjih in visokih šolah. 

4. člen 
Zemljepisni muzej ustvarja svoje zbirke: 
à)  s  prevzemom v  Zemljepisni muzej  spadajočilj 

predmetov, ki so bili doslej uvrščeni v druge zbirke stal- 
nega značaja (muzeje, arhive itd.), ali pa zbrani ob pri« 
ložnostnih prireditvah (razstavah); 

b) z neposrednim zbiranjem oziroma izdelovanjem 
predmetov (slik, kart, diagramov, reliefov, modelov, 
vzorcev itd.); za to skrbi strokovno vodstvo muzeja; 

c) s prevzemom izdelkov, nastalih v zvezi z vajami 
iz zemljepisja pri pouku na srednjih, strokovnih in vi- 
sokih šofah; 

č) z volili, darovi in nakupi. * 
Pod a) in c) navedeni predmeti se prevzamejo v 

sporazumu z vodstvom prizadetih ustanov, šol itd. ter s 
privolitvijo ministrstva za prosveto. Kolikor spadajo 
predmeti pod a) in b) pod nadzorstvo Zavoda za zaščito 
in znanstveno proučavanje kulturnih spomenikov iri pri- 
rodnih znamenitosti Slovenije, je potrebna privolitev te- 
ga Zavoda, 
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5. člen 

Uporaba zbirk zemljepisnega muzeja je vsakomur 
dostopna po predpisih, ki jih izda Zemljepisni muzej, 
p.Uem ko jih potrdi ministrstvo za prosveto. 

G. člen 

Osebje Zemljepisnega muzeja sestoji iz ravnatelja, 
muzejskega strokovnega, pomožnega ter tehničnega 
osebja. Ravnatelj in muzejsko strokovno osebj » (kustosi 
in geografi) morajo imeti fakultetno izobrazbo iz ustrez- 
ne stroke. Vse osebje postavi minister za prosveto. 

7. člen 

Natančnejše odredbe o ustroju in poslovanju muzeja 
bo predpisal minister za prosveto. 

8. člen    ' 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
L.RS«. 

Ljubljana dne 7. maja 1946. 

Podpredsednik vlado 
Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Marijan Brecelj s. r. 
Minister za profeto: 
Dr. Ferdo Kozak s. jr. 

Pravilniki. r.GVGdilfi, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

14G. 
Navodilo 

k odredbi ministrstva za gradnjo LRS o obvezni 
registraciji inženirskih in stavbeniških podjetij 

z dne 7. januarja 1946, Ur. list št. 14/4 

Glede  na določbo 3. člena navedene odredbe,  po 
katerem morajo prijaviti inženirska in stavbeniška pod- 
jetja ministrstvu  za  gradnje vsak prevzem  novih ali 
dovršitev prevzetih gradbenih del, dajem tole 

navodilo; 
Prevzeta oz. dovršena gradbena dela se morajo 

mesečno prijavljati Planskemu oddelku ministrstva za 
gradnje, palača Bata, III. nadstropje, po posebnih obraz- 
cih, ki jih bodo dostavili podjeljem pristojni oddelki za 
gradnje okrožnih ljudskih odborov oz. mestnega ljud- 
skega odbora okrožnega mesta Ljubljane. 

Ljubljana dne 19. aprila 1946. 

Minister za gradnje: 
Dr. Jlilia Kambič s. r. 

Izdaja   m   zalaga:   Uprava   »Uradnega   lista   LKS«   v   LJubljani.   Urednik:   1'ohar   liohcrt;   tiska   tiskarna   Merkur   — 
oba  v   Ljubljani.   —   Izhaja   vsako  sredo  in  soboto.   Naročnina:   mesečno:   din   24.—    četrtletno:   din   70.—,   polletno: 
dmlS5,—* celoletno; lin2ßü,—. IVsamezna številka: prvu pola din 2.50, vsaka nadatjr.ia /.a<Vtn pola din 2.—. — Uredništvo 

ia ujjravniSlivo: Ljubljana, Gregorčičeva uL 23, X«L žt, 20-52. — ćek. raćuu et. 14..•37. 
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• URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 18. maja 1946 Številka 37. 

VSEBINA 

147. Finančni zakon Ljudske republike Slovenije za proračun- I us  odredba o imenovanju članov mojstrskih izpitnih komisij, 
sko leto 1940. I 

Zakoni in drugi razglasi 
SNOS-a in Prezidija  SNOS-a 

147. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega svota 
izdaja 

finančni zakon 
Ljudske rcpuLliko Slovenije za proračunsko loto 1946. 

I. 
Splošne odločbe o izvajanju zbirnoga proračuna ljudsko 

republiko 

1. člen 

Zbirni proračun Ljudske republike Slovenije za pro- 
računsko leto 1940. je sestavljen  iz: 

izdatkov v znesku    .   .   .    1.263,000.000.— din 
dohodkov v znesku   .   .   .   1.439,703.000.— din 

Presežek dohodkov nad izdatki      170,703.000.— din 

2. člen 

Zbirni proračun Ljudske republike Slovenije za leto 
194G. so deli: 

a) na republični proračun, ki obsega: 
izdatke v znesku .... 1.098,000.000.— din 
dohodke v znesku . . . . 951,480.000.— din 

primanjkljaj       140,520.000.—. din 

b) na zbirne proračune okrožnih ljudskih odborov in 
proračun izvršnega ljudskega odbora okrožnega mesta 
Lhibliane, ki so sestavljeni takole; 

J Presežek 
Izdatki:       Dohodki:     dohodkov: 

l  ZT okrož. mosto 
'Ljubljano 32,833.000   13S.1G9.000   105,335.400 

2. Za celjsko 
okrožje 

0. Za ljubljansko 
okrožje 

4. Za mariborsko 
okrožje 

5. Za novomeško 
okrožje 

29,390.000 89,407.000 G0.01G.400 

33,205.400 98,805.000 G5,599.G00 

40,008.920 127,883.000- 81,874.080 

23.501.480 33.959.000 10,397.520 

Skuoai:   105.000.000   488.223.000   323,223.000 

3. člen 

Pričakovani presežek dohodkov po zbirnih prora- 
čunih okrožnih ljudskih odborov Celje, Ljubljana, Mari- 
bor, Novo mesto in izvršnega ljudskega odbora okrožne« 
ga mesta Ljubljane v znesku 323,223.000 dinarjev gre -v 
korist republične blagajne. 

4. člen 

Pričakovani presežek dohodkov po zbirnem prora- 
čunu Ljudske republike Slovenije v znesku 170,703.000 
dinarjev gre v korist zvezne blagajne. 

5. člen 

Posamezne ljudske odbore sme minister za finance 
pooblastiti, da smejo na račun predvidenih dotacij pobi- 
rati gotov del republičniu dohodkov v korist svojih pro- 
računov. 

Odločbo o tem, katerim ljudskim odborom se bodo 
dotacije dajale na ta način in v kakšnem obsegu, izda 
minister za finance vlade Ljudske republike Slovenije. 

G. člen 

Za vse predpise splošnega značaja (uredbe, odločbe, 
pravilnike, statute in podobno), ki imajo za posledica 
izdatke iz državne blagajne, je potrebna poprejšnja pri- 
volitev zveznega finančnega ministra. 

Brez te privolitve ne sme biti na osnovi takih pre'd- 
pisov nikakršnih izdatkov. 

7. člen 

Okrožni, okrajni, mestni in krajevni ljudski odbori 
morajo za vse pretekle proračunske dobe sestaviti za- 
ključne račune najpozneje do konca junija. 194G in jih 
poslati v pregled in razrešitev ministrstvu za. finance 
Ljudske republike Slovenije. 

8. člen 

Za poravnavo svojih izdatkov smejo mestni in kra- 
jevni ljudski odbori uvajati takse, ki so jih doslej pobt<. 
rali, kolikor niso v nasprotju z veljavnimi taksnimi pred- 
pisi. 

Odločue o uvedbi taks na lej osnovi jzdaja minister 
za finance vlade Ljudske republike Slovenije po poprej- 
šnji privolitvi zveznega finančnega ministra. 

9. člen 
""".'—"   t 

Ministrstvo zaj ljudsko", zdravstvo izvrši v soglasju • 
finantuinr"ministr?WnjPLitiđske/ republike. Slovenije .d» 
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konca junija 10IG pregled vseh pravilnikov in tarif zdrav- 
stvenih ustanov glede pristojbin in drugih plačil za zdrav. 
Iienje in usluge. 

10. člen 

V teku 1940. leta je izvršiti revizijo vseh skladov, ki 
so v upravi resornih ministrstev, ljudskih oduorov in 
njihovih ustanov, ter izvesti likvidacijo tistih skladov, ki 
se pri reviziji pokažejo kot nepotrebni. 

Minister za finance bo zbral podatke o vseh skladih 
iz prednjega odstavka ter jih bo s svojim predlogom 
predložil v končno odločitev zveznemu ministru za fi- 
nance. 

11. člen 

Vsa ministrstva, okrožni, okrajni, mestni in krajov- 
n; ljudski odbori, gospodarska podjetja in ustanove (re- 
publične in ljudskih odborov) morajo odslej vsa izplačila 
za nabave, dela in usluge, katerih vrednost presega 5000 
dinarjev, vršiti izključno po Poštni hranilnici ali drugih 
javnopravnih denarnih zavodih z virmani na čekovni žiro 
ali tekoči račun upnika, ki je dolžan pri Poštni hranil- 
nici ali pri katerem drugem javnopravnem denarnem 
zavodu odpreti svoj račun. Ce te javnopravne denarne 
ustanove nimajo organizirane službe v kraju izplačila, 
se smejo ta izplačila vršiti neposredno. 

Prednji odstavek ne zadeva oseb, ki imajo terjatve 
iz naslova osebnih izdatkov, delavskih plač, potnih in 
selitvenih stroškov in tudi ne oseb, tvrdk in podjetij, ki 
imajo terjatve, za nabave, dela in usluge, ki so bile izvr- 
žene z neposredno pogodbo po režiserju v smislu §§ 147. 
in 150. uredbe o državnem računovodstvu. Za take terja- 
tve ni treba predložiti potrdila o plačanem davku. 

12. člen 

Državni uslužbenci, ki so aH bodo izvoljeni za člene 
izvršnih Ijudskh odborov in prejemajo za svoje delo 
posebno nagrado, prenehajo prejemati svoje redne služ- 
bene prejemke. Ta nagrada nima značaja redne plače in 
se izplačuje iz proračuna ljudskega odbora. 

Uslužbenei iz prednjega odstavka, ki so radi preje- 
manja nagrade iz proračuna ljudskega odbora izgubili 
pravico na redne službene prejemke, obdrže vse prejšnje 
pravice iz socialnega (pokojninskega) zavarovanja, mo- 
rajo pa plačevati od svoje nagrade' ustrezno prispevke. 

13. člen 

Za bivše samoupravne upokojence (banovinske, 
mestno in občinske), ki, jih ne obsega uredba o ugoto- 
vitvi pravice do pokojnine z dne 25. oktobra 1945, bo 
izdala ljudska republika najpozneje do 30. junija 1946 
ustrezne predpise. Dokler ne bodo izdani ti predpisi, se 
bo takim upokojencem izplačevala začasna podpora P° 
predpisih v smislu 7. člena odloka NKOJ-a z dne 19. de- 
cembra 1944. To podporo bo izplačala ljudska republika 
iz svojih lastnih sredstev. 

14. člen 

Do nadaljnje odločbe se ustavlja plačevanje anuitet 
za posojila in dolgove državnih in samoupravnih teles, 
tki so bili napravljeni do osvoboditve. 

15. člen 

Prejemki oziroma zaslužki novo imenovanih in pre- 
vzetih državnih uslužbencev tečejo od dne, ko je tak 
uslužbenec nastopu službo, 

Preden tak uslužbenec nastopi službo, mora obstajati 
akt o njegovem imenovanju oziroma prevzemu Vse od- 
ločbe o imenovanju in napredovanjih državnih uslužben- 
cev se morajo pošiljati finančnemu ministrstvu v oceno 
skladnosti z zakonskimi predpisi. 

16. člen 

Po smrti aktivnega ali upokojenega uslužbenca, dni- 
narja ali delavca se izplačajo kot pogrebnina dvomeseč- 
ni kosmati aktivni oziroma pokojninski prejemki tistemu. 
ki jo oskrbel pogreb. Med kosmate pokojninske prejem- 
ke za to izplačilo ne spada znesek, za katerega je bla 
pokojnina zmanjšana po 25. členu pravilnika za izvajanje 
uredbe o ugotovitvi pravice do pokojnine. Izplačilo «e 
izvrši na osnovi potrdila pristojn.h državnih organov, da 
je zadevna oseba plačala stroške pogreba. To izplačilo 
gre in se knj /i v breme kredita, iz katerega je umrli 
uslužbenec, upokojenec oziroma dninar ali delavec pre« 
jemal prejemke. 

17. člen 

Vse pravilno angažirane obveznosti osebne in ma- 
terialne narave iz preteklih proračunskih dob se izpla- 
vajo v breme obratne glavnice glavne državne blagajne 
postopek za pravilno likvidiranje teh obveznosti pred- 
piše finančni minister. 

18. člen 

Obveznosti osebne in materialne narave, nastale v 
času okupacije, se ne smejo izplačat; brez poprejšnje re- 
vizije.  Postopek o reviziji predpiše finančni  minister. • 

Te obveznosti se po odločbi finančnega ministra iz- 
plačajo v breme obratne glavnice glavne državno bla- 
gajne. 

II. 

Odredbe o izvrševanju repiilličnrca proračuna 

10. člen 

Za izvajanje proračuna je uporabljati predpise, s ka- 
terimi je urejeno delo državnega računovodstva. Izjeme 
od teh predpisov odobruje finančni minister po obrazlo- 
ženem predlogu pristojnega ministra. 

20. člen 

Odobreno proračune izdatkov izvajajo kot naredbo- 
dajalci: predsednik ljudske skupščine, predsednik vlade, 
ministri, njihovi pomočniki ali od ministrov pooblaščeni 
starešino uradov. 

Za računopolagalce veljajo starešine računovodstev 
in vsi tisti, katerim je zaupano poslovanje z denarjem, 
vrednostmi ali materialom. 

Starešine računovodstev določi finančni minister v 
soglasju z resornimi ministri. 

Naredbodajalci in računopolagalci so odgovorni za 
svoje delo materialno in disciplinsko. 

21. člen 

Vse nabave, dela, zakupi in ostalo usluge, ki po- 
menijo za državo izdatke, se smejo izjemoma od zadev- 
nih predpisov sklepati tudi z neposrednimi pogodbami. 
Sklenitev neposredne pogodbe do zneska 10.000 dinarjev 
se sme zaupati enemu uradniku, preko tega zneska pa 
sklene pogodbo komisija, sestavljena iz treh uradnikov, 
za katero je, če gre za znespk nad 500.000 dinarjev, po- 
trebna privolitev, finančnega ministra. Kadar gre za na« 
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bave po maksimiranih cenah, sme pogodbo skleniti tudi 
en uradnik. 

# Za izplačila, ki pomenijo izdatek za državne blagajne, 
večji od 15.000 dinarjev, je pogodnik dolžan predložiti 
potrdilo o plačanih davkih za zadnje tromesečje oziroma 
privoliti, da se mu od zneska, ki ga ima prejeti, odtegne 
dolžni davek. 

22. člen 

Proračun izdatkov izvršujejo naredbodajalci v okvi- 
ru odobrenih in odprtih kreditov. 

Kredite po proračunu izdatkov odpira minister za 
finance ali pa od njega pooblaščeni organ na zahtevo 
pristojnega naredbodajalca. Krediti se odpirajo po stvar- 
nih potrebah v mejah razpoložljivih sredstev. 

23. člen 

Računovodstva pri ministrstvih in ustanovah morajo 
izvrševati proračun tako kot je odobren. Plačilne naloge 
naredbodajalcev podpisujejo tudi šefi računovodstev ozi- 
roma njihovi namestniki. Uradi in ustanove, ki nimajo 
svojega računovodstva, opravljajo računovodstveno služ- 
bo po režiserjih in vodijo vse knjige, določene za raču- 
novodstvo. 

24. člen 

Angažiranja po proračunu za 1946. leto se snrejo vr- 
šiti do 31. decembra 194G za dela in nabave, ki jih je do 
tega dne moči opraviti, plačilni nalogi se smejo izdajati 
do konca januarja 1947, izplačila in knjiženja pa se sme- 
jo vršiti do konca februarja 1947. 

25. čien 

Na utemeljene predloge pristojnih ministrov sme mi- 
nister za finance dovoljevati virmane v proračunu izdat- 
kov. Virmani se morejo dovoljevati samo med poedinimi 
partijami osebnih izdatkov ali pa med poedinimi parti- 
jami materialnih izdatkov v okviru istega razdelka. Vir- 
mani med krediti za osebne in materialne izdatke se ne 
morejo dovoljevati, kakor tudi ne v breme izdatkov za 
investicije. * 

2G. Člen 
Vse nepredvidene^ nezadostno predvidene in izred- 

ne kredite dovoljuje na utemeljeno zahtevo posameznih 
ministrov minister za finance v breme proračunskega re- 

. zervnega  kredita ali v breme obratne glavnice glavne 
državne blagajne. 

27. člen 
Vsi izdatki so zavezani pregledu kontrole. Izdatki za 

izredne namene v poglavju predsedstva vlade Ljudske 
republike Slovenije po partijah 32, 33 in 34 niso zave- 
zani pregledu kontrole in jih nadzira predsednik vlade 
po svojem organu. 

28. člen 

Izplačila iz kreditov v proračunu izdatkov in dohod- 
ki za leto 194G. se knjižijo po pozicijah in partijah. 

29. člen 

Okrožni ljudski odbori morajo pošiljati finančnemu 
ministrstvu do 10. dne naslednjega meseca poročila o 
vseh nabranih dohodkih za pretekli mesec tako po zvez- 
nem kakor po federalnem proračunu dohodkov. Z istim 
poročilom pošiljajo okrožni ljudski odbori tudi sumarni 
pregled izvrženih izdatkov po svojem proračunu, 

30. člen 

Vse zvezne in federalne dohodke po zveznem in fe- 
deralnem proračunu morajo finančni odseki okrajnih 
ljudskih odborov odvajati redno federalnemu ministr- 
stvu za finance. Prepovedano je vsakršno tudi najmanjše 
uporabljanje teh dohodkov. Ako se taka nepravilnost 
ugotovi, je treba uporabiti ustrezne zakonske predpise. 

31. člen 

Vsi fondi in skladi javnih ustanov so pod nadzor- 
stvom ministra za finance. 

32. člen 

Začasne denarne zaloge proti obračunu se smejo \% 
proračunskih kreditov izdajati za manjše nabave pisar- 
niških potrebščin do zneska qin 5000.— in za dela v last- 
ni režiji do zneska din 50.0,00.—. Dokler režiser ne obra- 
čuna prejete zaloge, se mù v isto svrho ne sme izdati 
nova. 

33. člen 

Ministrstvo za finance izdaja strokovno glasilo »FU 
nančni zbornik<; in po potrebi »Zbirko finančnih pred- 
pisov« (brošure), za katere se stroški krijejo iz lastnih 
dohodkov. Eventualni prebitek ob koncu proračunskega 
leta se knjiži v dobro federalnih dohodkov. 

Minister za finance se pooblasti, da s pravilnikom 
uredi poslovanje »Finančnega zbornika« in >Zbirko fi- 
nančnih predpisov«. 

34. člen 

Kred:te po proračunih odpravljenih ministrstev, usta- 
nov in oddelkov sine finančni minister v sporazumu • 
predsednikom vlade prenesti deloma ali v celoti na mi- 
nistrstva, katerim se dosedanja priključujejo, na nova, 
ki se ustanovijo in na komitete ali organe, na katere so 
prenesene njihove funkcije. 

Pri reorganizaciji posameznih ministrstev in njim 
podrejenih ustanov, izvršenih po zakonskih predpisih, se 
smejo redni prejemki uslužbencev novo ustanovljenih 
oddelkov oziroma služb plačevati iz kreditov po prora- 
čunskih partijah tistih oddelkov — služb, po katerih so 
v proračunu za leto 1946. zanje predvideni krediti 

III. 

Pooblastila 

35. člen 

Pooblašča se minister za finance, da sme v primeru 
nezadostnega dotoka proračunskih dohodkov v soglasju z 
vlado Ljudske republike Slovenije in po privolitvi zvez- 
nega ministra za finance najeti potrebno kratkoročno po- 
sojilo do zneska 500,000.000 dinarjev, 

36. člen 

Pooblašča se minister za finance, da vrši vsa povra- 
čila neupravičeno pobranih davščin v breme tekočih 
proračunskih dohodkov. 

37. člen 

Pooblašča se minister za finance, da sme po obraz- 
loženih predlogih pristojnih ministrov izdajati odločbe o 
izplačilu posebnih nagrad in premij v proizvodnji za 
okrepitev družbeno koristnega dela, zn večjo produktiv- 
nost in zboljšanje kakovosti proizvodnje, za prihranke 
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na materialu, presego norme ali neogibno potrebno nad- 
urno delo. 

Uslužbencem, nameščencem in drugim osebam se 
smejo prav tako dajati posebne nagrade za specialne in 

"strokovne posle. 
Tistim, ki se v službi ponesrečijo in njihovim rodbi- 

nam sme minister za finance po predlogu pristojnega or- 
gana odobriti podpore. 

Vsa izplačila po tej odredbi gredo v breme prora- 
čunskih rezervnih kreditov. 

IV. 

Osialc odredbe 

38. člen 

Odobrujejo se izplačila republičnega ministrstva za 
finance iz obratne glavnice glavne državne blagajne, iz- 
vršena po odločbah ministra za finance v proračunski 
dobi julij—december 1945 in to: 

din 
536.030 — 

2,770 000.— 
900.000.— 

8,200.000 — 
900.000 — 

J8.635.00Q 
••52•000 

2,765.000.— 
3,500.000 — 
1,000.000.— 
4,000.000 — 

1. št. 21358-11-45 ministrstva za notr. zad 
2. št. 22959-11-45 ministrstva za prosveto 
3. št. 24514-11-45 ministrstva za prosveto 
4. št. 27861-11-45 ministrstva za prosveto 
5. št.   0244-11-46 ministrstva za prosveto 
C. ;t. 26007-11-45 ministrstva za pravosodje  1,500.000.— 
7. št. 11782-11-45 ministrstva za pravosodje   1,000.000.— 
8. št. 23064-11-45 ministrstva za gradnjo       4,200.000.— 
9. št. 16260-11-45 min. za nar. zdravje 

10. šf.       44-11-46 min. za nar. zdravje 
11. št. 25650-11-45 min. za poljedelstvo 
12 št. 10540-11-45 min. za poljedelstvo 
13. št. 10336-11-45 min. za nar. zdravje 
H. št. 18131-IW5 min. za poljedelstvo 
15. št.   5257-11-45 in 5256-11-45 za prispev- 

ke okrožnim odborom za 
popravilo šolskih in jav- 
nih zgradb 10,000 000 

16. št. 11461-11-45 in   11462-11-45  škofijske- 
mu ordinariatu v Maribo- 
ru in Ljubljani za popra- 
vilo cerkva 

17. št.   8100-11-45 komisiji   za   tisk   lirskih 
bankovcev 

18. št. 17010-11-45 za   posojilo   razlaščenim 
kmetijskim posestvom 

19. št. 17347-11-45 posojilo   direkciji   radij- 
skih postaj Slovenije 

20. št. 23780-11-45 posojilo   direkciji   radij- 
skih postaj Slovenije 

312-11-45 posojilo   direkciji   radij- 
skih postaj Slovenijo 

520-11-46 posojilo   direkciji   radij- 
skih postaj Slovenije 

3461-11-45 posojilo za vzdrževanje 
razlaščenih  kmetijskih 
posestev 

24. št- 27519-11-45 prispevek okrožnemu LO 
za ljubljansko okrožjo 

25. št.   3850-11-45 za   podpore   demobilizi- 
rancem 

21. št. 

•22. St. 

23. št. 

1,500.000.— 

60O.O0O.- 

1,900.000.— 

500.000.— 

1,000.000.— 

750.000.— 

1,000.000.— 

2,100.000.— 

9,000.000.— 

1.000.000.- I 

26. št.   5259-11-45 za    podpore   demobilizi- 
rancem 4,0'M.O'M.— 

27. št.  11463-11-45 posojilo   Državni   založbi 
Slovenije 1,000.000.— 

28. št.    4653-11-45 za    prevzem    negativnih 
saldov SNOS-a pri Denar- 
nem zavodu 5.933.50S.— 

39. člen 

N.. ain'nejša navodila za izvajanje proračuna izdat- 
kov iu dohodkov za leto 1946. in za pravilno uporabo 
določb fe,<;a zakona predpiše minister za finance Ljudske 
republike Slovenije. 

40. člen 

Ta zakon ima obvezno moč o<j 1. •••••••• 1046 

Ljubljana dne 4. maja 19Î6. 
Štev. 74. 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
Frante Lubpj s. r. Josip Vidmar s. r. 

Fravitnïl:!. navodile, o&ođbe • odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

148. 

Odredba 
ministra za industrijo in rudarstvo LUS o imenovanju 

članov mojstrskih izpitnih komisij 
1. za graditelje visokih in nizkih zgradb, 
2. za gradbeno obrti  (zidarje, tesarje, kamnoseke, 

vodnjakarje), 
3. za elektrohistalaterje, 
4. za elektrotehnike in 
5. za poslužeralec električnih naprav. 

1. Za graditelje visokih in nizkih zgradb: 
za predsednika se postavi   ing.   Mušic   Vladimir, 

načelnik občega oddelka m ni«trstva za gTadnje, 
za  namestnika se postavi  ing.  Cernivec Josip, 

v. d. direktorja javnih  zgradb pri  ministrstvu 
za gradnje; /> 

za člane te komisije se postavijo: 
ing. Mače k Stanko, referent oddelka za vodne grad- 

nje pri ministrstvu za gradnje, 
ing. Fa t ur Drago, v. d  direktorja TSŠ v Ljubljani 
ing. M a t k o Anton, profesor TSŠ v Ljubljani, 
ing. Kregar Rado, profesor TSS v Ljubljani', 
Bat t eli no Angelo, graditelj, Ljubljana, Aljaževa 

št. 35, 
M a r t e 1 a n c Alojz, graditelj, Ljubljana, Slomškova 

št. 19, 
Gabrijelčič Just, graditelj, Ljubljana, Poljan- 

ska 12. 

2. Za gradbeno obrti (zidarje, lesarje, kamnoseke, vod- 
njakarje): 
za predsednika se postavi  ing.  Cernivec Josip, 

v. d. direktorja javnih zgradb pri ministrstvu za 
gradnje. 
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za namestnika se postavi ing. Music Vladimir, 
načelnik občega oddelka ministrstva za gradnje; 

za člane te komisije so postavijo: 
ing. Geržina Ladislav, pomočnik načelnika od- 

delka za nizke gradnje pri ministrstvu za grad- 
nje, 

ing.  Zu m er  Živko,   pomočnik   podjetja   GRADIŠ, 
ing. D ekle va Maks, član komisije za upravo na- 

rodne imovine v Ljubljani, 
ing. Fa tur Drago, v. d. direktorja TSš v Ljub- 

ljani, 
ing. Medved Ivo, profesor TSŠ v Ljubljani, 
Pavčič Pavel, tesarski mojster, Ljubljana, Zalo- 

ška 181, 
Kam ni k ar Alojzij, tesarski mojster, Ljubljana, 

Slomškova 19, 
B e v č a r Alojzj, zidarski mojster, Ljubljana, Lepo- 

dvorska 2G, 
V i ž i n t i n Ivan, zidarski mojster, Ljubljana, Moč- 

nikova 13, 
Jankovič Alojzij, kamnoseŠKi mojster, Ljubljana, 

Kolodvorska 32, 
K u n o v a r Franc, kamnoseški mojster, Ljubljana, 

Sv. Križ. 

6. Za clektroinstalaierje: 

2a predsednika se postavi ing. Štrajner  Franc, 
šef odseka za razdelitev električne energije pri 
MIR, 

za namestnika se postavi ing. Čopič Henrik, refe- 
rent odseka za proizvodnjo električne energije 
pri MIR; 

za ciane te komisije so postavijo: 
Ing. Skoči r Rudolf, profesor TSŠ v Ljubljani, 
Ing. Turšič Viktor, profesor TSš v  Ljubljani, 
Mihelčtč    Ivan,    elektro n-talaterski    mojster   v 

Ljubljani. Borštnikov trg 1. 

V;da Ivan, eleklroinMalaterski mojster, Ljubljana, 
Afliiiuič-Liindi-ova   n!.   št.   ••. 

4. Za elektrotehnike; 
/a predsednika ?-e postavi ing. Čopič Henrik, rofo- 

rent odreka za proizvodnjo električne energije 
pri Mili, 

za  namestnika   se   po^lau   ing.   Štrajner   Franc, 
šef odseka za razdelitev električne energije pri 
MIR; ' 

za člane te ••••••• se postavijo; 
ing. Tur riše k  Viktor,  profesor TSš v  Ljubljani, 
ing. S koči r Rudolf, profesor TSŠ v Ljubljani, 
dr. ing. Poniž Roman, docent univerze, 
Poljšak  Tone, elektrotehnik,   Ljubljana,  Franko- 

panska 2], 
Janša Franc, elektrotehnik, Kranj. 

5. Za posluževalre električnih naprav: 
za predsednika se postavi ing. Pečenko Vlado, 

načelu,k oddelka za elektrifikacijo pri MIR, 
za namestnika se postavi ing. Čopič Henrik, refe- 

rent odseka za proizvodnjo električne energija 
pri MIR; 

za člane te Inpi'-iio -c postavijo: 
ing.  Gros  O/.balt,    namestnik  upravnika DESa v 

Ljubljani, 
Ijani, 

ing. J e s i h Stane, obralovodja okrožno elektrarno 
Ljubljana-niesto, 

ing. Dovč Jo/.e, profesor TSŠ v Ljubljani, 
ing. Grögl Roman, profesor TSŠ v Ljubljani. 

V Ljubljani dne 7. maja 10-K5. 

Minister za industrijo 
'n nidar-ho: 

LesLošek Franc s. r. 

izdaja  tn   zalaga:   Uprava   »Uradnega   Liâta   LUS«   v   Ljubljani,   Urednik:   t'ohar   ItoW-rt;   tisku   tiskarna   Merkur   — 
oba  v   Ljubljani    —   Izhaja   vsake   sredo   in   soboto.   Ni>r<>i»r,H-.a;   m ...sečno:   din   'Z4  -     <S>trt e',   •     din   70,- ,   polletno: 
din 125,—% celolfctno:  fin 260.'—. I'osxmezria številka: prva («eia din c .'n»  vsaka wlal.iiiUi  •;,•<):, put. •\• 'i.—. — Uredniitvo 

ia UDxaîxiiâtvo: XJubllaaa. ure2orćičeva uL 23, ici, et, üu-OU, ~ ûck. »aiuw ût, J 4.837. 



r. 

Poštnina plaćana v gotovini. 

% URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik Ili. V Ljubljani dne 22. maja 194b Številka 38. 

VötiÖlNA 

Ili). OcJluì'bu u đodt-iievanju ußnja za izdelavo obutve za kmečko I p„ 
prebivalstvo. |     ~ •prav el; 

PmviEniiü. riuvodila. odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

149. 

Minister za trgovino in preskrbo Ljudske republike 
Slovenije izdaja na podlagi 3. člena odločbe Gospodar- 
skega sveta o določitvi kontingenta surovih govejih in 
junijih ko/, za izdelavo ljudske obutve z dne 24. I. 1946, 
Uradni list št. r>0/9, tole 

odločbo 
o dodeljevanju usnja za izdelavo obutve 

za kmečko prebivalstvo 

1. člen 

u u se določi kontingent usnja, ki pripada posamez- 
nim okrožjem Ljudske republike Slovenije za izdelavo 

• obutve za kmečko prebivalstvo, bo Državno podjetje za 
promet s kožami in teksHlî'nmi (Koteks), ravnateljstvo 
za Slovenijo, predložilo ministrstvu za trgovino in pre- 
skrbo VLRS vsak mesec na^iozneje do 5. v mesecu izkaz 
o količinah in teži surovih govejih in junčjih koz, ki jih 
je v preteklem mesecu odkupilo na ozemlju Ljudske 
republike Slovenije. 

V istem roku mora Nabavljalni zavod Slovenije »Na- 
vod< predložiti ministrstvu za trgovino in preskrbo po- 
datke o tem, koliko glav goveje živine in telet je v pre- 
teklem mesecu odkupil v posameznih okrožjih 

2: člen 

Po teh izkazih določi ministrstvo za- trgovino in pre- 
skrbo VLRS skupno z ministrstvom za industrijo in 
rudarstvo količine usnja, ki ustrezajo 25% celotne teže, 
ter jih nakaže pristojnim okrožnim ljudskim odborom po 
ključu, izračunanem glede na število glav živine in telet, 
ki jo bilo oddano v posameznih okrožjih. 

3. člen 

Prevzete količine usnja oddajo okrožni ljudski od- 
bori tovarnam čevljev ali čevljarskim delavnicam svo- 
jega območja, da izdelajo iz njih obutev za kmečko pre- 
bivalstvo v okrožju. Ako v kakem okrožju ni oziroma ni 
dovolj industrijskih ali obrtnih delavnic, ki bi lahko 
izdelovale navedeno obutev, sme ministrstvo za trgovino 
in preskrbo dodeliti okrožnim ljudskim odborom name- 
sto usnja ustrezno količino izdelane obutve. 

4. člen 

Okrožni ljudski odbori razdele nakaznice za izdelano 
obutev ter obutev, ki jim je bila dodeljena po določbi 
prednjega člena, okrajnim ljudskim odborom. Ti izdajajo 
nakaznice upravičencem po navodilih ministrstva za trgo- 
vino in preskrbo VLRS. Pravico do nakaznic, za to obu- 
tev imajo predvsem tisti kmetovalci in njih družine, ki 
so oddali živo živino ali kožo zaklane živine. 

•. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRSc. 

Ljubljana dne 14. maja W4G 
I  št. 672/2. 

Minister 
za trgovino in preskrbo: 

Tone Fajfar s. r. 

Popravek 

V številki 36. »Uradnega lista LRS« z dne 15. maja 
1946 se je v objavljeno besedilo zakona o začasni ureditvi 
ribarstva v Sloveniji i.   ' maja 194G, Ur. list LRS 
št. 143/36, vrinila napaka, oustoječa v tem, da je v drugem 
odstavku 18. člena med besedo »preiskuje«; in besedama »in 
sodi« pomotoma izostala beseda MoOstvot. 

Drugi odstavek 18. člena se ima torej pravilno glasiti: 
>Ta dejanja preiskuje tožilstvo in sodi okrajno ljudsko 
sodiSče.« 

Uredništvo 

' '. it   »«o  »tirartnee-a lista LES«  v Ljubljani,   urednik:   Pohar Robert;   tiska  tiskarna  Merkur  — 
izdaja bi zalaga: uP•VvsaCfrUo ta soboto. Narofnina: mesečno: din 24.- četrtletno: din 70.-, polletno: 
oba v Ljubljani. - Izhaja «"»**» Številka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta pola din 2.-Î - UredaiStvo 
dun135.^ç*ipletn^^^^ 23. Tel * 25-•2. - 0*. račun št. 14.337, 
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Poštnina plaćana v gotovini 

•^^•• URAD.NI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 29. maja 194t>. Številka 39. 

VSEBINA 

150. Zakon o pooblastitvi vlade Ljudske republike Slovenije za 
izdajo predpisov o prekrških zoper javni red in mir. 

151. Uredba o urpdilvi nabiranja prostovoljnih prispevkov. 

152. Odredba o obvezni prijavi osebja s strokovno trgovinsko 
izobrazbo. 

Zakoni in dragi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

150. 

Na podlagi 28. ('lena in zadnjega odstavka 44. člena 
Ustave Federativne ljudske republike Jugoslavije izdaja 
Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

zakon 
o pooblastitvi vlado Ljudsko republiko Slovenije za 
izdajo predpisov o prekrških zoper javni red in mir 

1. člen 
Vlada Ljudske republike Slovenije se pooblasti, da 

uredbenim potem izda potrebne začasne predpise o ka- 
znovanju prekrškov zoper javni red in mir. 

'"'2.-člen""/'     .   '   ' 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnern listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 28 maja 1940.    - 
Št. 75. 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej s. r.       ' Josip Vidmar a. r. 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

»       ' 

•151. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o ureditvi 

nabiranja prostovoljnih prispevkov 
1. člen 

Prostovoljni prispevki v denarju ali blagu se smejo 
na ozemS l!SdPskePropublike Slovenije «birati "te « 
dovoljenjem pristojnih ljudskih oblasti m na način, ki. 
je predpisan s to uredbo. 

2. člen 
Dovoljenja za nabiranje prispevkov, dol" '-••«», 

reševale'posebnih in •^•••••^••••^•••^•^• skrb- 

stva, se izdajajo izključno le ^Upravam socialnega 
fonda OF«. 

Dovoljenja za nabiranje prispevkov, ki služijo dru- 
gim namenom, se izdajajo kulturnim, znanstvenim, stro- 
kovnim,, telesnovzgojnim in drugim društvom ter orga- 
nizacijam, ustanovam in zavodom s pogojem, da se 
zbirka uporabi za namene, ki jih določajo društvena 
pravila, ali pa za obče koristi. 

Posameznikom se dovoljenja za nabiranje prispev- 
kov ne izdajajo. 

3. člen 
Nabiranje prispevkov na celotnem ozemlju Ljudske 

republike Slovenije ali v območju enega ali več okrožij 
dovoljuje ministrstvo za notranje zadeve, v območju 
enega , ali več okrajev ali krajev istega okrožja pa 
okrožni izvršilni odbor. 

Društvom ali organizacijam, ki imajo svoj sedež 
zunaj Ljudske republike Slovenije, dovoljuje prostovolj- 
ne zbirke za celotno območje Ljudske republike Slove- 
nije ali za posamezne upravne enote ob pogojih te ured- 
be' ministrstvo za notranje zadeve, če nimajo dovoljenj 
zveznih ministrstev, ki upravičujejo nabiranje prispev- 
kov na vsem ozemlju' Federalne ljudske republike 
Jugoslavije. 

Dovoljenja za nabiranje prispevkov se izdajajo le 
za določeno zbirko in najdalj za dobo pol leta. 

4. člen 
V prošnji za dovolitev zbirke morajo biti navedeni: * 
a) naziv, .sedež, statutarni namen in statutarno pod- 

ročje društva ali organizacije oziroma ustanove, ki prosi 
za dovoljenje; 

b) namen, predmet, krajevni obseg zbirke in višina 
prispevkov, ki naj bi jo zbirka dosegla; 

c) način izvedbe nabiranja in 
č) ako je zbirka namenjena za razdelitev, kdo bo to 

razdelitev izvršil in na kak način. 
Prošnja se mora vložiti pri okrajnem izvršilnem od- 

boru, na katerega območju je sedež društva oz. organi- 
zacije in ustanove, ki prošnjo vlaga. 

Okrajni izvršilni odbor,mora overiti navedbe v proš- 
nji in jo predložiti s svojim mnenjem in predlogom 
oblastvu, ki je po 3. členu te uredbe pristojno za od- 
ločanje. 

5. člen 
Pristojno oblastvo presodi utemeljenost prošnje gle-  . 

de na namen zbirke, predlagano izvedbo nabiranja, vi-, 
šino,'ki naj bi jo zbirka dosegla in način uporabe na-.'-: 

branih prispevkov; nadalje ima pravico, da samo določi ' 
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dopustno višino prispevkov oz. blago, ki naj se nabira, 
in da predpiše pogoje za izvedbo zbirke same ali za 
uporabo donosa zbirke. 

O vsaki dovolitvi se izda ••••••• pismena odločba. 
Odločba se mora priobčiti tudi v dnevnem časopisju ali 
sicer objaviti na način, da se javno3t opozori na dovo- 
ljeno zbirko. 

Zoper odločbo, s katero se zaprošena zbirka odkloni, 
ni pritožbe. 

6. člen 
Osebe, katerim je poverjeno neposredno nabiranje 

prispevkov po hišah, morajo imeti nabiralno knjižico 
ali seznam, potrjen od predstavnikov društva ali organi- 
zacije oz, ustanove, kateri je zbirka dovoljena, ter po- 
sebno potrdilo teh ustanov, ki upravičuje posameznega 
nabiralca za nabiranje prispevkov. 

Nabiranje prispevkov po ulicah, v javnih prostorih, 
na prireditvah itd. se mora vršiti tako, da je upraviče- 
nost posameznega nabiralca vidna. 

' Osebe, ki nabirajo prispevke, se morajo strogo rav- 
nati po odredbah izdanega oblastvenega dovoljenja. 

7. člen 
Za izvajanje te uredbe skrbijo pristojna ljudska 

oblastva in narodna milica. 
8. člen 

Ce bi se donos zbirke ne mogel uporabiti za dolo- 
čen namen ali če se ne bi izpolnili pogoji, predpisani 
v dovoljenju, sme oblastvo iz? 3. člena te uredbe dolo- 
čiti, da se uporabijo nabrana sredstva za podobne na- 
mene. 

9. člen 
v. Prekrške te uredbe kaznuje z denarno kaznijo do 

10.000 dinarjev ali v primeru neizterljivosti s prisil- 
nim delom brez odvzema prostosti do 6 mesecev okraj- 
ni izvršilni odbor, v čigar območju je bilo dejanje iz- 
yrSeno. 

Zoper obsodbo je dovoljena v 15 dneh pritožba na 
okrožni izvršilni odbor, ki se vloži pri okrajnem izvr- 
iilnem odboru, ki je kazen izrekel. 

Denarne kazni se stekajo v socialni sklad okrajnega 
ljudskega odbora. 

• Pravica do kazenskega pregona zastara v enem letu. 
10. člen 

Za nabiranje rednih ••••••• prispevkov, ki jih bo 
nabiral >Socialni fond OF<, predpisi te uredbe razen 
onih iz prvega odstavka 6. člena in, kolikor gre za kr- 
šitve te določbe, oni iz 9. člena, ne veljajo. 

11. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<, Hkrati etopi iz veljave odredba o ureditvi nabi- 
ranja prostovoljnih prispevkov z dne 19. oktobra 1945, 
Uradni list št. S34/47. 

Ljubljana dne 27. maja 194G. 
Podpredsednik vlade 

Ljudske republike Slovenije: 
Dr, Marijan Brecelj s. r. 

Minister za notranje zadeve:  •* 
generalmajor 

Maček Ivan s. r,   "*'*"' 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

152. 

Odredba 
ministra za  trgovino  in  preskrbo   LRS  o  obvezni 

prijavi osebja s strokovno trgovinsko izobrazbo 

Zaradi razvida strokovnega kadra v Ljudski repu- 
bliki Slovenije 

o dr e jam : 
1. člen 

Do 15. julija 1946 se morajo prijaviti oddelku za 
kadre v ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS téle 
osebe, ki bivajo na ozemlju Ljudske republike Slovenije: 

1. diplomirani komercialisti (absolventi gospodarsko- 
trgovinskih visokih šol, visokih šol za svetovno trgo« 
vino itd.), 

2. absolventi trgovskih akademij, 
3. absolventi enoletnih abiturientskih trgovskih te*- 

čajev. 
2. člen 

V prijavi morajo biti tile podatki: 
1. ime in priimek, 
2. rojstni dan, mesec in leto ter rojstni kraj, 
3. državljanstvo in narodnost, 
4. splošna in strokovna izobrazba z navedbo abîol«. 

vi ranega učnega zavoda, 
5. dosedanja zaposlitev oziroma dosedanji samo- 

stojni poklic, 
6. bivališče. 

3. Člen 
Po poteku prijavnega roka, to je po 15. juliju 1946, 

se mora prijaviti vsaka oseba, bivajoča na ozemlju Ljud« 
ske republike Slovenije, ki si je na novo pridobila 
označeno strokovno trgovinsko izobrazbo, in to v 15 dneh 
po končanih študijah. 

4. člen 
Kršitve te odredbe bodo kaznovali okrajni izvršni 

odbori z denarno kaznijo od 50 do 1000 dinarjev ali 9 
prisilnim delom brez odvzema svobode od enega do 
dvajsetih dni, v hujših primerih pa z obema kaznima 
skupaj. 

Proti prvostopni odločbi je dovoljena pritožba v: 
15 dnek na okrožni izvršni odbor; ta odloča dokončno. 

5. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

Ljubljana dne 22. maja 1946. 
Minister za trgovino in preskrbo: 

Fajîar Tone ». r. 

Izdaja in zalaga: uprava >Uradnega liita LES< v LJubljani, urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — 
oba v Ljubljani — Izhaja viako sredo in aoboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
din 135.-i celoletno: din 260,—. Posamezna številka: prva pola din 2.•0, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—> •• %•»<•••?<> 
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Letnik III. V Ljubljani dne 1. junija 1946 Številka 40. 

VSEBINA 

•   PiavJImk  o  ljudskih knjižnicah in čitalnicah. 
154. Pravilnik   državnega   podjetja   ^Telefonski   promet   (Tel- 

prom) « 

155. Odredba o ukinitvi uredbe o sestavi in poslovanju kom^ij 
za obvezni odkup kmetijskih, proizvodov. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade I/judsker-e{mWifce?Sk>wraje 

153. 

Sa osnovi 7. člena uredbe ministrstva za prosvelo 
o ljudskih knjižnicah z dne 10. septembra 1945, Ur. list 
LRS št. 270/37, predpisujem 

pravilnik 
o ljudskih knjižnicah in čilalnicah 

I. Splošno določbo 

1. člen 

Kjer se pokaže potreba in razumevanje za ljudsko 
knjižnico s čitalnico ali pa samo-za čitalnico, jo krajevni 
odbor sam ali pa v zvezi z drugimi krajevnimi odbori 
ustanovi ter ji odredi ustrezajoč delovni okoliš. 

Poleg krajevnega odbora morejo ustanavljati'iu vo- 
dili ljudske knjižnice ludi množične organizacije ah dru- 
živa i. odobrenimi pravili. ,.  , , ., 

Izjemoma k 3. odstavku 2. člena uredbe o ljudskih 
knjižnicah se morejo te knjižnice imenovali tudi po orga- 
nizacijah, ki jih vddijo, oziroma morejo obdržati svoj do- 
sedanji naziv (n. pr. Delavska knjižnica v Ljubljani, 
Ljudska knjižnica ZMS v Poljanah in podobno). 

2. člen 

Ljudska knjižnica in čitalnica opravlja téle naloge: 
a) izposoja knjige, ... ..pi 
b) nudi bralcem časopise in dnevnike _ v amimi», 

kjer so bralcem na razpolago tudi priročniki, 
c) prireja knjižne razstave in predavanja. 

H. člen 

Ljudske knjižnice in čitalnice se vzdržujejo iz: 
a) letnih dotacij KO, oziroma jih vzdržujejo društva 

aH organizacije, ki jih upravljajo,  
b) državnih podpor, ki jib podeljuje ministre* o za 

prosvelo, 
c) izposojnin, 
č) dohodkov od prireditev in 
d) iz daril in volil. 

4. člen 

Krajevni odbori, ki so ustanovili knjižnico aH čital- 
nico, jo e primernim zneskom podprejo. Dotacija naj ne 

bo manjša od letnih 1200 dinarjev. Podpirajo pa naj tudi 
tako krajevno ljudsko knjižnico, ki je v sestavu kake 
množične organizacije ali društva. 

5. člen 

Vse ljudske knjižnice morajo svoje izposojevalnice, 
čitalnice in skladišča knjig smotrno urediti. Predvsem 
morajo paziti, da bodo prostori ustrezali higienskim pred- 
pisom, da bodo primerno opremljeni in da bodo varni 
pred ognjem. 

II. Razdelitev in uprava 

G. člen 

Ljudske knjižnice so razdeljene v krajevne' in. 
okrajne. 

Temeljno knjižno zalogo in letni prirastek določajo 
krajevne razmere. _   ; 

Zaslafele'iri  neporabhe knjige  se ìriofàjó izločiti, 

7. člen 

Ljudsko knjižnico in čitalnico vodi knjižnični 
svet, ki sestoji 

pri krajevnih iz. 3 članov, 
pri okrajnih iz 5 članov. 
Clane imenuje KO ali organizacija, ki knjižnico vzdr- 

žuje; po enega oziroma dva pa izberejo bralci izmed 
sebe na zboru v začetku poslovanja po poletnih počit- 
nicah. Knjižničar je stalni član svela in zapisnikar. 

8. člen 

Knjižnični svet se snide po potrebi, vendar najmanj 
enkrat četrtletno, imenuje knjižničarja in pomožno oseb- 
je, vodi knjižnične finančne posle, odloča na knjižničar- 
jev predlog o novih nakupih, izloča neprimerne in po- 
škodovane knjige, sestavi poslovnik in daje četrtletna 
poročila okrajnemu knjižničnemu svetu. 

9. člen 

Krajevno ljudsko knjižnico upravlja knjižničar, ki je 
odgovoren za njeno redno poslovanje. Zalo mora vodili 
v redu kataloge knjig in vse knjižno upravne in stati- 
stične pripomočke in pisarno. Svoje delo opravlja brez- 
plačno; KO mu mora gmotno omogočiti strokovno izobra- 
ževanje na tečajih. 

Knjižničar okrajnih knjižnic mora opravili enome- 
sečni tečaj z usposobljenostnim izpiiom. Za svoje delo v 
knjižnici dobi.nagrado-2400 do-9300 dinletno poJestvici 
prebivalstva. 
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Knjižničar velikih mestnih ljudskh knjižnic mora 
biti ab.-olvent knjižničarske iole z državnim i/.pitom za 
knj žničarja ljudskih knjižnic. V knjižnici je nastavljen 
kot strokovni uradnik z ustrezno plačo in s pravico do 
rednega napredovanja. 

10. člen 

Večje knjižnice imajo poleg knjižničarja Se tule po- 
možno osebje: 

1   pomožne knjižničarje, 
2. pisarniško osebje, 
3. služitelje. 
Število pomožnih knjižničarjev se ravna po obisku. 

Uslužbenci so plačani po dogovorjenem pavialu ali s 
predpisanimi mezdami. 

11. člen 

Po možnosti naj bi tudi male ljudske knjižnice vodi- 
le vse knjige, ki so potrebne za uspešno delo. Večje 
knjižnice pa morajo voditi: 

a) inventarmi knjigo, 
b) kartoteko po avtorjih, 
c) imenik knjig, 
č) kartoteko izposojevalcev, 
d) knjižne listke, 
e) katalog izposojevalcev, 
f) bralcev konto, 

g) blagajniško knjigo, 
h) redno statistiko. 

12. ölen 

V ljudski knjižnici morajo biti zastopane vse pano- 
ge leposlovja in vsaj glavne panoge znanosti ter praktič- 
nih ved. Pri nakup h se je ravnati po krajevnih potre- 
bah. Praviloma naj bo najmanj 20 odstotkov poljudno- 
znanstvenih knjig. 

Vse ljudske knjižnice morajo imeti predvsem knjiž- 
ne izdaje v domačem in drugih slovanskih jezikih. Na- 
kupi knjig v neslovenskih jezikih ne smejo presegati 30 
odstotkov nabav. 

V čitalnici naj bodo bralcem na razpolago dnevni in 
periodični (leposlovni, strokovni) časopisi 1er politično 
vzgojne brošure. 

Iz. morebitnih knjižnih darov izbere ljudska knjižni- 
ca tiste knjige, ki jih more sama s pridom uporabiti, 
druge pa mora izroč.ti okrožni študijski knjižnici. 

13. člen 

Cas, kdaj so knjižnice in čitalnice odprte, naj se 
ravna po krajevnih razmerah. 

14. Člen 

Ljudska knjižnica sme pobirati za izposojene knjige 
izposojnino. lzposojnina ne sme za eno Izposojevalno do- 
bo presegati 3 odstotke nabavne cene. 

Izposojevalna doba se ravna po krajevnih razmerah 
in se določi a poslovnikom. 

15. člen 

Knjižnični svet okrajne ljudske knjižnice opravlja 
obenem tudi posle knjižničnega sveta za ves okraj. Na- 
loge okrajnega knjižničnega sveta so: podpiranje in nad- 
zorovanje krajevnih ljudskih knjižnic, skrb za strokovno 
izpopolnjevanje kadra, skupno naročanje novih knjig za 
ljudske knjižnice okraja, zbiranje četrtletnih poročil ijud- 
skih knjižnic okraja, 

Okrajni knjižnični svet pošilja svoja zbirna četrtlet- 
na poročila okrožnemu knjižničnemu odboru kakor tudi 
Zvezi ljudski!, knjižnic Slovenije 

Predsednik okrajnega knjižničnega sveta je vsako 
kratni načelnik okrajnega prosvetnega odseka. 

16. člen 

Okrožni knj./nični odbori opravljajo v=e posle, ki jih 
imajo po 3. členu uredbe o ljudskih knjižnicah. Zbirna 
letna poročila pošiljajo ministrstvu za prosveto VLRS 
In Zvezi ljudskih knjižnic. 

III. Osrednja organizacija in njen ustroj 

17. člen 

Osrednja organizacija ljudskih knjižnic je Zveza 
ljudskih knjižnic. Njen sedež je v Ljubljani. Vse ljudske 
knjižnice so obvezno včlanjene v njej. Vodstvo Zveze 
imenuje minister za prosveto. 

18. člen 

Naloge Zveze ljudskih knjižnic so: 
a) skrbeti za knjižne nabave včlanjenih knjižnic, 
b) dajati knjižnicam zaželjena pojasnila o poslovanju, 
c) organizirati knjižničarske tečaje, 
č) posredovati izmenjavo knjig med posameznimi 

knjižnicami in posojanje dražjih knjig iz večjih knjižnic 
v manjše. 

19. člen 

Zveza ljudskih knjižnic je razdeljena v tehnični in 
prosvetno-informacijski odsek. 

a) Tehnični odsek nabavlja ljudskim knjiž- 
nicam knjige, knjižnoupravne in druge poslovne knjige, 
tiskovine, izdaja »Glasnik Zveze ljudskih knjižnice ter 
skrbi za vezavo knjig. 

b) Prosvetno-informacijski   odsek 
opravlja vse druge naloge Zveze ljudskih knjižnic. Na- 
čelnik prosvetno-informacijskega odseka je referent za 
ljudske knjižnice v ministrstvu za prosveto. 

Prosvetno-informacijska pisarna vodi kartoteko vseh 
ljudskih knjižnic s statistikami obiska, uporabe in knjiž- 
nih zalog, posreduje zamenjavo dvojnic in posojanje 
knjig mod knjižnicami, organizira izpopolnjevalne tečaje 
za knjižničarje in vodi propagando za knjige in knjižnice 
s predavanji, predstavami in pod. in ureja periodično 
glasilo »Glasnik Zveze ljudskih knjižnic«. V tem glasilu 
objavlja poleg programskih in knjižničarsko poučnih 
člankov biblografijo del iz domače in tujih književnosti, 
kolikor sodijo v ljudske knjižnice, in ji dodaja kratke, 
knjižnicam primerne oznake. 

O svojem delu izda Zveza ljudskih knjižnic na koncu 
vsakega poslovnega ,leta poročilo v svojem glasilu. 

IV. Tečaji in šole za usposabljanje knjižničar jer 

20. člen 

a) Izobraževanju ljudskih knjižničarjev manjših va- 
ških knjižnic so namenjeni krajši informativni knjižni- 
čarski tečaji. Te tečaje organizirajo okrajni knjižnični 
sveti ali pa okrožni knjižnični odbori vsaj enkrat na leto. 

b) Izobrazbi knjižničarjev okrajnih knjižnic je na- 
menjen . enomesečni knjižničarski tečaj za knjižničarje 
ljudskih knjižnic. Organizira ga ministrstvo za prosveto 
v sodelovanju z Zvezo ljudskih knjižnic in narodno uni- 
verzitetno knjižnico. Ob sklepu tečaja delajo udeleženci 
izpit in dobe spričevalo ki jih usposablja za samostojna 
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\oditev okrajnih ljudskih knjižnic ali za pomo/nega 
kn ji/u ira rja v velikih mestnih knjižnicah. \' enomesečni 
teraj so morejo sprejeti kandidati, ki so že vsaj 1 let« 
y.'ido\oljivo delali v ljudski knjižnic:. 

c) Ministrstvo za prosveto ustanovi po potrebi eno- 
letno strokovno šolo za knjižničarje ljudskih knji/.nic, Za 
sprejem v to šolo je potrebna polna srednješolska iz- 
obrazba ali dvoletna praksa v veliki ljudski knjižnici. 
Pri sprejemnem izpitu mora pokazati kandidat tolikšno 
splošno izobrazbo in razgledanost, da more z razumeva- 
njem slediti predavanjem. Ob sklepu dela kandidat izpit 
in dobi diplomo, ki ga usposablja za voditev velike ljud- 
••• knjižnice "in za knjižničarskega inštruktorja. 

č) Ustroj in program knjižničarske šole določi mini- 
ster za prosveto s posebno uredbo Hkrati se uvede za 
vzgojo knjižničarskega kadra pri ljudskih knjižnicah ob- 
vezen pouk osnov knjižničarstva na učiteljiščih, gimna- 
zijah in občasnih tečajih s praktičnimi vajami v šolski 
in kaki ljudski knjižnici in čitalnici, 

V. Prohodno določbo 

21. Men 
Ljudske knjižnice prevzamejo knjižni inventar biv- 

ših društvenih knjižnic, kolikor ga je, ki ni zastarel in 
je po vsebini in opremi primeren za uporabo v ljudskih 
knjižnicah. 

Ves inventar pregleda in sprejme ali odbere knjiž- 
nični svet. O svojem delu sestavi poseben zapisnik in ga 
izroči pristojnemu okrajnemu knjižničnemu svetu. 

22. člen 
Ministrstvo za prosveto bo podprlo ustanavljajoče se 

knjižnice z dodelitvijo primernih knjig iz zbirnih središč 
okupatorju in njegovim pomagačem zaplenjenih knjig. 
Prepoved izposojanja nemških knjig na ozemlju bivše 
Štajerske in Koroške ter madžarskih na ozemlju Prek- 
murja (glej okrožnico ministrstva za prosveto št. 2380 
2 dne 11. julija 1915) ostane do preklica v veljavi. 

23. člen 
Dokler se ne vzgoji potreben kader v tečajih in šoli 

strokovno izvežbanih ljudi, smejo biti postavljene tudi 
za knjižničarje okrajnih in velikih mestnih ljudskih 
knjižnic osebe brez strokovne izobrazbe, toda vsaj s 
srednješolsko maturo, Id pa so za to delo sicer sposobne; 
"morajo se pa zasebno in v tečajih izobraževati in na- 
praviti v dveh letih strokovni izpit pred komisijo mini- 
strstva za prosveto. Obseg in tvar i no tega izpita določi 
ministrstvo za prosveto. Usposobljenost, predpisana s 
tem pravilnikom, se prizna tudi osebam, ki so z najmanj 
petletnim uspešnim delom pokazale svojo sposobnost za 
knjižničarsko delo. 

24. člen 
Dokler Zveza ljudskih knjižnic pravno ne obstaja, 

opravlja vse naloge prosvetno-informacijskega odseka 
referent za ljudske knjižnice v ministrstvu za prosveto, 
vse nalogo tehničnega odseka pa Državna založba Slo- 

venije. 
Dokler ne prične izhajati zvezino glasilo, bo >Nas 

tiski tudi glasilo ljudskih knjižnic. 

25. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Ljubljana dne 16. maja 1946. 

..    Minister za prosveto: 
^>r. F. Kozak s. r. 

154. 
\n podlagi 12. člena uredbe o ustanovitvi državnega 

podjetja za zasebne telefonske naprave »Telefonski pro- 
met (TKLPROM)'. z dne 4.oktobra 1945, Ur. Ust št. 44/3Q7 
z dne 17. oktobra 1945, predpisujem tale 

pravilnik 
državnega podjetja »Telefonski promet (TELPRQM)« 

A. Ustroj podjetja 

1. člen 

Podjetju načeluje ravnatelj, ki ga imenuje minister 
za industrijo in rudarstvo. Ravnatelj odgovarja za pra- 
vilno upravo in poslovanje podjetja. 

2. člen 

Na predlog ravnatelja imenuje minister za industrijo 
in rudarstvo pomočnika ravnatelja in namestnika pomoč- 
nika ter vodilno strokovno osebje. Ostalo osebje namešča 
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja mora biti po možnosti in- 
ženir specialist, ki upravlja podjetje e tehničnega in 
trgovskega vidika. 

3. člen 

Pomočnika ravnatelja zastopa namestnik pomočnika, 
ki mora biti inženir specialist in ki je hkrati vodja teh- 
ničnega oddelka podjetja. 

4. člen 
Tehnično osebje sestoji iz potrebnega števila inženir- 

jev, tehnikov, specialnih mehanikov, drugega kvalificira- 
nega osebja in vajencev. 

5. člen 

Komercialno osebje sestoji iz potrebnega števila urad- 
nikov knjigovodstva, blagajniške, obračunske, skladiščne, 
korespondenčne, arhivske in podobne službe. 

6. člen 

Pomožno osebje sestoji iz potrebnega števila šoferjev, 
kurirjev, snažilcev in drugih nekvalificiranih delavcev. 

7. člen 

Za podjetje podpisujejo ravnatelj, pomočnik ravna- 
telja ali namestnik pomočnika vsak zase tako, da pod 
pisano, tiskano ali z žigom odtisnjeno besedilo podjetja 
pristavijo svoj podpis. Drugi pooblaščenci podpisujejo za 
podjetje vedno le po dva skupaj, 

8. člen 

Podjetje lahko ustanovi svoje tehnične pisarne, po- 
družnice in delavnice tudi v drugih krajih LRS, 

B. Poslovanje podjetja 

9. člen 
Podjetje TELPBOM vključuje v svoje poslovanje vse 

zasebne telefonske naprave na področju LRS, obsežene v 
2. in 3. členu uredbe in je izključno upravičeno, da na- 
bavlja in prodaja, projektira, instalira, vzdržuje in revi- 
dira vse zasebne telefonske naprave. 

Zasebne telefonske naprave so: 
«) tiste, ki so postale last uporabnikov z nakupom 

(lastninske naprave), 
b) tiste, ki 60 izročene uporabnikom proti najemnini 

(najemninske naprave). 



Stran 154 Štev. 40 

Vse na novo montirane telefonske naprave so najem- 
ninske. Izjemno lahko podjetje TELPROM v posameznih 
primerih dovoljuje tudi lastninske naprave. 

10. člen 

Z lastninskimi napravami razpolagajo uporabniki sa- 
mi, vendar vzdrževanje, popravila, povečanje, razširitve. 
dopolnitve, preselitve, preglede in premestitve teh na- 
prav opravlja podjetje TELPROM, bodisi da gre za na- 
prave s priključkom ali brez priključka na državno tele- 
fonsko omrežje. Glede vzdrževalnine morajo uporabniki 
skleniti s podjetjem vzdrževalne pogodbe, ki se ravnajo 
po "sakokratnih veljavnih obračunskih mpzdah ali po re- 
žijskem obračunu. (6. člen uredbe.) 

11. člen 

Vsaka zasebna telefonska naprava mora imeti kon- 
trolni aparat z vtikalno dozo oziroma pretikalom za di- 
rektni priklop na poštne linije zaradi preizkušnje. 

Te aparate dobavlja in montira kot najemninske apa- 
rate podjetje TELPROM. 

Uporabniki plačajo montažne stroške, potrebni mon- 
tažni material in najemnino za kontrolni aparat. {"•>. člen 
uredbe ) 

12. člen 

Najemninske naprave so last podjetja TELPROM. Za 
te naprave plačujejo uporabniki najemnino, vzdrževalnino 
in popravila po dogovorih ali pogodbah za dobo 10 let. 
Določila teh dogovorov in pogodb se skladno spreminjajo, 
ako se spremeni veljavna obrestna mera ali delavne 
obračunske mezde.  (G. člen uredbe.) 

13. člen 

Zaradi ekonomske uporabe telefonskih naprav in 
dokler ne bo omogočena prosta nabava novih naprav je 
podjetje upravičeno po lastnem preudarku in po odobre- 
nju ministrstva za industrijo in rudarstvo zamenjati, 
zmanjšati ali povečati telefonske naprave. (7. in 8. člen 
uredbe).        ,- - 

14. člen 

Vsa potrebna popravila in motnje zasebnih telefon- 
skih naprav prijavljajo uporabniki podjetju TELPROM, 
ki mora čimprej izvršiti popravila in odstraniti nastale 
motnje. Podjetje izvršuje občasne revizije naprav, če tudi 
naprave delujejo brezhibno. 

13. člen 

Vodovna naprava ostane vselej lu«t uporabniku ki 
jo mora ob naročilu plačati. 

IG. člen 

Privatniki in druga elektrotehniku |••1|•1|• ne smej J 
brez posebnega dovoljenja in vednosti podjetja TELPROM 
izvrševati montaž in revizij telefonski]] naprav. 

17. člen 

Višino stroškov za nabav«, montažo, razširitev, po- 
pravila, vzdrževanje, revizije in najemnine telefonskih 
naprav določi urad za cene pri predsednKtvn VLRS na 
predlog ministrstva za industrijo in rudarstvo. 

LRS^ 

18. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem li;tu 
k. 
Ljubljana dne 22. maja 10 JO 

Minister za  industrijo in   rudarstvo: 
Franc Leskošck s. r. 

155. 

Odredba 
ministra za trgovino   in   preskrb»   IJ?S  o   ukiuilvi 
uredbe n sestavi in  poslovanju  komisij r<\  obvezni 

odkup kmetijskih proizvodov 

1. člen 

Uredba   ministrstva  za   trgovino   in   preskrbo  NVS 
o sestavi in poslovan|ii Innii-ii • olr,   /i.- <i<; ,!,••  ; m. 
tijskih   proizvodov  z (ine   l'I.   ninnarla    H lij.   l'r    li-t 
št. •2/8—40, spremenjena m dopolnjena z uredbo z dne 
4. februarja  10-46, Ur. list št. 4<i'11 —Ki, s«  razveljavlja. 

2. člen 

•• odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS*. 

Ljubljana dne 17. maja 10-Jf! 
I. štev  9G9'2—4G. 

» Minister za irgovino m preskrbo: 
Tone Fajfar s. r. 

Izdaja  ti)   zalaga:   Uprava  »uradnega  lista   LES«   v   Ljubljani    Urednik:   Pohai   Robert;   tiska   tiskarna   Merkur   — 
oba  «   Ljubljani Izhaja   vsako  sredo  in  soboto.  Naročnina-   mesečno:   din   24.—    četrtletno:   din   70.— ,   polletno: 
din 126,—> celoten..     i-n260.~   Posamezna Številka: prva polo dir ' se   »saka nadaljnja «ičeta pola din 2.—. — Uredništvo 

in •••••••••; LJubljana. Gregorčičeva uL 23. lei. At. 25-52. — ćek. račun êU 14.337. 
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V S K B « N A 

•;  Oiheilln o N(i!iii;iii|ii pristojbin za strokovni pregled živi]   I 157. Pravilnik o  ••nu  zaMopanja   ministrstva  za  finance in 
'   l5f. I podrejenih  uradov, ustanov in podjetij. ifrvrertmet.n   olirP'rabf 

Fmvümki. novo d il a, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

15«. 

Odredba 
minisi,;, ZU Ijuilsko zdravje o pobiranju pristojbin za 

«frokovni pn^led živil in predmetov obre rabe 

1. člen 

Laboratoriji  za  nadzorstvo nad  živili kot  strokovni 
°••;•|]   (ibliwtev   ••   nadzorstvo   nad   živili   pobirajo   /a 
slrokoMir- preglede /ivil J ti prednielov oltre rabe posebne 
Pl'isi\)jl)illP. 

V- pnstoil.iiif so pol)ira.io te za o^lodko (vzorce), 
1»••-|,.,•••• na zahtevo zasebnih strank nil kadar se s 
pr"Ulf,I«ni »nolovi, da jo uradoma odvzeti o»ledek 
(w.orer) neprimeren- 

2. čl on 

Pristojbino so pobirajo po tehle postavkah: 

•.    POSAMEZNE  PREISKAVE. 
Id priliajajo čežče: pepel in doli pepela: 

P r e i s k a v <• 
obre:    Uvalila- kvantita- 

tivne:      tivne: 
d  i  P   a  r j  e  v 

30 

28 
•      10 

GO 
no 

1. celokupni  pepel  
2-, določanje v solni kislini no- 

iopljivega dola  
3. alkaliteta pepela  
4. klor s tehtanjem .   .   .   .   , 
5. klor (vohun.)  
('• fosforna kislina    ,   -   «   •   • 
7. /veplcna kislina  
S. ostanek z žarjenjoni .   .   • 

G os loi a 
tekoči«: 

9. s piknometrom .   .       •   • 
10. z Molirovo tehtnico .... 
H. z aeromelrom  

trdnih lolcs: K 

12. * piknomohoin  
13. s hidrostatsko tehtnico .   ,. . 

12 
10 

•)0 
15 

10 

45 
35 

refrakcij: 

14. do    20« C 
15. nad 20» C 

A 1 k o h o 1 : 

10. s predestilacijo     .   .   . 
17. določanje lediSča .   .   . 
18, okstrakrija po Soksletu 

Dokazovanje  in  določanje 
Ivarin.  ki  slu/ijo za  ko;iser 

\ iranjo: 
r-alicilna kislina    . 
lnravljhičnu kislina 
benzojeva kislina . 
jantarjeva kislina . 
borova kislina .   . 
i'lüor  
formaldehid z destil 
kuhinjska sol   .   . 
natrij (bi)karbonat 
/voplena kislina brez 
cije  
vodikov peroksid 

19 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

28. 

29. 

30. 
81. 
32. 
OO. 

34. 
35. 
3G. 
37. 
38. 
30. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
40. 
47, 

ic 

Posamezna kvantitat 
ločanja kationa in 

aluminija .... 
anioniaka .... 
antimona .... 
bakra   ..... 
barija  
borovo kisline .   . 
broma  
dušikove kislino  . 
fluora  ..... 
fosfora ..... 
fosforne kisline    . 
solne kisline   .   , 
klora   .   .   .   ,   . 
joda ...... 
kadmija   .... 
kalcija  
kalija 

ivna 
anio 

7, kremenčeve- Mslin.e 

.10 

osi 

do- 

• Preiskave 
obče:    kvalita- kvantita- 

tivne:      tivne: 
dinarje? 

15 
VTi 

G0 
GO 
80 

15 90 
45 90 
00 ISO 
15 90 
15 120 
54 120 
45 100 
15 10 
IS 100 

9 100 
27 80 

50 
50 

120 
60 
50 

120 
100 
100 
100 
80 
80 
90' 
60 

100 
90 
60 

120 
50 
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P r e i e k a v 
občo:    kvalita- k 

tivne: 
dinarj 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 

70. 

71. 

73. 
74. 

75. 
76. 
77. 

78. 

79. 

80. 
81. 
82. 
83. 

84, 

85. 

86. 

\ 

87. 

kobalta  
litija ....•• 
magnezija .... 
mangana ali kroma . 
molibdena    .... 
niklja  
svinca » 
žvepla ,  
žveplaste kisline . . 
žveplene kisline . . 
žveplovega vodika . 
srebra ....»• 
silicija ..•••• 
stroncija   .   .   .   .   • 
titana  
torija  
ogljikove kisline .   * 
cinka  
kositra ...... 
zlata     ...... 
železa   ...... 
živega srebra   .   «   i 

Določanje karbobidrata 
(ogljikovega hidrata) 

v trdih snoveh: 
določanje  v  vodi  topljivega 
ekstrakta  
določanje sladkorja direktno 
po Sokslctu ali Alihnu . . . 
določanje celokupnega slad- 
korja (invertiranje s solno ki- 
slino po Alihnu  
direktna polarizacija . . . 
polarizacija   pred   invertira- 
njem in po njem  
dekstrini poSoksletu in Alihnu 
škrobni sirup  
škrob pod pritiskom in z in- 
verzijo   
pretvarjanje škroba v sladkor 
diastazo  
določanje celuloze    •   «   «   . 

Razkrajanje      ' 
anorganske snovi: 

s solno kislino  
s fluorovodikovo kislino . . 
z žvepleno kislino .... 
z raztopino alkalijevih karbo- 
natov    ,   .   .   . 
s taljenjem  .......     80 

Kvalitativna preiskava: 
obča preiskava (z vidom, oku- 
som in duhom)     .....     20 
brez večjih težav izvedljiva 
kvalitativna preiskava anor- 
ganskih snovi 
a) do 5 substanc ..... 
b) vsaka nadaljnja   .... 
kompliciranje   kvalitativne 
preiskave se računa po času, 
za uro. fia, najmanj »^,.,.,,*. 

32 
70 
50 

70 

27 

120 
20 

o 
vanîita- 
tivne: 
e  v 
90 
120 
60 
80 
90 
120 
80 
80 
80 
70 
70 
70 
70 
80 
180 
180 
70 
70 
70 
100 
70 
120 

110 

100 

120 
40 

100 
150 
120 

120 

110 
100 

-- •, • 

88. določanje talija .... 
89. določanje vrelišča     .   .   . 

Določanje dušika in njegovih 
spojin: 

90. celokupni dušik po Kjeldahlu 
91. dušik beljakovin  
92. amon.ak  
93. destilacija z vodno paro .   . 

Določanje vode: 

94. pri trdih tvarinah     .... 
95. pri tvarinah, ki vsebujejo 

mnogo vode  

B.   PREISKAVA   ZIVIL   IN 
PREDMETOV   OBČE  RABE: 

96. množina svinca, cinka, ki se 
topi v 4n/o oetovi kislini .   . 

97. vžigalice na rumeni fosfor   . 
98. vnetljivost petroleja .   .   •   . 

Moka in pecivo: 

99. analiza: obči pregled (videz, 
duh, barva) poskus s kloro- 
formom, umetne barve, ki- 
slina, lepivo, mikroskopska 
preiskava ........    180 

100. kloridi  
101. celuloza    .....   i   .   , 
102. karbohidrati  

Mesni ekstrakti in kocke 
za pripravljanje juhe: 

103. analiza: obči pregled (videz, 
duh, barva), voda, celokupni 
dušik, pepel, kuhinjska sol, fos- 
fati, mast, kreatinin, dokazo- 
vanje ekstrakta, kvasa (droži)    500 

104. dušik v obliki aminokislin   . 
105. dušik v obliki amoniaka .   .' 
106. dekstrini  

Jajca in z jajci pripravljeno 
blago: 

107. jajca analiza: obči pregled 
(videz,duh, barva), preiskave 
s svetlobo in sredstvo za kon- 
serviranje 160 

108. z jajci pripravljeno blago, anar 
liza: ekstrakt s hlipom, eks- 
trakt z alkoholom, lecitin, fos- 
forna kislina, celokupni fos- 
fati, voda 500 

Kakao in čokolada: 

109. analiza: obči pregled (duh, 
barva, okus, sladkor v čoko- 
ladi) mast, preiskava ekstra- 
hirane masti, pepel, kvaliteta 
pepela, mikroskopska pre- 
iskava ,   t^A   »   !.».•. «„i    35Q 

Preiskave 
obče:    kvalita- kvantita. 

tivne:      tivne; 
dinarjev 
40 
40 

10C 
120 

60 
8G 

40 

70 

60 
80 
40 

30 
100 
80 

80 
50 

150 
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110. škrob   .   . 
111. celuloza • 

dekstrin . 
leob romin 

112. 
113. 
114. mlečni sladkor ...... 

Kvas (droži): 
115. analiza: obči pregled (duh. 

videz, barva), mikroskopska 
preiskava, preiskava na škrob, 
stopnja kislosti, voda, kvas- 
nost  

116. določanje vrst kvasa: 
a) z biološko metodo   •   »   • 
b) z rafinozo  

117. sredstvo za konserviranjo .   . 

Kava in čaj: 
analiza: obči pregled (videz, 
duh, barva), mikroskopska 
preiskava, določanje ekstrakta 
• vodo, umetno barvanje 
kofein ...•••   » 
pepel   .   ,  
kloridi .,..•!• 
boraks .   ,  
tanin ....i». 
kofein ali tein ... « 
voda     ....«•« 
mast    .  
politura .•!••• 
surogati   .«..«• 

Masti in olja: 
analiza: obči pregled, pepel 
refrakcija,    specifična   teža. 
mast, jodovo število saponi- 
fikacije,     Reiherth-Meisslova 
številka kislosti, voda . 
fitosterin ...••• 
škrob   ...!••" 
nikelj • 
mikroskopska preiskava 
arhainska kislina . • . 
Bömerjeva številka • • 
Kotstorferjeva številka . 
temperatura skrčenja . 
Hehnerjeva številka . . 
dokazovanje smol. . « 
nečistoča ...••• 
oksimastne kisline . • 
določanje mila ...» 
umetno barvanje . • « 
sezamovo oljo .   .   •   • 

P. r e i s k a v e 
obče: kvalita- • kvantita' 

tivne: iivne: 
d   i n   n   r j  e  v 

100 
100 
150 
100 
60 

200 

70 
50 
40 

118, 

119. 
120. 
121. 
122 
123. 
121. 
125. 
120. 
127. 

128. 

129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 

Meso in klobase: 
144. analiza; obči progled, sred 

stvo za konserviranje, škrob 
umetno barvanje .   •   •   • 

145. voda    .,.,.«•« 
146. mast . a i . i • » • 
147.. pepel .«...»-»• 
148. Eberjeva reakcija na pokvar 

jenost mesa «««itti 

200 

20 

350 

250 

40 
30 
35 
70 

100 
30 
80 
50 

too 200 
20 
40 120 
30 
50 100 

160 
50 
50 

100 
30 100 

20 
100 

30 SO 
50 
30 60 

40 
80 
40 

30 
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i  '     m » •  

Preiskave 
obče:    kvalita- kvantita- 

tivne:   .  tivne: 
dinarjev 

149. serološki pregled s precipita- 
lo: 
a) ako je serum v zalogi .   . 200 
b) ako ga je treba narediti . 800 

Dišave: 
150. analiza: obči pregled, hlipni 

ekstrakt, alkoholni ekstrakt, 
pepel, pesek (Y solni kislini 
netopljivi del), umetno barva- 
nje, mikroskopska preiskava    230 

151. voda  30 
152. spojine dušika ...... 60 
153. hlipna olja  100 

Med: 
154. analiza: obči pregled, pepel, 

alkaliteta pepela, Fiehejeva 
reakcija na invertni sladkor, 
Lundovo obarjanje, mikro- 
skopska preiskava na škrobni 
sirup, voda (polarizacija), ki- 
slost, diastaza 500 

155. proste kisline   ...... 30 
156. določanje vode s sušenjem v 

vakuumu .i 70 

Mleko: 
157. analiza: obči pregled, speci- 

fična teža, mast po Gerberju, 
izhlapni ostanek brez masti, 
znižanje ledišča aH refrak- 
cija mlečnega seruma, kislost, 
alkoholni poskus, poskus 
z bencidinom, mikroskopski 
pregled 100 

158. alkaliteta pepela ..... 30 
159. mast s tehtanjem .   .   .   ,   . 90 
160. električna provodnost   .   .   . 100 
161. saharoza  in  mlečni  sladkor 

(v konserviranem mleku)     . 100 
162. spojine dušika .   .   ..   •   .   . 60 
163. lab ali kazein       20 
164. nitrati .........      20 

Ocet (kis): 
165. analiza: obči pregled, acetôn 

(kvalitativno), alkohol, pepel, 
specifična teža, celokupna ki- 
slost    (kvalitativno)    vinski 
cvet ,   . 280 

166. mravljinčna kislina .... 45                    90 
167. alkaliteta pepela  30 
168. železo    •   •   , 60 
169. glicerin    ....,.., 20        90 
170. škodljive kovine   .   .   .   •   , 20        70 
171. metilni alkohol    <   •   •   .   . 70      230 
172. fosforna kislina  20        70 
173. ekstrakt   .   .   .   .   .   ,   .   , 40 

Pivo: 
174. analiza: obči pregled, Speci- 

fična teža, alkohol, ekstrakt, 
celokupna kislina, žveplasta 
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P re is ka v (ì 
oltče:    kvaliia- kvaatita- 

livne:      tivnc: 
dinarjev 

kislina, izračunavanje jakosti 
slada in stopnje nagibanja k 
ponovnemu vretju    ....    360 

175. mikroskopska preiskava use- 
dline  30 

176. ogljikov dioksid  70 
177. octova kislina  20        50 
178. sladkor  80 
179. dekstrin  100 
ISO. dušik  60 
181. rudninske tvarine.... 50 
182. saharin  50      110 
183. hlapne kisline ...... 50 
184. umetno barvanje  30 

Sir: 
185. analiza: obči pregled, pepel, 

kloridi v pepelu, mast, proste 
kisline, topljive in netopij ve 
spojine dušika v vodi, škrob    500 

Sadje in zelenjava (kon&erv ?): 
186. analiza: obči pregled, pre- 

iskava na kovine, katranske 
barve, sredstva za konsem- 
ranje, saharin, škrobni sirup, 
določanje bakra 350 

187. pepel  40 
188. specifična teža  35 
189. spojine dušika  HO 
100. sladkor  SO 
191. saharin  110 

Sadni šoki, limonade in mar- 
melada: 

192. analiza: obči pregled, alkohol, 
ekstrakt, celokupna kislina, 
hlapne kisline, sladkor, pepel    230 

193. sredstva za konserviranje .   . 40 
194. umetni sadni hlipi   .... 40 
195. saharin  50       110 
196. vinska kislina ..,..«. 20        50 
197. škodljive kovine  ..... 20        50 
198. želatina, saponin! • 45        70 

Vino: 
199. analiza (mala): gostota, alko- 

hol, ekstrakt, pepel, celokup- 
na kislina, hlapne kisline, 
sladkor in glicerin ....    320 

200. analiza (velika): poleg zgoraj 
navedenih komponent se do- 
ločajo še posebno vinska ki- 
slina, mlečna kislina, glicerin, 
sladkor, direktno in s polari- 
zacijo, žveplena kislina, poleg 
tega še nekatere kvalitativno 
preiskave, barve 520 

Testo: 
201. analiza: obči pregled, hlipni 

ekstrakt, alko'olni «ekstrakt, 
umetno barvanje, lecitin, fos- 
forna kislina, voda, poskus na 

lutein, celokupna fostornu ki- 
slina     •  

P r c i s k a \ e 
OIMV

-
     k\nlil:i-   kvantita- 

tivne livno: 
fl    i   ii    ;i    i    i   c    v 

270      , 

Zgane pijače 
(žganje in likerji): 

202. analiza: obči  pregled,  speci- 
fična teza, alkohol, ckstrakl. 
celokupne kisline v destilatu 
estrno   število,   patok,   doka- 
zovanje cianovodikove kisline 
in bakra 400 

203. pepel  
204. vanilin      ........ 
205. barve  
206  hidrobencol    . 
207. sladkor  
208. saharin  
209. rudninska kislina  
210. aldehidi  
211. furfurol  
212. metilni alkohol  
213. sredstvo za denaturiranje . 
21.4. škrobni sirup • • 
215. hlapne kisline  
216. aromatične,    grenke,    dišeče 

tvarine  

Analiza vode:    - 
a) Terenski pregled: 

217. pregled  vodo in okolice .   . 
218. raztopljena  ogljikova  kislina 
219. raztopljeni  kisik  
220. temperatura  
221. radioaktivnost  

b) Fizikalni pregled: 
222. barva (kolorimeter) •.   .   .   . 
223. usedlina , .   . 
224. vonj hladne vodo  
225. vonj tople vode  
220. reakcija  
227. specifična teža  
228. koncentr.    vodikovih    jonov 

(kolorimet.)  
229. koncentr.    vodikovih    jonov 

(po električni poti) .... 
230. električna provodnost   .   •   • 

c) Kemijski pregled: 

231. prosti amoniak     .... 
232. albuminoidni amoniak .   • 
233. celokupni org. nitrogen   . 
234. nitrit  
235. nitrat  
236. konsumpcija oksigena .   • 
237. klorid (titrimeter)    .   .   . 
238. železo  
239. celokupni ostanek   .   .   . 
240. gubitek žarjenja in fiks. «sta 

nek  
241. suspendirani ostanek   .   • 
2-42. celokupna trdota (titr.)     . 

10 
45 70 
30 
40 70 

80 
50 110 
20 
10 70 
30 90 
70 230 
40 00 
30 !)0 

10 

40 

50 
10 
10 

00 

10 
250 

J 

10 
5 

10 

20 

50 
100 

15 30 
30 
70 

5 10 
5 20 

20 
5 20 
5 50 

30 

20 
20 
20 
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2i:5. 

241. 
24•,. 
24(i. 
247. 
2) S. 
249. 
2Ó0. 
251. 
252. 

253. 
254. 
255. 

256. 

257 
25S 
259. 
260. 

karbonat in nekarbonat trd. 

(iilr.)  
celokupna alkaliteta . . . . 
hidroksilna alkaliteta   .   ,   . 
prosti klor  
7-v in er  
mangan      
žvepleni vodik ...... 
tiosulfat    ........ 
ozon       
posamezna kovina  (gravime- 
ter)  
silicijev dioksid (gravimeter) 
silicijev dioksid (kolorim.) . 
kalcijeve in magnezijeve tr- 
dote '  
kalcijev in magnezijev oksid 
(grav.)  
bikarbonatna ogljikova kislina 
dodatek apna, sode oz. luga 
sulfat  (grav.)  
fosfat (grav.)   ...... 

P r e i s k a v e 
Obče: kvalita- kvantita- 

tivne: tivno: 
d i nar j  e  v 

20 
20 

5 20 
50 

100 
50 
50 
.'50 

100 

50 
30 
30 

300 

č) Tehnični pregled: 

261. redni tehnični pregled vode 
sestoji iz določanj, naznačenih 
pod b) 222 do 226\ e) 236 do 
237, 239—245, 253 in stane 350 in več 
d rima določanja se opravijo 
na izrecno zahtevo stranke po 
ceniku. 

Analizi se priloži brezplač- 
no mnenje o vodi, njeni upo- 
rabi in predlog za izboljšanje 

vode. 

C  TEHNIČNE  PREISKAVE 

Rudninska olja: 

analiza: vode, gostota, visto» 
nost, točka vnetljivosti, tosi- 
ne in pepel .   .   •   •   • 
temperatura strdisca    . 
kvalitativne preiskave . 
najedanje kovin   .   .   • 
pepel  
asfalt   ..••*** 
diazoreakcija    .   •   »   « 

gostota .•••"„*.' 
temperatura omehcanja 
količina mastnega olja in Ste 
številka saponifikacije . • • 
vnetljivost 
a) v odprtem loncicu do 200» 
b) v aparatu po Pensky-Mar- 

tensu do 200° .   . 
gorljivost v odprtem loncicu 
a) do   200°  
b) nad 200° ....••• 
viskoznost pri 50° • • • • 
viskoznost nad 60° , « • • 
dokazovanje smol,  ». •._•_ * 

262. 

263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
26S. 
269. 
270. 
271. 

20 
40 

40 
40 

50 

100 
5 20 

50 
10 50 
10 100 

274. 
275. 
276. M 

40 

40 

40 
40 

100 

70 

70 

' 70 
70 
70 
70 
90 

Preiskave 
obče.:    kvalita- kvnntita 

tivne:      tivno: 
dinarjev 

277. parafin  180 
278. organska in anorg. kislina   . 25        60 
279. žveplo  25         80 
280. milo        15         80 
281. katran s segrevanjem .   .   . 250 
282. katran brez segrevanja .   .   . 100 
283. kapljišče po Ubbelohdeju     . 30 
284. destilacija po Englerju .   .   , 120 
285. količina vode  70 
286. hlapnost do 200»  80 

nad 200°  100 

Preiskava mila in sredstev 
za čiščenje: 

287. analiza: celokupne mastne ki- 
sline, celokupna alkaliteta, 
vezani alkali], karbonati, jaki 
alkaliji      250 

28S. amoniak             -     15 50 
289. sredstva za čiščenje .... 90 
290. nevtralne masti    .   .   .   «   . 90 
291. neumiljeni del ......   . 120 
292. saponini in podobne tvarine 45       100 
293. voda  70 
294. vodno steklo  30         00 
295. glicerin , 15       100 

Analiza katrana: 

29G. analiza katrana po zahtevi in 
dogovoru .......   .250—350 

297. analiza katranskega olja (go- 
stota,  vnetišče,  fenoli, voda, 
nezgorljivi ostane^) ....    250 , 

298. ostanek po izkuhavanju   .   . 60 
290. usedline           ' 60 

Preiskave tekočin  glede na     # 

vsebino sredstev za dena'u- 
riranje: 

300. kvalitativni dokaz dodatkov v 
oljih, špiritu, žganju, octu itd. 50 

301. kvantitativno določanje do- 
datkov po vrsti  150 

Preiskava kavčuka in stvari 
iz kavčuka: 

302. surovega kavčuka (voda, pe- 
pel), beljakovina, smola, vi- 
skoznost (kvalit. in kvanti t.)    250 

303. predmetov iz mehkega ali 
trdega kavčuka po potreb; in 
dogovoru 500—800 

304. na sintetični kavčuk ....    550 
305. faktiza (pepel, žveplo, prosto 

in totalno, voda)  300 

Preiskava kleja in želatine: 

30G. trdota galerte po Bischofu   . 50 
307. tališče galert  60 
308. viskoznost po Savyu    ... 90 
309. celokupni dušik  70 
310. prosta kislina   ...... 30 
311. žveplasta kislina ,  ,   .   ,  , 40 



Stran 160 Ste\. 4 

Preiskavo 
obče:    kvali'ta- kvantita- 

tivne:      tîvno: 
dinarjev 

Preiskava smol, balzama, ter- 
peutinskega  olia,   voskov   iu 

eteričnih olj: 
•12. analiza:  (goslota. tališče, ki- 

slost,   število   saponifikacije, 
stearinska    kislina,   acetilno 
število, refrakcija)    ....    350 

318. bromovo število  80 
314. polarizacija  40 
315. jodovo število . •  100 
31G. umetne smole  150 
317. določanje ogljikovega vodika 

po Marcussonu  150 
318. destilacija       50 

Preiskava barv, lakov 
in firneža: 

319. suhih barv glede na čistoto 
po številu anijonov. in kati- 
jonov  200 

320. lan enega olja  200 
321. lanenega firneža ...... 200 
322. surogatov za laneni firnež in 

laneno olje  230 
323. oljnatih lakov  800 
324. špiritnih lakov  450 
325. lakov glede na vsebino barve 150 

Preiskava goriv: 

320. priprava materiala za pre- 
iskave        40 

327. analiza: voda, koks in hlapne 
sestavine, pepel, hidroskop- 
ska voda, žveplo in kalorična 
vrednost   .' 350 

328. fosfor  90 
329. dušik po KjeUahln .... G0 

Preiskava kovin, zlitin in rud: 

330. kvantitativna    preislrava   po 
številu in vrsli komponent   . 500 

3. člen 
Za preglede, ki v 2. členu niso navedeni, se pobira 

pristojbina po postavki, določeni za preglede sorodnih 
predmetov in po porabljenem materialu, najmanj pa 30 
dinarjev za eno uro. 

4. člen . 

Za redne in pogostne sistematične analize, ki jih 
laboratoriji opravljajo državnim in zadružnim gospodar- 
skim ali trgovinskim podjetjem, se sme odrediti plače- 
vanje pristojbin z mesečnim pavšalom. 

5. člen 

Pristojbine. l;i jih zavezanci na poziv laboratorija ne 
plačajo v 15 dneh, izterja okrajni (mestni) LO po pred- 
pisih, veljavnih za upravno izvršbo. 

C. člen 

Pristojbine se odvajajo froiuosečno ministrstvu ?:< 
finance kot dohodek ministrstva /a ljudsko 'zdravje. 

Ministrstvo za ljudsko zdravje (odsek za računovod- 
stvo) pošlje ministrstvu za finance /a v^ako lrome-eije 
izkaz pobranih pristojbin potem, ko je pregledalo izkaz 
glede pravilnosti odmere pristojbin. 

7. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v Uiadnem IN lu 
LBS«. 

Ljubljana dne 29. maja 1940. 

Mini-ler 7-• lin;! -I.o /dr.ivie; 
Ur. Alititi .Marjan s. r. 

157. 

Pravilnik 
o načinu zastopanja minjslrsfvn  za  iiiinnee HI  pod- 

rejenih uradov, nsfaim\   in podjetij 

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o zastopanju ura- 
dov, ustanov, podjetij in •••••/••• lavnega značaja z 
dne 3. avgusta 1945, Ur. list 1)1.1 :,'..(> OC -••••, i/dajaui 
tale 

pravilnik; 

1. člen 

Pred sodišči  in drugimi   in'.I !   • • 
imovinskopravne koit-dj  m m ii-U.. /., . ..n,,- in \-<>l\ 
uradov, ustanov in podjeli j, ki so v njegovem se-davu, 
redoma šef pravnega odseka v ministrovo ah pa oraati, 
ki ga minister za posamezni primer posebej odredi. 

2. člen 

Urade, ustanove in podjetja, ki so le pod nadzor- 
stvom ministrstva za finance, zastopajo pred sodišči in 
drugimi ljudskimi oblaslvi v smislu 1. člena zakon.'» o 
zastopanju uradov, ustanov itd. z ûno 3. avgusta 1945 
njihovi lastni organi, ki po organizacijskih predpisih za- 
stopajo te urade, ustanove iii podjetja. Vendar pa nimajo 
ti organi obveščati s potrebnimi podatki ininistrslvo o 
vsakem posameznem pravnem snorn radi 'zdaje more- 
bitnih posebnih ukrepov ali navodil za fa primer 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradncm li- 
stu LRSc. 

Ljubljana dne 27. maja 194G. 
Št. 2683/1-1—1946. 

Minister za  finance; 
Polič Zoran s. r. 

izdaja   m   /.uiapa:   Uprava   »Uradnega   lista   LES«   v   Ljubljani 
ona   v   l.junljani 
din .130.—, celultt r.< 

in aula 

urednik:   Pohar  Robert;  tiska tiskarna  Merkur  — 



Poštnina plačana v gotovini 

-ur RADN 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 8. junija 11)4« Številka 42. 

VSEBINA 

I "»s Odredba o upohioinorHvi ministra za delo za izdajanje 
inKliolHioi-ili odredb za izvajani«' zakona o delavskih za- 
upnikih 

1-V.l. Odiedba o delavskih zaupnikih. 
'•><•   l'1'iiwliiii; 7.-I izvajanje zakona o državnih nialičmli knjigah 

Kil Odločba o dnevnicah za službena potovanju ii*liižhonccra 
ljudske oblasli  in dižavne upravo LUS 

102. Odločba  o ustanovitvi  Državno tovarne glasbil   v  Mengšu. 
Kili. Od red ha, s katero *e delno razveiiavlja odredba o nakupo- 

vali jti, odkupnih renali in m ozn suhih jedilnih «ob. 

Jfceähe. napodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

158. 

Na podlagi 14. élenn zakona o delavskih zaupnikih 
z dne 'l'i. julija 11)45, Ur list DFJ št. 490/54 oziroma 
z dne m. oktobra 1945 lJr ,jsl ppj št. 814/85. izdaja 
Mada Ljudske republike Slovenije 

odredbo 
<f »polnomočitvi miiiislra za di'1« 

'•' ''""'A-''!«  i»o«lr«i)iicjišili (Mirodb za izvajanji- zakona 
<• «lohivsldli zaupnikiJi 

Ljud 
j z v. 

L člen 
••imi,|.M /a delo so opolnomočuje, da izda za območje 

naške   lepublilie   Slovenije   podrobnejše  odredbe   za 
•aianie zakona o delavskih zaupnikih. 

-. Člen 
la odredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 

Ljubljana dne C. junija 1046. 
Podpredsednik vlade 

Ljudsko republike Slovenije: 
Dr. Marijan Brecelj s, r. 

PravIIiailsi, ••70••• odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

159. 
Na  podlagi pooblastila iz 1. člena odredbo vlade 

Ljudsko republiko Slovenije z dno G. junija 1046, Ur. list 
izdajam za izvajanje zakona o delavskih 

"   -.,,-     "r."     -      .-. •-      ••_       l?_l    TVDT    .rt      •••/?•<1 

; dno 
naslednjo 

'Publiko Sle 
bim -1   J .»8/42   izdiln 
sjaupnjkil, z dne 23   julija 1045   Ur. list DFJ št. 499/o4 
ozironm z dne 26. oktobra 1045, Ur. list DFJ št. 814/85, 

odredbo: 
1. člen 

!1"la^'-!;i zaupniki in njihovi namestniki morajo po- 
znali zakon o delavskih zaupnikih z dne 23. juliia 1945, 

Ur. list DFJ ši. 490/54, zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delavskih zaupnikih z dne 26. oktobra 
1045, Ur. list DFJ it. 814/85, uredbo o volitvah delav- 
skih zaupnikov z. dne :î1 julija 1045, Ur. list DFJ 
št. 5.4*2/56 in vse predp^e o pravicah in dolžnostih delav- 
cev m nameščencev. 

2. člen 

Delavski zaupniki so po zakonu izvoljeni predstav- 
niki delavcev in nameščencev v podjetjih, uradih, usta- 
novah in organizacijah in morajo kot taki biti v stalni 
zvezi z ljudskimi oblastmi, upravo podjetij, uradov, usta- 
nov o/.,roma '>rganiza< ij tei strokovnimi zvezami delav- 
cev in nameščencev. 

3. člen 
Posamezni delavski zaupniki sprejemajo od delavcev 

in nameščencev predloge, prošnje in pritožbe, ki spa- 
dajo v področje delavskih zaupnikov, in jih sporoče stare- 
šini. Ta jih predloži na seji delavskih zaupnikov, da o 
njih razpravljajo, nato pa o tem obvesti predsednika in 
tajnika pristojne strokovne organizacije, se z njima po- 
svetuje, sporazumno z njima zadevo preišče in jo nato 
s svojimi predlogi .predloži delodajalcu v rešitev. 

4. člen 
Starešina delavskih zaupnikov je predstavnik delav- 

skih zaupnikov v podjetju. Starešina skrbi, da je delo 
delavskih zaupnikov povezano in skladno • neposredno 
občuje z upravo podjetja, pristojnimi ljudskimi oblastmi 
in sindikalnimi organizacijami. Starešina in tajnik delav- 
skih zaupnikov podpisujeta v imenu delavcev in name- 
ščencev podjetja ali ustanove vse vloge, ki so naslov- 
ljene na pristojna ljudska oblastva, sindikalne organiza- 
cije in upravo podjetja. Starešina in tajnik morata rav- 
nati tako, kakor je bilo sklenjeno na sejah delavskih 
zaupnikov. 

5. člen 
Ako starešina delavskih zaupnikov v svojem posre- 

dovanju zaradi nepopustljivosti delodajalca ali delavcev 
in nameščencev ne bi uspel in bi zaradi tega grozila 
nevarnost za nadaljnji razvoj proizvodnje, mora o tem 
takoj obvestiti pristojni okrožni ljudski odbor (odsek 
za inspekcijo dela) in strokovno organizacijo v podjetju 
ter od njih zahtevati naj posredujejo, da se nesporazum 
odstrani. ' 

6. člen 

Delavski zanpniki morajo vsak primer nezgode pri 
delu najkasneje v 24 urah iavitj nristomeinu ljudskemu 
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okrožnemu odboru (od-eku za inspekcijo dela) iti pri- 
sojni podružnici Federalnega zavoda za socialno zavaro- 
vanj, l'rijaw je treba priložiti zapisniške izjave očivid- 
cev nezgode, iz katerih morajo biti razvidne tudi okol- 
nosti, v katerih se je nesreča pripetila. 

7. člen 

Starešina delavskih zaupnikov mora po potrebi (će 
to zahtevajo interesi dela\cev 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 oblastvo, strokovna orga- 
nizacija alt tretjina delavskih zaupnikov. 

Starešina mora vsakega delavskega zaupnika posebej 
obvestiti, kdaj in kje se vrši seja. 

8. člen 

Delavski zaupniki se morajo redno odzivati vabi- 
lom na seje; izostanek od seje morajo z utemeljenim 
razlogom 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 opra- 
vičiti 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. 

9. člen 

Seje so v samem podjetju, uradu ali ustanovi ter 
mora delodajalec v ta namen dati na razpolago po- 
trebne prostore. 

10. člen 

Na sejah se razpravlja o vseh tekočih vprašanjih, ki 
so v zvezi z nalogami delavskih zaupnikov, določenih v 
zakonu 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. 

11. člen 
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 
polovica navzočih zaupnikov. Ako so glasovi enako po- 
razdeljeni, je sprejet sklep, za katerega je glasoval stare- 
šina, ki vedno glasuje zadnji. 

12. člen 
O sejah delavskih zaupnikov in o sklepih, sprejetih 

na sejah, se piše zapisnik; vanj se vpisuje potek seje 
in sklepi z izidom glasovanja. 

Zapisnik podpišeta 6tarešina in tajnik. 
Overjen prepis tega zapisnika mora starešina na 

zahtevo poälati okrožnemu ljudskemu odboru (odseku za 
inspekcijo »dela) in strokovni organizaciji. 

13. člen 
Ob zaključku vsakega leta mora starešina zaupnikov 

predložiti pristojnemu okrožnemu ljudskemu odboru 
(odseku za inspekcijo dela) ter glavnemu odboru Enotnih 
strokovnih zvez delavcev in nameščencev, pismeno poro- 
čilo o delu delavskih zaupnikov^ 

V lein poročilu naj so po možnosti navedejo vsi važ- 
noj;; dogodki, ki posegajo v področje delavskih zaupni- 
kov, kakor ludi u-peh njihovega delovanja. V tem poro 
čilu naj lindo čim i/.črpneje navedeni podatki o števili 
in kvalifikaciji zaposlenih delavcev in nameščencev, c 
njiluni staro-k, o njihovom spolu, o njihovem zakonskem 
stanu (poročen, samec, vdovec), o številu njihovih otrok 
o njihovi najvišji in najnižji plači oziroma mezdi, o stanje 
ustanov zu pomoč delavcem in nameščencem, kakor c 
delavskih in riamp^ceiwkih kuhinjah, potrošnih zadrugah 
stanovanjskih razmerah, dečjih in otroških zavetiščih, či- 
talnicah, kuj.Žnicah itd. 

1 1. člen 

••• dehn--ki zaupniki sodelujejo v upravi delavskih 
humanitarnih ustanov v podjetjih, kakor n. pr. kuhinj, 
stano;anj. /adiug in drugih delavskih in nameščenskih 
ustanov itd., pošljejo delavski zaupniki v upravo takih 
ustanov svojega odposlanca. 

Ako delavski zaupnik ugotovi ali izsledi kako nepra- 
vilnosti v poslovanju takih ustanov, mora o tem takoj 
poročali pii-tojnomu ljudskemu okrožnemu odboru (od- 
seku za inspekcijo dela)  in strokovni organizaciji. 

J.-), člen 

Delavski zaupnik; ne prejemajo za izvrševanje svo- 
jih nalog nobene nagrade. 

O 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 organizacijo 
v podjetju; v primeru spora odloči o tem dokončno okrož-- 
ni ljudski odbor (odsek za inspekcijo dela). 

IG. člen 

Alco se i/pra/ni mosto starešine ali tajnika delavskih 
zaupnikov, se delavski zaupniki zberejo, da izvolijo no- 
vega starešino ali tajnika. 

Ako s'è izprazni mesto delavskega zaupnika, pozove 
starešina namestnika, da to mesto izpolni. 

To se mora zgoditi najkasneje v 14 dneh od dne, ko 
se je dotično mesto izpraznilo. 

17. člen 

Delovanje delavskih zaupnikov nadzoruje okrožni 
ljudski odbor (odsek za inspekcijo dela). 

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. 

Ce delavski zaupniki menijo, da eo navodila in od- 
redbe okrožnih inšpektorjev dela nesmotrne ali nepravil- 
ne, poročajo o tem pismeno ministrstvu za delo; dokler 
pa ne prejmejo drugačnih navodil in odredb od ministr- 
stva za delo, se morajo ravnati po navodilih in odredbah' 
okrožnih inšpektorjev dela. 

18. člen 

Spore, Id nastanejo med delavci podjetja samimi ali 
pa med delavci in delodajalci in se ti spori tičejo poslo- 
vanja delavskih zaupnikov, rešuje podružnica strokovno 
organizacije v podjetju sporazumno z upravo podjetja; 
ako do sporazuma no pride, odloča o tem dokončno, 
okrožni ljudski odbor, (odsek za Jusjpekcijo çlela^, 
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O vsakem takem sporu in o tem, kako je bil rešen, 
mora starešina poročati okrožnemu ljudskemu odboru 
(odseku za inspekcijo dela), ki dalje o tem poroča mini- 
strstvu za delo.    • 

19. člen 
Delavski zaupniki morajo vse predpise, spise in za- 

pisnike, ki se nanašajo na njihovo poslovanje, hraniti v 
svojem arhivu iu ta arhiv dalje izročati delavskim zaup- 
nikom, ki pridejo na njih mesta. 

20. člen 
Ta odredba velja za poslovanje delavskih zaupnikov 

in njihovih namestnikov v podjetjih, uradih in ustanovah, 
kjer je zaposleno nad 100 delavcev in nameščencev. 

21. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 7. junija 1940. 

Minister za delo: 
Tomo Brejc s. r. 

160. 

Na podlagi 50. člena zakona o državnih matičnih 
knjigah z dne 1. aprila 1946, Uradni list FLRJ št. 183/20 
in splošnih navodil ministrstva za notranje zadeve FLRJ 
z dne 4. aprila 1946, št. 3182, Uradni list F.LRJ št. 185/20, 
predpisujem za območje Ljudske republike Slovenije 

pravilnik 
za izvajanje zakona o državnih matičnih knjigah 

PRVI DEL 

Splošna matična določila 

A. 0 vodstvu matičnih knjig 

Pristojnost 

1. člen 
Matične knjige se vodijo pri okrajnih in mestnih 

ljudskih odborih. Pozneje se bodo matične knjige vodile 
pri krajevnih in mestnih oziroma četrtnih ljudskih od- 
borih. 

Po odredbi ministrstva za notranje zadeve Ljudsko, 
republike Slovenije lahko vodi matične knjige tudi za 
več krajev istega okraja skupaj en matičar, ki pa mora 
voditi knjige za vsak krajevni ljudski odbor posebej. 

2. Člen 

Matične knjige vodi posebej za to postavljeni mati- 
čar. Kadar je zadržan, ga zastopa odrejeni mu namestnik. 

Matičar je uslužbenec ljudskega odbora, pri katerem 
se vodijo matične knjige. 

Matičarja postavlja in mu odreja namestnika izvršilni 
odbor okrožnega ljudskega odbora. 

Za matičarja je lahko postavljena oseba, ki jo držav- 
ljan FLRJ, je dopolnila 18. leto starosti in ni pod skrb- 
stvom ali varuštvom, ni pod obtožbo ali obsojena zaradi 
nečastnega ali huje kaznivega dejanja aH na izgubo dr- 
žavljanskih in političnih pravic in ima potrebno sposob- 
nost. 

Za matičarja je lahko postavljena tudi oseba, ki 
opravlja kako drugo javno službo. 

Matičar jeve dolžnosti 

8. člen 

Matičar in njegov namestnik morata poznali vse 
predpise svoje službe in opravljati svoje posle natančno 
po predpisih in po odredbah nadzorstvenih organov. S 
strankami morata postopati vljudno in jim dajati potreb- 
na pojasnila in nasvete. 

Matičarjem odgovornost 

4 člen 

Matičar in njegov namestnik sta odgovorna disciplin- 
sko in tudi kazenskopravno. 

Disciplinska odgovornost je enaka odgovornosti dru- 
gih uslužbencev ljudskega odbora. 

Matičar in njegov namestnik, ki rojstva, sklenitve 
zakonske zveze, smrti ali drugih matičnih dejstev brez 
opravičenega razloga ne vpiše v za to določeno matično 
knjigo, se po 46. členu zakona o matičnih knjigah, koli- 
kor s tem ne stori huje kaznivega dejanja, kaznuje s 
prisilnim delom brez odvzema prostosti do 6 mesecev ali 
z denarno kaznijo do 1000 dinarjev. Za sojenje teh de- 
janj so pristojna okrajna sodišča. 

Odsotnost in izključitev matičarja 

5. člen 

Ce sta matičar in njegov namestnik začasno zadrža- 
na, da ne moreta opravljati službe, ali sta oba izključena 
ali bi jih bilo izločiti, odredi izvršilni odbor pristojnega 
okrajnega ljudskega odbora osebo, ki naj začasno oprav- 
lja matičarsko službo. O tem pa mora takoj obvestiti 
okrožni ljudski odbor. 

Izključen je matičar od poslovanja v predmetih, v 
katerih je stranka: sam ali njegova žena (mož), četudi 
je zakon razvezan, ali sorodniki po krvi v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do četrtega kolena ali sorodniki po sva- 
štvu do drugega kolena, najsi zakona ni več, ali njegov 
posvojenec, posvojitelj, rednik ali rejenec. 

Matičarja je izločiti od poslovanja v poedinih pred- 
metih, če je dovolj razlogov dvomiti o njegovi nepristra- 
nosti. 

6. člen 

Ce matičar odkloni uradno dejanje, Iti ga je po za- 
konu dolžan storiti, ali ga opravi nepravilno, sme priza- 
deta stranka zahtevati odločbo ljudskega odbora, čigar 
uslužbenec je matičar. 

Zoper to odločbo ima stranka pravico, pritožiti se na 
izvršilni odbor okrožnega ljudskega odbora, čigar odloč- 
ba je dokončna. Matičar mora stranko opozoriti na fo 
njeno pravico. 

B. 0 matičnih uradnih prostorih in inventarju 

7. člen 

Matični posli se opravljajo v uradnih prostorih ljud- 
skega odbora, pri katerem se vodijo matične knjige. Ljud- 
ski odbor mora skrbeti za potrebne uradne prostore, pi- 
sarniški material in potrebni inventar. 

Matične knjige so morajo hraniti v posebni omari pod 
ključem. Ta omara se sme uporabljati samo v matične 
namene: za matične knjige, prepise izvirnikpy, abecedne 
ypisnikevvložni zapJsnLk. in za arhix,, 
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Vpogled v matične knjiga 

8. člen 
Vsakomur je dovoljen brezplačen vpogled v matične 

knjige, in to samo pod nadzorstvom matičarja aH na- 
mestnika in v uradnih dneh med uradnimi urami. 

C. 0 nadzorstvenih organih 

9. člen 
Višji nadzorstveni organ nad matičarjevim delom je 

neposredno višji ljudski odbor. Nadzoruje z rednimi ali 
občasnimi pregledi na mestu samem, pri čemer se mora 
prepričati, ali se spisi rešujejo s potrebno hitrostjo in po 
predpisih, ali se vodijo pravilno izvirne matične knjige, 
prepisi izvirnikov in abecedni vpisniki (indeksi) in ali 
so vsi vpisi opravljeni in po predpisu podpisani, ali so 
čitljivi in čisti in aH so v splošnem izpolnjeni vsi pred- 
pisi o vpisih, o voditvi izvirnih in pomožnih matičnih 
knjig in drugo. 

Nadaljnja višjestopna oblastva smejo od časa do časa 
pregledovati in nadzorovati delo matičarjev in tudi ne- 
posrednih nadzorstvenih organov. 

D. 0 izvirniku matičnih knjig in o vpisih v splošnem 

Sestava in oblilca izvirnilca 

10. člen 
Izvirnik matične knjige je enoten za vso državo tako 

glede oblike kakor tudi glede razpredelkov in stolpcev. 
Izvirnik mora biti vezan v trde platnice iz močnega 

materiala. Strani knjige morajo biti razen prve strani 
opremljene z zaporednimi številkami (paginirane). 

Na prvi, nepaginirani naslovni strani mora biti na- 
ziv matične knjige (rojstna, poročna, mrliška), naziv ljud- 
skega odbora, za katerega območje se vodijo matične knji- 
ge, naziv okraja in okrožja, datum prvega vpisa s prvo za- 
poredno številko v knjigi, datum zadnjega vpisa z zadnjo 
zaporedno številko, podpis matičarja, ki je napravil prvi 
vpis, in podpis matičarja, ki je knjigo zaključil. Listi knjig 
morajo biti prešiti z vrvico in njeni konci zapečateni z 
rdečim pečatnim voskom na isti strani na določenem me- 
stu. Pod tem zapiše neposredno višji ljudski odbor potr- 
ditev, koliko paginiranih strani ima matična knjiga. Ma- 
tična knjiga mora imeli najmanj toliko paginiranih stra- 
ni, kolikor jih je potrebnih za vpisovanje v enem letu. 

Vsebina izvirnika 

11. člen _ 

V matične knjige se vpišejo primeri rojstev oziroma 
smrti, ki se med letom prijavijo ali katerih vpis se med 
tem letom odredi, dalje zakonske zveze, ki se med tem 
letom sklenejo. 

Vrstni red vpisov 

12. člen 

Vpisi v matične knjige se opravljajo po vrstnem re- 
du prijav oziroma po vrsti, kakor prihajajo listine, na 
podlagi katerih se vpis opravlja. 

Ce odredba za vpis ne dospe v letu, ko jo datirana, je 
ta matična dejstva vpisati v matične knjige leta, ko 
odredba dospe. 

Vsak vpis ima zaporedno številko in obsega prostor, 
ki je zanj določen. Zaporedno številko napiše matičar, 
ko opravi vpis. Prepovedano je zapisati zaporedno šte- 
vilko prej. 

Kraj vpisa 

13. člen 

Vpisi v matične knjige se opravljajo v uradnih pro. 
štorih ljudskega odbora. 

Ce se zakonska zveza sklene izven uradnih prosto 
rov odbora, se sme vpis v poročno matično knjigo izje- 
moma opraviti na kraju, kjer je bila zakonska zveza 
sklenjena. 

Letni zaključek matičnih knjig. Nadaljevanje vpisov v 
prihodnjem letu 

14. člen 

Mat:čne knjige se zaključujejo konec vsakega leta 
s potrditvijo matičarja o številu v tem letu opravljenil 
vpisov. N. pr.: ^Izvirnik matične knjige za leto 1946. s 
780 (sedem sto osemdeset) vpisi je zaključen.« Datum 
Matičarjev podpis. 

Vpisi .naslednjega leta se začnejo na naslednji strani 
iste knjige, ako še ni popisana, z novimi zaporednimi šte- 
vilkami začenši z 1. 

Ce so matične knjige popisane, se nadaljujejo vpisi 
v novi matični knjigi; zaporedne številke iz prejšnje 
knjige se nadaljujejo. 

Matičarjevo osebno sodelovanje.  Čitljivost vpisov 

15. člen 

Vpise v izvirnik matične knjige opravlja po pravilu 
matičar lastnoročno. 

Vpisi morajo biti čitljivi, jasni, brez precrtavanja in 
brez brisanja. Brisati in popravljati besedilo v matičnih 
knjigah ni dovoljeno. 

Pred vpisom mora matičar stranke natančno zapi- 
sati o vseh okolnostih, ki jih mora vpisati v ustrezne 
razprerlelke in mora po potrebi zahtevati dokaze za iz- 
jave. Matičar naj si pred vpisom sestavi na poseben li- 
stek osnutek besedila. 

Čcs vpisov 

16. člen 

Vpis se mora napraviti brž ko je izjava podana ali 
je dospela listina, na podlagi katere je opraviti vpis. V 
knjigi mora navesti matičar datum vpisa 

Vpisovanje 

17. člen 

Matičar sme vpisati v knjigo samo to, kar stranke 
pred njim izjavijo aH kar izhaja iz listine. 

Matičar mora strankam in pričam prebrati vpis in to 
v knjigi potrditi. Gluhe stranke preberejo vpis. Gluhim 
in nemim strankam, ki ne znajo ne brati ne pisati, je 
treba razložiti vpis po tolmaču, ki se lahko sporazume 
s stranko. 

Vpis podpišejo stranke in matičar, vpis o sklenitvi 
zakonske zveze pa poleg njih še organ ljudske oblasti, 
pred katerim je bila zakonska zveza sklenjena, in dvo 
priči. 

Ce so stranke ali priče nepismene, pristavijo svoj 
znak, t. j. ee podkrižajo. Ta znak potrdi posebej za lo 
poklicana priča.    ' 

Ce se kdo brani podpisati, zaznamuje to matičar v 
matično knjigo med pripombe. 

S podpisom matičarja in strank je vpis zaključen, 
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Odložitev vpisa 

18. člen 

Ce so razlogi za dvom o resničnosti prijave ali se lo 
sicer izkaže za potrebno, se mora matičar na primeren 
način prepričati o resničnosti prijave in sme do tedaj 
odložiti vpis, ki ga pa mora obdržati v razvidu. 

Vpis sme odložiti tudi tedaj, če so podatki, ki se 
morajo vpisati, nepopolni ali pomanjkljivi. Tedaj mora 
pozvati prijavitelja, naj dopolni podatke. Če pa gre le za 
manj važne okoliščine, ki stranki niso znane, in če se ne 
morejo preskrbeti z nadaljnjim postopkom, je treba vpis 
izvršiti, na tistem mestu pa, kjer bi bilo vpisati podatke, 
ee zapiše »neznano«. 

E. Vrste vpisov 

I. 

Temeljni vpisi 

19. člen 

Temeljui vpis je prvi in zaključeni vpis rojstva, za- 
konske zveze ali smrti z vsem; predpisanimi podatki v 
matični knjigi. 

Za temeljni vpis so določeni posebni razpredelki v 
vsaki matični knjigi. Samo izjemoma se vpisujejo preko 
teh razpredelkov taki vpisi, ki se morajo opravljati na- 
tančno po besedilu: 

1. vpisi najdenčkov v  rojstne  matične  knjige, 
2. vpisi najdenih mrličev v mrliške matične knjige. 

II. 

Zaznambe (poznejši vpisi) 

20. Člen 
Zaznambe (poznejši vpisi) so dopolnitve ali spre- 

membe temeljnih vpisov in se nanašajo na dejstva, ki 
so nastala ali so postala znana šele po zaključenem te- 
meljnem vpisu. Zaznambe so tudi posvedočbe, ki se na- 
pravijo v rojstni ali poročni matični knjigi za matična 
dejstva, vpisana v poročne ali mrliške matične knjige. 

Take zaznambe vpisuje matičar v matične knjige v 
poseben za to določen stolpec pod naslovom: »Poznejši 
vpisi in zaznambe.« 

Tako zaznamuje matičar v matični knjigi: poznejšo 
ugotovitev otrokovih staršev, izjavo o priznanju očetov- 
stva, sodno ugotovitev očetovstva ali materinstva, poza- 
Konitev, posvojitev ali razdrtje posvojitve, -podaljšanje 
očetovske ali varuške oblasti, spremembo rodbinskega 
aü rojstnega imena, razvezo ali razveljavitev zakonske 
zveze in podobno.   . 

III. 

Popravki in pripombe 

21. člen 

" stolpec »pripombe in popravki« se vpisujejo po- 
pravki, ki se nanašajo ali na nepravilnost ali na napake 
v temeljnem vpisu in razne pripombe. 

Matičar sme sam popraviti samo napako, ki jo opazi 
preden zaključi vpis, in to tako, da vpiše v omenjeni stol- 
pec pripombo, ki jo s podpisom potrdi. 

Matičar popravi sam tudi po zaključenem vpisu po- 
grešno vpisano zaporedno številko, in to tako, da po- 
grešno številko da v oklepaj, pravilno številko pa na- 

piše nad njo. V tem primeru ni treba napraviti pri- 
pombe. 

Ce matičar pomotoma izpusti stran v matični knjigi, 
jo mora prekrižati z dvema ravnima črtama. Razen tega 
mora na vsaki uničeni strani napisati pripombo o tem. 
N. pr.: »To pogrešno izpuščeno stran uničil dne 22. aprila 
1946.« Matičarjev podpis. 

V vseh drugih primerih pa sme matičar napravili 
popravke samo po odlof'bi okrajnega ljudskega odbora, 
v katerega območju je matičarjev sedež. Zoper odločbo 
okrajnega ljudskega odbora je dopustna pritožba na 
okrožni ljudski odbor; njegova odločba je dokončna. Ti 
popravki se vpišejo v stolpec »poznejši vpisi in za- 
znambe«. 

Dodatek k stolpcem , 

22. člen 

Če je stolpec za poznejše vpise in zaznambe'ali za 
pripombe in popravke izpisan in je treba vpisati nove 
vpise ali popravke, se mora uporabiti dodatek k temu 
stolpcu na ta način, da se prilepi k stolpcu listič dobre 
kakovosti in to tako, da se piše besedilo na notranjo 
stran tega dodatnega lista, ki se mora ujemati s'Stolp- 
cem. Uporabe takih dodatnih listov se je po možnosti 
izogibati. Vsak dodatni list mora biti opremlien z žigom 
in matičarjevim podpisom. 

F. Pomožne matične knjige 

Prepisi izvirnikov 

2?>. člen 

Poleg izvirnikov matičnih knjig se vodi za vsako 
knjigo tudi prepis izvirnika in pa abecedni vpisnik (in- 
deks). 

Prepis izvirnika se vodi na nevezanih obrazcih, na 
kakršnih se vodi sam izvirnik. 

Ko zaključi konec vsakega leta matičar izvirnik, 
pošlje potrjeni prepis izvrnika najdalj do 15 januarja 
prihodnjega leta okrožnemu ljudskemu odboru, da ga 
shrani. 

O vsakem poznejšem vpisu ali zaznambi, napravljeni 
v izvirniku matične knjige, mora matičar napraviti po- 
trjen prepis in ga poslati organu, pri katerem se hrani 
prepis matične knjige, da ga vpiše vanj. 

Abecedni vpisnik (indeks) 

24. člen 

Abecedni vpisnik (indeks) pomaga, da se hitro naj- 
dejo posamezni vpisi v matičnih knjigah. Vodi se po 
predpisanem obrazcu in mora imeti téle rubrike: zapo- 
redna številka, rodbinsko in rojstno ime, leto vpisa v 
izvirnik, stran in zaporedna številka izvirnika matične 
knjige. 

Vsak temeljni vpis v matične knjige je treba takoj 
vpisati v indeks. 

V indeks poročne matične knjige je vpisati oba za- 
konca po. njunih rodbinskih imenih do sklenitve zakona, 
n. pr.: zakonska zveza Ivana Žumra in Francke Novak 
se vpiše tako pod črko 2, kakor tudi pod črko N. 

^Neznani« se vodijo pod črko N. 
V indeksu mrliške matične knjige se vodijo poročene 

žene, vdove in razvezane žene tako pod svojim dekli- 
škim, kakor tudi pod zadnjim primoženim imenom. 
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Osebe, ki niso bile rojene, poročene ali niso umrle v 
letu, v katerem so vpisane v matične knjige, je treba 
vpisati ne samo v indeks leta vpisa, temveč tudi v in- 
deks onega leta nazaj, ko se je to dejstvo dogodilo. To je 
važno, ker se sicer ne more ugotoviti vpis v izvirniku. 

Ce se pa indeksi v prejšnjih letih niso vodili ali če 
jih ni, je treba za vse tiste registracije, ki se po zakonu 
morajo opraviti za nazaj, uvesti posebne indekse za vsa- 
ko leto posebej ali za več let skupaj; vanje so bodo po 
ustreznih letnicah vpisovali taki primeri, poleg tega pa 
tudi v redne indekse matične knjige. To velja zlasti za 
primere naknadnih registracij po 44., 52.. 53. in ."jo. členu 
zakona o matičnih knjigah. 

Vložili zapisnik 

25. člen 

Matičarji vodijo za matične spise poseben vložni za- 
pisnik, v katerega vpisujejo vse spise, ki se nanašajo 
na matične zadeve. 

Spise mora matičar reševati tekoče. Če dobi n. pr. 
poročilo drugega matičarja o smrtnem primeru, ki ga 
mora vpisati v rojstno matično knjigo, vpiše predmet naj- 
prej v vložni zapisnik, na to opravi vpis v rojstni ma- 
tični knjigi, potem pa zapiše rešitev na spisu: »Smrtni 
primer vpisan v rojstni matični knjigi pod številko 
3*21 <902. K spisom.< Datum. Matičarjev podpis. Tako 
rešeni spis vloži v arhiv. 

Matični arhiv 

26. člen 

Matični arhiv sestoji iz 4 îasciklov: >rojstnif, >po- 
ročnk, >mrliškk in >posebnk: vanje je treba vlagati 
spise v vsakem letu. Na vsakem spisu se označita ča-. ko 
je dospel in številka, pod katero je vpisan v matične 
knjige. Spisi morajo biti urejeni po omenjenih številkah. 
Spisi, ki se nanašajo na vpise iz prejšnjih let. n. pr : 
spisi za zaznambe, se dado v arhiv svojega leta in dobijo 
zaporedno številko temeljnega matičnega vpisa. Če pa n 
arhivov iz prejšnjih let, se taki spisi vlagajo v fase kel 
>posebnk. V ta fascikel se vlagajo tudi spisi, ki ne spa- 
dajo v druge fascikle. 

G. 0 izpiskih iz matičnih knji£ 

Rojstni, poročni in mrliški listi 

27. člen 

Izpiski iz rojstnih, poročnih in mrliških matičnih 
knjig se izdajajo na obrazcih, po katerih se vodijo ma- 
tične knjige in obsegajo vse podatke iz teh knjig. 

Na izpisku mora biti datum izdaje in podpis mati- 
čarja, ki izda izpisek. Opremljen mora biti z žigom ljud- 
skega odbora, pri katerem se vodijo matične knjige. 

Način izdajanja izpiskov 

28. člen 

Izpiski se izdajajo na dva načina: 
1. ali tako, da se ujemajo od besede do besede z vpi- 

som v matični knjigi, 
2. ali le ustrezno besedilu po vsebini. 
V primerih, omenjenih pod točko 2., se izda izpisek 

iz matične knjige v soglasju z dopolnjenim besedilom 
tako, kakor bi se bil glasil že temeljni vpis v matično 
knjigo, ko bi že tedaj bila obstajala naknadno vpisana 

dejstva. To velja samo za tiste vpise, ki so dopolnjeni z 
naknadno zaznambo o pozakonitvi zaradi naknadne po- 
roka staršev in pa kjer je bila kasneje zaznamovana sod- 
na odločba o otrokovem pokolenju. 

Če je bil nezakonski otrok kasneje pozakonjen, je 
torej treba izdati izpisek tako, kakor da bi bil otrok že 
prvotno vpisan kot zakonski. V rubriko o očetu se v iz- 
pisku vpiše rodbinsko in rojstno ime očeta z vsemi nje- 
govimi podatki in v rubriko o rodbinskem imenu otroka 
se vpiše očetovo rodbinsko ime. 

Če pa je zaznamovana sodba, s katero se izreka, da 
je otrok rojen izven zakona, se izda izpisek iz matične 
knjige tako, kakor da bi bil ta otrok že prvotno vpisan 
kot nezakonski. V izpisku torej ne smejo biti podatki o 
očetu, in otrokovo rodbinsko ime se vpiše po materinem 
dekliškem rodbinskem imenu. 

Vsi drugi izpiski pa se izdajajo od besede do be- 
sede soglasno z vpisom v matične knjige. Zabeležiti se 
morajo torej na izpisku tudi poznejši vpisi oziroma za- 
znambe in pripombe ter popravki in to na zadnji strani 
izpiska. 

Za vse izdane izpiske vodi matičar poseben seznam, 
v katerega vpiše: zaporedno številko, datum, ime osebe, 
ki ji je bil izpisek izdan, njeno bivališče, vrsto izpiska 
(rojstni, poročni, mrliški), namen izdaje (uradoma ali 
na zahtevo stranke). 

DRUGI DEL 

0   vpisih   v   posamezne   matične 
knjige 

A. 0 rojstni matični knjigi 

Prijavna dolžnost in rok za prijave 

29. člen 
Rojstvo vpisuje matičar na ustno ali pismeno prijavo. 
Če vpis opravi na pismeno prijavo, zaznamuje to ma- 

tičar v stolpec »pripombe in popravkk n. pr. vvpisano na 
pismeno prijavo«. Datum. Matičarjev podpis. 

Rojstvo na železnici, ladji ali letalu se prijavi mati- 
čarju kraja, v katerem se je potovanje končalo. 

Rojstvo se mora prijaviti najpozneje v 15 dneh od 
dneva rojstva. 

Rojstvo, ki je bilo prijavljeno po 80 dneh, odkar se ' 
je dogodilo, sme matičar vpisati v rojstno matično knji- 
go samo po odobritvi višjega nadzorstvenega organa, ki 
stvar prej preišče. 

Če se rodi mrtev otrok, se mora to prijaviti v 24 urab 
po rojstvu. 

30. člen 
Rojstvo mora prijaviti v prvi vrsti otrokov oče. Če 

ga ni (nezakonsko rojstvo), ali če je odsoten ali če tega 
ne more storiti, prijavi rojstvo babica ali zdravnik, ki 
sta pomagala pri porodu, daljo oseba, v katere stanova- 
nju je bil porod, mati, brž ko je za to sposobna in naj- 
bližji sosedje, ki so izvedeli za rojstvo. 

Rojstvo v porodnišnici, bolnici, sanatoriju ali v drugi 
podobni ustanovi morajo vedno prijaviti uprave teh 
ustanov ne glede na to, ali je rojstvo prijavila tudi že 
kaka druga v prejšnjem odstavku navedena oseba. 

Obvezni podatki temeljnega vpisa 

31. člen 
V rojstno matično knjigo se vpišejo: 
1. dan, mesec in leto vpisa, 
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2. dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva. 
Dnevi se vpisujejo z arabskimi številkami in z bese- 

dami, meseci z besedami, letnice pa z arabskimi števil- 
kami. Ure se računajo in vpisujejo s številkami od 0 
do 24. Primer: »15. (petnajsti) februar 1946 ob 22. uri«, 

3. rodbinsko in rojstno ime ter spol otroka. Primer: 
î-Vesel Jože, moški«, 

4. podatki o starših: 
a) rodbinsko in rojstno ime (pri materi tudi de- 

kliško ime), 
b) dan, mesec in leto rojstva, 
c) državljanstvo, 
d) narodnost, 
e) poklic, 
f) bivališče; 

5. ime zdravnika oziroma babice, ki sta pomagala 
pri porodu, 

6. rodbinsko in rojstno ime prijavitelja in njegovo 
bivališče. 

Rodbinsko ime otroka 

32. člen 

Rodbinsko ime zakonskega otroka je vpisati dobe- 
sedno tako, kakor je vpisano rodbinsko ime očeta v nje- 
govi rojstni matični knjigi, rodbinsko ime nezakonskega 
ot•^a Pa dobesedno tako, kakor je vpisano dekliško 
rodbinsko ime  matere v  njeni rojstni  matični   knjigi. 

Ce je otrok rojen med zakonsko zvezo ali 300 dni 
po prenehanju ali razveljavitvi zakonske zveze, se dom- 
neva, da je materin mož zakonski oče otroka. 
_      Ce je otrok umrl pred prijavo in ni dobil rojenega 
imena, se vpiše: »Ni dobil rojstnega imena, moški (/.en- 

Ce ob prijavi otrokovo rojstno ime še ni določeno, 
zaznamuje matičar v pripombah: »Imena še ni dobil.« 
mumadno določeno rojstno ime zaznamuje v stolpcu 
«SSfT 7P o1 in zaznambe«, in to sam v lastni pristoj- 
en• A 12.t

m.esecev o<* dneva rojstva, po tem roku pa 
samo z odobntvijo višjega nadzorstvenega organa. 

Podatki o starših 

33. člen 

r^A • .razpredelkö ° otrokovem očetu se vpisujejo samo 
Poaatki_ o zakonskem očetu. Ce zakonski oče ob otroko- 
vem rojstvu ni več živ, vpiše matičar pred njegovim ime- 
nom »pokojni« in vpiše v pripombi dan, mesec in leto 
njegove smrti. 

Rojstne podatke staršev vpiše matičar na podlagi 
njunih rojstnih listov ali drugih javnih listin. 

, „v   rubriki državljanstvo vpiše za  naše državljane 
Uke        DStV° FLRJ< in ne državljanstva ljudske repub- 

miumje oziroma ugotovitev ali zanikanje očetovstva 
ali materinstva 

34. člen 

1. Rodbinsko in rojstno ime očeta nezakonskega 
otroka se vpišeta samo tedaj, če ta pred matičarjem 
osebno prizna očetovstvo ali če jo njegovo priznanje do- 
kazano z javno listino, kakor tudi v vsakem drugem pri- 
meru, ki ga določa zakon,- 

Priznavanje očetovstva nezakonskega rojstva, ki ga 
osebno poda oče ob rojstvu oziroma ob temeljnem vpisu 
otroka v rojstno matično knjigo, vpiše matičar. x gtolp.ee 

»pripombe in popravk'c, preden zaključi vpis. Primer: 
ï.Jaz Štefan Prime, rojen 1. 12. 1916 v Tržiču, krojač v 
Kranju, priznam otroka za svojega.« Datum. Štefan 
Prime. N. N., matičar. 

To velja tudi tedaj, če je tako priznanje že ob roj- 
stvu dokazano z javno listino. Primer: »Štefan Princ, 
krojač v Kranju, rojen dne . . . v . . ., je po izjavi, po- 
trjeni od okrajnega sodišča v . . ., št. . . . z dne . . .. 
priznal  otroka  za  svojega.«  Datum.  Matičarjev  podpis. 

Priznanje očetovstva po zaključenem vpisu rojstva 
otroka ali osebno pred istim ali kakim drugim matičar- 
jem ali na podlagi kasneje dospele javne listine, zazna- 
muje matičar v stolpcu »poznejši vpisi in zaznambe« 
hkrati z navedbo potrebnih podatkov o očetu. Primer". 
»Štefan Piimc, krojač v . . ., rojen dne . . . v . . ., je 
dne . . . osebno priznal očetovstvo«:, ali: »je po zapisniku 
okrajnega sodišča v . . ., št. . . . z dne . . ., priznal otro- 
ka za svojega.« Datum. Matičarjev podpis. 

Matičar nima ugotavljati, ali je tisti, ki se prizna za 
očeta, dejansko otrokov oče. 

Ce je otrok rojen med zakonsko zvezo ali v dobi 
300 dni po prenehanju ali razveljavitvi zakonske zveze, 
nima tretja oseba, ki se prizna za otrokovega očeta, pra- 
vice zahtevati, da so to priznanje zaznamuje v rojstni 
matični knjigi otroka. Samo v primeru, če sodišče ugodi 
tožbenemu zahtevku izpodbijanja očetovstva, zaznamuje 
matičar na podlagi pravnomočne sodbe sodišča, da vpisa- 
ni oče ni otrokov oče in posebej tudi okolnost, da se je 
priznal za očeta tretji. 

2. Ce gre za ugotovitev ali zanikanje očetovstva ali 
materinstva v primerili, ki jih določa zakon, postopa 
matičar enako kakor pri priznanju očetovstva. Tudi v 
teh primerih mora navesti uradno listino, ki je podlaga 
za vpis. N. pr.: »S sodbo . . . sodišča v . . ., št. . . , 
z dne . . ., je ugotovljeno, da je otrokov oče Petrič Janez, 
zidar iz Celja, rojen dne 15. junija 1911 v Ljubljani.« 
Datum. Matičarjev podpis. Ali: »Otrok ni rojen v zakonu 
in se glasi njegovo rodbinsko ime po dekliškem materi« 
nem imenu N.« (»Sodba . . . sodišča v . . ., št. . . . 
z dne . . .«) Datum. Matičarjev podpis. 

Zaznamba pozakonilve (legitimacije) 

35. člen 

1. Ce oče in mali že vpisanega nezakonskega otroka 
naknadno skleneta zakonsko zvezo, lahko zahteva vsak, 
ki je prizadet, da se pozakonitev zaradi naknadne poro- 
ke zaznamuje v rojstni matični knjigi, toda to samo tedaj, 
če je priznanje očetovstva že zaznamovano ali če oče 
naknadno očetovstvo osebno prizna pred matičarjem ali 
če je njegovo priznanje dokazano z javno listino. 

Vpis pozakonitve opravi matičar aH ob sklenitvi za- 
konske zveze ali pozneje, in to najkasneje v 2 mesecih 
po sklenitvi zakonske zveze. 

Pozakonitev zaznamuje vedno v stolpcu »poznejši 
vpisi in zaznambe«, in sicer: 

Ce je priznanje očetovstva vpisano; primer: »Otrok 
je pozakonjen z naknadno zakonsko zvezo, ki jo je skle- 
nil oče z materjo dne . . . v . . . (izpisek iz poročne 
matične knjige št. ... z dne . . .) in se njegovo rodbin- 
sko ime glasi po očetu M.« Datum. Matičarjev podpis. 

Ce sc istočasno prizna očetovstvo; primer: »N. N., 
rojen dne ... v . . ., je priznal, da je otrokov oče in je 
sklenil zakonsko zvezo z otrokovo materjo dne. . . . v . . . 
(izpisek iz poročne matične knjige št.., . , z dne . . .). 



Stran 168 Štev. 42 

Otrok je pozakonjen in se njegovo rodbinsko ime glasi 
po očetu M.< Datum. Očetov in matičarjev podpis. 

2. Će se izreče pozakonitev z odločbo pristojnega 
državnega organa, vpiše matičar pozakonitev na podlagi 
te odločbe. 

Zaznamba posvojitve (adopcije) in razdrtja posvojitve 

36. člen 

Posvojitev in razdrtje posvojitve zaznamuje matičar 
v stolpcu »poznejši vpisi in zaznambe« na podlagi od- 
ločbe pristojnega državnega organa. Primer; »Otroka je 
posvojil Peter Strnad, ključavničar iz Ljubljane (sklep 
okrožnega sodišča v . . ., št. . . . z dne . . .). Otrokovo 
rodbinsko ime se glasi odslej . . . (tako kakor je odlo- 
čeno v sklepu sodišča). Datum. Matičarjev podpis. Ali: 
>Po sklepu okrožnega sodišča v Ljubljani št. ... z dne 
... je razdrta posvojitev otroka po Petru Strnadu.« 

Zaznamba spremembe rodbinskega in rojstnega imena 

37. člen 

V stolpec »poznejši vpisi in zaznambe« vpiše mati- 
čar v rojstno matično knjigo vsako spremembo rodbin- 
skega in rojstnega imena. Primer: »Rojstno ime je spre- 
menjeno v »Marko« z odločbo ministrstva za notranje za- 
deve Ljudske republike Slovenije št. ... z dne . . .« 
Datum. Matičarjev podpis. Ali: »Rodbinsko ime je spre- 
menjeno v »Strnađ« z odločbo okrožnega ljudskega od- 
bora št. ... z dne . . .< Datum. Matičarjev podpis. 

Podaljšanje očetovske ali varuške oblasti 

38. člen 

Podaljšanje očetovske ali varuške oblasti zaznamuje 
matičar n. pr. takole: »Očetovska oblast se podaljša do 
30. leta starosti, t. j. do 15. aprila 1958. (Sklep . . . sodi- 
šča v ..., št. ... z dne . . .)« Datum. Matičarjev podpis. 

Zaznamba sklenitve zakonske zveze, razveljavitve 
ali razveze zakonske zveze in smrti 

39. člen 

V otrokovi rojstni matični knjigi so zaznamuje v 
stolpcu »poznejši vpisi in pripombe«: 

1. Sklenitev zakonske zveze se vpiše n. pr. takole: 
»Sklenil zakonsko zvezo z Marijo roj. Novak dne... 
(glej poročno matično knjigo... pod št—).« Datum. 
Matičarjev podpis. 

2. Razveljavitev oziroma razveza zakona se zazna- 
muje n. pr. takole: »Zakonska zveza, sklenjena z Marijo 
roj Novak, je proglašena za neveljavno (je razvezana) 
s sodbo okrožnega sodišča v  , št.... z dne...« 
Datum. Matičarjev podpis. 

3. Smrt se zaznamuje n. pr.: »Umrl dne... v... 
glej mrliška matična knjiga... št—< Datum. Matičarjev 
podpis. 

Vpis najdencka 

40. člen 

Najdba novorojenega otroka se mora prijaviti naj- 
pozneje naslednji dan ljudskemu odboru, v katerega 
območju je bil otrok najden. V prijavi se morajo navesti 
kraj, čas in okoliščine, v katerih je bil otrok najden. 

Najdencka vpise matičar na podlagi zapisnika, ki se 
sestavi ob prijavi in y katerega se vpišejo poleg pme- 

njenih še tile podatki: verjetna starost otroka, spol, dano 
ime, telesni znaki na otroku, popis obleke in drugih 
stvari, ki so bile pri njem najdene, ustanova, ki ji je 
bil otrok oddan, aH oseba, ki ji je bil izročen v -krb 
ter podatki o osebah, ki so otroka našle. Matičar vpiše 
dobesedno besedilo zapisnika preko razpredelkov. 

Ce se kasneje ugotovijo istovetnost aH drugi va/.ni 
podatki o otroku, zaznamuje matičar te dopolnitve *••• 
po odredbi pristojnega dr/avnega organa, in to v stolpni 
»poznejši vpisi in zaznambe«. Primer: *0trok je Franc 
Pogačnik, rojen 3. (tretjega) marca 1946 v Stari Loki, 
okraj Škofja Loka, kot nezakonski sin Ivane Pogačirk, 
rojene 12. marca 1918 v Ljubljani, služkinje v Kranju. 
(Okrajni ljudski odbor v Škofji Loki št  z dne...).« 
Datum, Matičarjev podpis. 

Vpis mrtvorojenega otroka 

41. člen 

Mrtvorojeni otrok se vpiše samo v rojstno knjigo. 
V razpredelku za ime in spol otroka se označi: i mrtvo- 
rojeno, moško (žensko)«. 

Če pa je otrok, ko se oddvoji od materinega telesa, 
toliko razvit, da bi bil sposoben za življenje in, če kaže 
ob rojstvu kakršne koli znake življenja, se šteje za živo 
bitje in se vpiše v rpjstno in mrliško matično knjigo. 

Vpis dvojčkov 

42. člen 

Ce- se rodi dvoje ali več otrok hkrati, se vsak otrok 
vpiše posebej v matično knjigo po vrsti rojstva. Ce se 
vrsta rojstva ne more ugotoviti, je to v pripombi zazna- 
movati. Tudi naj se v pripombi pri vsakem zapiše, da 
gre za dvojčka in označi zaporedna številka vpisa tistega 
dvojčka. Primer: »Dvojček. Njegov brat (sestra) je vpisan 
pod zaporedno številko 819. Kdo od dvojčkov je sta- 
rejši, se ni moglo ugotoviti.« Datum. Matičarjev podpis. 

Izredni vpisi rojstev 

43. člen 

1. Vsa rojstva naših državljanov, ki se dogodijo, v 
inozemstvu po 9. maju 1946 in ki niso vpisana v rojstne 
matične knjige pri naših predstavništvih v inozemstvu, 
se vpišejo v domače rojstne matične knjige. Pristojen za 
vpis je matičar, v čigar območju je skupno prebivališče 
ali bivališče staršev, Če pa tega nimajo ali je neznano, 
pa matičar, pristojen za kraj zadnjega bivališča očeta 
oziroma matere. Ce ee tudi tako no more določiti pri- 
stojni matičar, se vpis napravi v matične knjige pri 
mestnem ljudskem odboru v Ljubljani. 

Vpis se opravi na podlagi matičnega izpiska, izda- 
nega od inozemskih matičnih organov, M ga mora pred- 
ložiti prizadeta stranka, ali na podlagi matičnega izpiska, 
poslanega v smislu mednarodnih konvencij. Izjemno se 
vpis takega rojstva lahko opravi po odobritvi višjega 
nadzorstvenega organa tudi na podlagi drugih dokazov. 

V stolpcu »pripombe in popravki« zapiše matičar: 
»Rojstni list matičnega urada na Dunaju št.... z dne ...«. 
Datum. Matičarjev podpis. Ali: »Odločba.., odbora v... 
št.... z dne.. .< Datum. Matičarjev podpis. 

2. Matičar vpiše naknadno vsa rojstva iz obdobja od 
6. aprila 1041 do 9. maja 1946", ki iz katerega koli raz- 
loga niso registrirana. Vpiše jih na podlagi posebnih 
naknadnih prijav po 55. členu zakona o državnih matič- 
nih, knjigah. 
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3. Matičar vpiše v rojstne matične knjige po odo- 
britvi neposrednega višjega ljudskega odbora in na 
zahtevo prizadetih oseb naknadno vsa prejšnja rojstva 
v primerih, če so bile dosedanje matične knjige med 
vojno uničene ali so izginile. 

Taki primeri se vpisujejo v nove matične knjige pod 
zaporednimi tekočimi številkami s potrebno pripombo, 
n. pr.: »Naknadno prijavljeno po 52. členu zakona o ma- 
tičnih knjigah (odločba... odbora v... št z dne ...),« 
Datum. Matičarjev podpis. 

4. Način obnove matičnih knjig po zadnjem odstavku 
55. člena zakona o državnih matičnih knjigah bo pred- 
pisan s posebnimi navodili. 

B. Poročne matične knjige 

Pristojnost matičarja 

44. člen 
Pristojni državni organ, pred katerim se zakonska 

zveza sklepa, je ljudski odbor, pri katerem se vodijo 
poročne matične knjige za območje, v katerem imata 
oba zaročenca ali eden izmed njiju svoje prebivališče 
02iroma svoje bivališče. 

Zaročenca, ki želita skleniti zakonsko zvezo v kakem 
drugem kraju, smeta zaprositi pristojni ljudski odbor, 
da pooblasti ljudski odbor, pristojen za kraj, kjer žeJita 
skleniti zakonsko zvezo, da se zakonska zveza sklene 
pred njim. 

Dan vpisa 

45. člen 
Matičar mora sklenjeni zakon vpisati v poročno ma- 

tično knjigo neposredno po sklenitvi v prisotnosti služ- 
benega organa, zakoncev, prič kakor tudi drugih oseb 
(tolmača, pooblaščenca). 

"Vpis podpišejo zakonca, priči, organ ljudske oblasti, • 
pred katerim je bfl zakon sklenjen in matičar. 

in zakonskih zvezah, sklenjenih po pooblaščencu ali 
tolmaču, vpiše matičar v razpredelek »rodbinsko in 
rojstno ime in prebivališče pooblaščenca ali tolmača« 
n. pr.: 

pooblaščenec ali »Tolmač za gluhoneme 
Stanko Vrabec Niko Svetek 

• Ljubljane, iz Ljubljane, 
Tavčarjeva ul. 12,« Prešernova 2.< 

. To zaznamuje še posebej med »pripombe in po- 
p5fviiK n- Pr- če je zakonska zveza sklenjena po po- 
oblaščencu: »Zakonska zveza je sklenjena po poobla- 
ščencu Stanku Vrabcu iz Ljubljane, ki je pooblaščenec 
•'••/.1•••• Z Dunaia P° Pooblastilu, izdanem 15. ju- 
nija. 1J4G in potrjenem po poslaništvu FLRJ na Dunaju 
P0cl st.... z dne....« Datum. Matičarjev podpis. 

Ce je sklenjena po tolmaču: »Zakonska zveza je 
suenjena p0 tolmaču Niku Svetku iz Ljubljane, ker je 
zakonec Peter   Zgaga   gluhonem.«   Datum. Matičarjev 

Pooblaščenec podpiše n. pr. »Za Strnada Ivana, po- 
oblaščenec Stanko Vrabec.« Tolmač pa: »Niko Svetek, 
tolmač.« 

Obvezni podatki temeljnega vpisa 

46. člen 

V poročno matično knjigo se vpišejo: 
1. dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske zveze. 

Za vpis veljajo isti predpisi, kakor za vpis, dneva 
rojstva (gl. 31. clenjj 

2. rodbinsko in rojstno ime ženina in neveste, 
3. njun prejšnji zakonski stan  (n. pr.: neoženjen, 

neomožena, vdovec, vdova, razveden, razvedena). 
4. dan, mesec in leto njunega rojstva, 
5. kraj njunega rojstva, 
G. njuno državljanstvo (gl. 33. člen). 
7. njuno narodnost, 
8. njun poklic, 
9. njuno prebivališče, 

10. rodbinsko in rojstno ime in rojstni podatki nju- 
nih staršev in 

11. rodbinska in rojstna imena prič in njihovo sta- 
novanje. 

Zaznamba rodbinskega imena zahoncet 

47. člen 
Matičar mora v poseben stolpec v poročni knjigi 

vpisati ob sklenitvi zakonske zveze izjavo zakoncev o 
njunih rodbinskih imenih, n. pr.: »Zakonca sta se spo- 
razumela, da bo njuno skupno ime rodbinsko moževo 
ime Lončar«, ali »da obdrži vsak svoje prejšnje rodbin- 
sko ime«, ali »da doda vsak k svojemu rodbinskemu 
imenu še rodbinsko ime svojega zakonskega druga« 

Poznejše zaznambe 

48. člen 
V stolpec »poznejši vpisi in zaznambe« zaznamuje 

matičar v poročni matični knjigi: 
1. proglasitev zakonske zveze za neveljavno in raz- 

vezo zakonske zveze, in to na podlagi pravnomočne sodbe 
okrožnega sodišča, ki mu jo pošlje sodišče. Primer: 
> Zakonska zveza je razveljavljena (ali razvezana) s sodbo 

I okrožnega  sodišča  v   ,  št.   ...  z dne.. •   Datum. 
Matičarjev podpis. 

2. Prenehanje zakonske zveze s smrtjo. V primeru 
razveze zakonske zveze vpiše matičar tudi morebitno 
izjavo nekrivega zakonca, da je obdržal rodbinsko ime. ki 
si ga je vzel pri sklenitvi zakonske zveze 

Izredni vpisi 

49. člen 
1. V poročno matično knjigo vpiše matičar vse za- 

konske zveze naših državljanov, sklenjene v inozemstvu, 
če že niso vpisane v poročne matične knjige, ki se 
vodijo pri naših predstavništvih v inozemstvu. 

Za vpis je pristojen matičar, v čigar območju je pre- 
bivališče oziroma bivališče ženina ali neveste, če pa 
tega nimata ali je neznano, pa matičar njunega zadnjega 
bivališča oziroma matičar rojstnega kraja. Ce se tudi 
tako ne more določiti pristojni matičar, se vpis napravi 
v matične knjige pri mestnem ljudskem odboru v Ljub- 
ljani. 

Vpis se opravi na podlagi matičnega izpiska, izda- 
nega od inozemskih matičnih organov, ki ga mora pred- 
ložiti prizadeta stranka, ali na podlagi matičnega izpiska, 
poslanega v smislu mednarodnih konvencij. 

2. Matičar mora vpisati naknadno vse zakonske zve- 
ze, sklenjene od 6. aprila 1941 do 9. maja 1946 pred 
vojaškimi oblastmi ali pred narodnoosvobodilnimi odbori, 
razen tistih zakonskih zvez, ki so bile sklenjene pred 
ljudskimi odbori in vpisane v matične knjige. 

Vpis se opravi na podlagi prijav, ki jih morajo na- 
praviti prizadete stranke najpozneje v enem letu po 
9.'maju 1946; prijavi se predložijo potrebna dokazila ali 
izjave rjrič, 
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Pristojen za vpis jo matičar kraja, kjer jo bila za- 
konska zveza sklenjena oz.roma matičar kraja zadnjega 
skupnega bivališča zakoncev. 

Ce se ena stranka upira vpisu v matično knjigo ali 
je umrl oziroma je pogrešan eden aH oba zakonca, vpiše 
matičar zakonsko zvezo le na podlagi odločbe sod.šča. 
Matičar sme torej sam opraviti vpis le tedaj, če je doka- 
zano, da se z vpisom strinjata oba zakonca in če je 
sklenitev zakonske zveze zadostno dokazana po listinah 
ali izjavah prič. Matičar nima preiskovati, ali se skle- 
njena zakonska zveza priznava za veljavno, ker je za to 
pristojno le sodišče. 

V rubriko »dan, mesec in leto sklenitve zakonske 
zveze« vpiše datum, ko je bila zakonska zveza skle- 
njena pred vojaško oblastjo ali pred narodnoosvobodil- 
nim odborom. 

V rubriko »kraj sklenitve zakonske zveze« vpiše 
matičar v teh primerih kraj, kjer je bila sklenjena za- 
konska zveza. Če je bila vojaška oblast, pred katero je 
bila sklenjena zakonska zveza, zunaj naseljenega kraja 
(n. pr. v gozdu), vpiše matičar n. pr.: »V gozdu v bližini 
vasi Krivoglavice okraja Metlika.« 

Podatke za ženina in nevesto in njune starše vpiše 
matičar v ustrezne razpredelke kakor pri rednem vpisu. 

V razpredelek za priče vpiše matičar podatke prič, 
ki so tedaj prisostvovale sklenitvi zakonske zveze. Ce 
pa tedaj ni bilo prič, ostane ta razpredelek prazen, v 
stolpcu med pripombe pa zaznamuje n. pr.: >Zakonska 
zveza je bila sklenjena pred komando I. proletarske 
brigade brez prič.« 

V razpredelek »rodbinsko in rojstno ime službenega 
organa« vpiše matičar rodbinsko in rojstno ime in naziv 
organa, pred katerim je bila zakonska zveza sklenjena, 
n. pr.: »Oblak Janez, komandant 4. bataljona šercerjeve 
brigade«, ali »Franc Stopar, predsednik narodnoosvobo- 
dilnega odbora Žužemberk«. 

Razpredelek »rodbinsko in rojstno ime matičarja« 
ostane neizpolnjen. 

Ce sta se zakonca tedaj ob sklenitvi zakonske zveze 
sporazumela glede skupnega rodbinskega imena, vpiše 
matičar ta sporazum v ustrezni stolpec. Zadostuje, če sta 
se sporazumela ustno. Ce tedaj ni bil sklenjen med njima 
sporazum, pa se naknadno sporazumeta glede skupnega 
imena ob registraciji zakonske zveze, zaznamuje ta spo- 
razum matičar v poročni knjigi tako, kakor je to pred- 
pisano za redni vpis. 

Med »pripombe in popravki« zapiše matičar, da jo 
bila zakonska zveza naknadno registrirana, po čigav' 
zahtevi in na podlagi katerih listin oziroma izjav prič. 
Primer: »Naknadna registracija zakonske zveze je oprav- 
ljena po 91. členu zakona o zakonski zvezi dne 15. julija 
1946 na zahtevo zakoncev in na podlagi potrdila ko- 
mande... št z dne...« (ali »na podlagi izjave prič: 
N. N. in M. M., podane na zapisnik pod Št— dne...« 
oziroma >na podlagi odločbe okrajnega sodišča v..., 
št.... z dne...«). Datum. Matičarjev podpis. 

Ce se opravi naknadna registracija na zahtevo obeh 
zakoncev, se podpišeta oba zakonca kakor pri rednem 
vpisu, če se pa opravi samo na zahtevo enega zakonca 
ali tretje osebe, tedaj se podpiše samo ta oseba pod 
besedilo, napisano v pripombi, a v pripombi se navede, 
da je drugi zakonec privolil na vpis in dokaz za to 
(n. pr. izjava, podana pri drugem matičarju). 

Mesto, določeno za podpis priče in za podpis službe- 
nega organa, ostane y tem primeru prazno.  ' 

C. Mrliška matična knjiga 

Pristojnost matičarja 

50. člen 

Za vpis smrti je pristojen matičar kraja, kjer so jo 
smrt dogodila. Smrt vpisuje na ustno ali pismeno prijavo. 
Drugi odstavek 29. člena tega pravilnika velja tudi tu. 

Smrt na železnici, ladji ali letalu se prijavi mati- 
čarju kraja, kjer je bil umrli pokopan. 

Najden mrlič so vpiše v matično knjigo kraja, kjer 
jo bil najden. 

V primeru proglasitve za umrlega je pristojen za 
vpis matičar zadnjega prebivališča ali bivališča umrlega 
oziroma matičar rojstnega kraja. Ce pa rojstni kraj ni 
v območju FLRJ, je pristojen za vpis matičar kraja, kjer 
je sedež sodišča. 

Rok prijave 

61. člen 

Smrt se mora prijaviti pristojnemu matičarju naj- 
pozneje v 3 dneh od dneva smrti ali najdbe mrliča. 

Smrt, ki je bila prijavljena po 30 dneh od kar se 
je dogodila, sme matičar vpisati v mrliško knjigo samo 
po odobritvi višjega nadzorstvenega organa, ki stvar prej 
preišče. 

Prijavna dolžnost 

52. Člen 

Prijaviti so dolžni smrt: 
1. mrliški oglednik, 
2. sorodniki, ki so živeli skupaj z umrlim, 
3. druge osebe, ki so živele skupaj z umrlim, 
4. drugi sorodniki, ki so zvedeli za smrt, 
5. osebe, v katerih stanovanju se je smrt dogodila in 
6. najbližji sosedje, ki so zvedeli za smrt. 
Kadar je najden mrlič, je dolžna napraviti prijavo 

uradna oseba, ki je mrliča našla ali ki ji je bilo to 
prijavljeno. 

Smrt osebe, umrle v bolnici, vojašnici, zaporu in 
drugih podobnih ustanovah, so vedno dolžne prijaviti 
uprave teh ustanov. 

Sodišče obvesti matičarja o izvršeni smrtni kazni. 

Temeljni vpisi 

53. člen 

mrliško matično knjigo se vpišejo: 
dan, mesec in leto vpisa (gl. 31. člen), 
dan, mesec, leto in ura smrti (gl. 31. člen), 
kraj smrti, ulica in hišna številka, 
rodbinsko in rojstno ime umrlega, 
dan, mesec, leto in kraj njegovega rojstva, 
njegovo državljanstvo (gl. 33. Člen), 
narodnost, 
poklic, 
zadnje bivališče umrlega, 
zakonsko stanje (gl. 3. točka 46, Člena), 
rodbinsko in rojstno ime njegovega zakonskega 
druga, 
rodbinsko in rojstno ime njegovih staršev, 
rodbinsko in rojstno ime in bivališče prijavitelja, 
vzrok smrti, 
dan, mesec, leto in kraj pokopa, 
ime zdravnika oziroma mrliškega oglednika, ki 
je mrliča ogledal, ' 

V 
1. 
2. 
3. 
4. 
•). 
G. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
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Pri vpisu neznanega mrliča se vpišejo samo znani 
podatki. 

Pred vpisom smrti mora matičar zahtevali <xl pri- 
javitelja potrdilo o smrti, izdano od ljudskega odbora 
kraja, kjer je oseba umrla. Ce pa to ni mogoče, morata 
smrt potrditi dve priči. 

Po izvršenem vpisu mora zaznamovati vpis smrti v 
rojstni in poročni matični knjigi oziroma obvestiti pri- 
stojnega matičarja zaradi zaznambe. 

Najden mrlič 

54. člen 

Najden mrlič se vpiše na podlagi zapisnika, ki ga 
o tem sestavi pristojna uradna oseba. 

V stolpec »rodbinsko in rojstno ime umrlega« se 
vpiše »neznank. Preko ostalih rubrik pa se zaznamuje 
Številka in datum zapisnika organa o najdbi mrliča ter 
podatki o spolu, starosti, osebnih znakih in drugih važ- 
nih podatkih. Primer: »Po zapisniku šefa odseka za 
notranje zadeve pri okrajnem ljudskem odboru v Treb- 
njem, št z dne..., je najden v bližini vasi Ponikve 
neznan mrlič moškpga spola, star okoli 58 let, grbnst, 
oblečen v civilno obleko sive barve. Smrt je nastopila 
pred 48 urami zaradi udarca s topim orodjem po glavi.< 

Ce se naknadno ugotovi istovetnost najdenega mr- 
liča, zaznamuje to matičar v stolpcu »poznejši vpisi in 
zaznambe« n. pr. »Pokojnik je Franc Petrič iz Maribora, 
rojen dne... v Celju, oženjen, trgovec (odsek za notra- 
nje zadeve pri okrajnem ljudskem odboru v Celju št.... 
z dne...).< Datum. Matičarjev podpis. 

Zaznamba izvršitve smrti,   kazni 

55. člen 

Matičar vpiše vse podatke v teh primerih iz obve- 
,'.£•" ?a PreJme od sodišča. Ce to obvestilo nima vseh 

podatkov, ki ?e morajo vpisati, ostanejo dotične rubrike 
prazne. 

V stolpcu »pripombe in popravki« zaznamuje mati- 
čar naziv sodišča ter številko in datum uradnega obve- 
stila o izvršitvi smrtne kazni. N. pr.: »Smrt je nastopila 
z izvršitvijo smrtne kazni po obvestilu okrožnega ljud- 
skega sQđišča v... a... z dne...« Datum. Matičarjev 
podpis. 

Proglasitev za umrlega 

5G. «en 

Matičar vpiše smrt na podlagi sodne odločbe in 
. piso Poleg rednega vpisa še v razpredelek >pripombe 
in popravki« naziv sodišča, ki j«» izdalo odločbo, in 
f ev"ko in, datum odločbe. N. pr.: >Proglašen za umr- 
i?8fwS sklepom sodišča v... št a dne...< Datum. 
MaUčarjev podpis. 

Izredni vpisi 

57. člen 

_ !• vsi smrtni primeri državljanov, ki se dogodijo 
y inozemstvu po 9. maju 194G in niso vpisani v mrliške 
matične knjige pri naših predstavništvih v inozemstvu, 
se vpisujejo v domače mrliške matične knjige kraja, 
Kjer je bilo zadnje bivališče umrlega, oziroma pri mest- 
nem ljudskem odboru v. Ljubljani, če se zadnje bivališče 
ne more ugoioviy. 

Vpis se opravi na podlagi matičnega izpiska, izda- 
nega od inozemskih matičnih organov, ki ga mora pred- 
ložit; prizadeta stranka, ali na podlagi matičnega izpiska, 
poslanega v smMu mednarodnih konvencij. 

2. Po odobritvi neposrednega višjega ljudskega od- 
bora in na zahtevo prizadetih oseb vpiše matičar na- 
knadno primere smrti, če so bile dosedanje matične 
knjige med vojno uničene ali so izginile aH če zaradi 
vojnih razmer taki primeri niso bili vpisani v matične 
knjige. 

3. Ce so posamezne osebe med vojno izgubile živ 
ljenje v množičnih usmrtitvah, ki so jih izvršili okupator 
ali njegovi pomagači v koncentracijskih taboriščih, v za- 
porih al; ob podobnih pogojih. 

V takih primerih se vpiše smrt umrlega v mrliško 
matično knjigo na zahtevo prizadete osebe, na podlagi 
odločbe o vpisu okrajnega ljudskega odbora, v čigar 
območju je umrli imel svoje prebivališče ali zadnje 
bivališče, potrjene po višjem okrožnem ljudskem odboru. 

Obrazci 

58. člen 
Vse potrebne obrazce po tem pravilniku izda mini- 

strstvo za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije. 

Veljavnost 

59. člen 
Pravilnik začne veljati z dnem objave. 

Ljubljana dne 1. junija 1946. 
Št. 111. 4092/3—46. 

Minister za notranje zadeve: 
generalmajor ïvaa Maček e. t. 

161. 

Na podlagi pooblastila iz 44. člena pravilnika o po- 
vračilu stroškov za službena potovanja in selitve zvez- 
nim uslužbencem itd. (Ur. list DFJ, št. 36/328 od 29. maja 
1945) ter v zvezi z odločbo o dnevnicah za službena poto- 
vanja uslužbencem zvezne državne uprave itd. (Uradni 
list FLRJ št. 37/242 od 7. maja 1946) in v soglasju z 
zveznim ministrstvom za finance izdajam tole 

odločbo: 

Za službena potovanja pripadajo uslužbencem ljud- 
ske oblasti in državne uprave LRS naslednje dnevnica: 
1. uslužbencem od   I. do   IV./2 položajne 

skupine     .........    din 220.— 
2. uslužbencem od V. do VIII. položajne 

skupine in pripravnikom VIII. položajne 
skupine din 200.— 

3. uslužbencem IX. in X. položajne skupine 
in pripravnikom IX. položajne skupine .    din ISO.—. 

4. pripravnikom X. položajne skupine, zva- 
ničnikom, služiteljem, pogodbenim in 
honorarnim uslužbencem, dnevničarjem. 
dninarjem in delavcem v službi vladb 
LRS in drugih nižjestopnih organov ljud- 
ske oblasti in državne uprave LRS pa    din 160.— 

Zvišane dnevnice se smejo izplačevati samo iz kre- 
ditu:^ določenih za Dotoe. stroške oziroma iz prihrankov 
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pri drugih kreditih, ob pogoni, da je /.a črpanje kreditov 
iz prihrankov potiebna od-obrilev, preden ?-e angažirajo. 

S tein se razveljavijo določbo pravilnika o povm- 
čilu stroškov za službena potovanja in selitve uslužben- 
cem ljudske oblasti n državne uprave LRS (Ur. list 
LRS št. ?AIYM> od 8. V. 194G), kolikor nasprotujejo tej 
odločbi. 

Ta odločila velja cd dne objave v >Uradnem listu 
LRS-:. 

Ljubljana dne 11. maja 194G. 
St. lOJ/14—I—1940 

Minister   za   finance 
Polič Zoran s. r. 

1G2. 

Odločba 
V cilju načrtnega in smotrnega izdelovanja glasbenih 

instrumentov odrejam: 

Ustanovi   so 

Državna tovarna glasbil s sedežem podjetja v Mengšu št. 11. 
Predmet obratovanja je izdelovanje vseh vrst glasbil. 
Za upravitelja imenujem tovariša Banica Jožeta, 

glasbilarskega mojstra iz Ljubljane, Sošica ul. 5, ki naj 
prevzame imovino podjetij Stemberger & Melitzer, Men- 
geš, Avgusta Šušteršiča, Mengeš, Warbineka Rudolfa, 
Ljubljana, Miklošičeva c. 4, Fleissa Josipa, Ljubljana, 
Ciril-Metodova •.5 in Schräm ma Vaclava, Celje. Stanetova 
uL 12, katerih celokupna imovina je prešla v državno 
last ter bila z odločbo ••••-•• •:> upravo narodne imo- 
vine pri predsedstvu SNOS-a z dne 17. I, 1910, opr. št. 

4G3UKI/2 in % dne 1'.5. maja 1Mb. opi i )i;i.'>Vi ;. po- 
deljena v upravo mini--ti"-l\ a '-a urbi l'ini u délai-Ivo 
in ki se združi v  Državno lovarno »la-lnl 

O prevzemu   le   imovni"   irn   •••    •    l:ui  /aui- .. ! 

Ljubljana dne :iS. maja  l'ii<> 

Zap št. i/P—'i:>i\'U\   t;. 
\l!'ll' i   M 

/a   indu-11 HM   in   i iid-i!   Un: 

l'iaiK   Lv^Kovclv ï. t. 

10». 

Odredba 
ministru za Irgovino in preskrbo Vi-lì-      •'.. i-..    < 
dnino razveljavlja odredba o nakupovanju. IK.ùUJHUU 

colia!» i« izvozu suhih joililiiiii srnì> 

1    člen 

Odredba rninislrslva /.a |•••\•• in i i i.ti •< • d- 
kupovanju, odkupnih cenali m •/vo/u a.idi /»••,;, ••.>!, 
7. dne 12. X. 194•). Uradni ii-l ^%i!^-,, •, N\ S .!. 
346/48—4ö, spremenjena /. odredbo ,: du" .;l XU. I"I"'. 
Uradni list SNOS-a in NVS št. -J i id. +,- i ; » z -, el|a\ Ija. 
izvzemši določbe o odknpnili r.oiiali. laku. da !>• piomel 
s suhimi jedilnimi gobami pn>-d. 

Ta odredba velja oil dnevu ob|a\e v    l'iadn' m ii-in 
LRSc. 

Ljubljana dne 8. junija  1940 
I. št. 787/4. 

Minister za trgovini 
in preskrbo. 

Tone Fajtar s. r. 

.  i   :   •!    /  :   Un    'ìi|-!\0 
M     • .''!•'- '•   i- 

Ialini. Hribar s  r. 

Izdaja  in  zalaga:   Uprava   »Uradnega  lista  LES«   v   Ljubljani.   Urednik:   Pohar   Robert;   tiska   IKURU   ••••••  — 
oba  v  Ljubljani.    -   Izhaja  vsako  sredo  in  soboto.   Naročnina:   mesečno:   din   24.—    četrtlptno:   din   70.--,   polletno: 
dinlS.ö,—, celoiatno.  <:n260.-—. Posamezna âtevjlka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja earcia pola rim 2.—. — Uredništvo 

In upravnišfcros Ljubljana, Glezor&ie&A tu, 23, Tel, St 25-•2. —. ćek, račun št, 14.337. 



Poštnina plačana v gotovini. 

LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 12. junija 1946 Številka 43. 

VSEBINA 

Î«  nÄ « ^••<^-.*?1•••- •    • • .11 I 1GG- Odločba o prehodu podjetja Vrenčur Karel in sin, tovarna 
ubUke Slovele        Pr0jekÜvnega   zavoda  Ljudske  re' usnja, Marenberg, v državno last. 

Uredbe, navodilo, odredbe in odloči 
vlade Ljudske republike Slovenije 

164. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije 

o Narodni galeriji 

1. člen 
Ustanovi se Narodna galerija v Ljubljani. 
Narodna galerija je državna ustanova pod nadzor- 

stvom ministra za prosveto. 

2. člen 
Naloge Narodne galerije so: 
a) da upravlja Ljudski republiki Sloveniji lastno 

premoženje bivšega razpuščenega društva Narodna gale- 
rija v L-jubljani; 

b) da zbira in hrani dela upodabljajoče umetnosti, 
KI so zgodovinske vrednosti ali ki se darujejo ali volijo 
Ljudski republiki Sloveniji; 

c) da izoblikuje iz zbranega umetnostnega gradiva 
stalno umetnostno razstavo, dostopno vsemu ljudstvu; 

_    c) da  prireja  umetnostne  razstave  za  populariza- 
cijo slovenske umetnosti in izobraževanje slovenskega 

d) da izdaja dela in publikacije zgodovine umet- 

e) da s sodelovanjem Zavoda za zaščito kulturnih 
pomemkov Slovenije nadzira  umetnostno-zgodovinska 

f
na.ozemliu LJ'udske republike Slovenije; e 

t) da vodi znanstveno kartoteko zbranega umetnost- 
ma gradiva; 
zhi iT da ustanovi *n vzdržuje za ohranitev umetnostnih 
ZDlrJ5 restavracijsko in druge strokovne delavnice; 
Db <»?•      firïp/avlja strokovno knjižnico iz galerijskega 

8. člen 
Narodna galerija se vzdržuje iz proračuna ministr- 

stva za prosveto. 
'i. člen 

.      Narodni galeriji načeluje ravnatelj, v pomoč mu je 
dodeljen. edea_alji seč kustosojg. Ravnatelja, kustosa iu 

potrebno tehnično in pisarniško osebje imenuje minister 
za prosveto. 

5. člen 
Podrobnejše določbe za uporabo te uredbe bo pred- 

pisal minister za prosveto s posebnim pravilnikom. 

6. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 1. junija 1946. 

Podpredsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije* 

Dr. Marijan Brecclj s. r. 
Minister za prosveto: 
Dr. Fcrdo Kozak s. r. 

165. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije 

o ustanovitvi Projektivnega zavoda Ljudske republike 
Slovenije 

1. člen 
Da se s kolektivnim delom in strokovno specializa- 

cijo dvigne kvaliteta projektiranja, se ustanovi Projek- 
tivni zavod Ljudske republike Slovenije s sedežem v 
Ljubljani. 

2. člen 
Projektivni zavod je pravna oseba pod nadzorstvom 

ministrstva za gradnje, ki mu daje delovne smernice 
in odloča tudi o njegovem prenehanju. 

Projektivni zavod posluje po načelih trgovskega po- 
slovanja? predpisi o državnem računovodstvu zanj ne 
veljajo. 

3. člen 
Namen in naloga Projektivnega zavoda Je, da izde- 

luje za ozemlje Ljudske republike Slovenije projekte In 
opravlja druga tehnična dela iz področja gradbenega 
inženirstva, arhitekture, urbanizma in geodezije po naro- 
čilu državnih, zadružnih in zasebnih ustanov, podjetij al: 
posjlmeznikoyji na pQiabilQ izvršuje .projekte tudi za 
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naročnike drugih ljudskih republik, vendar le po odo- 
britvi ministrstva za gradnje dotične ljudske republike. 

4. člen 

Projektivni zavod si pridržuje kot pravna oseba 
avtorske pravice glede vseh izdelkov, izvršenih v njego- 
vem delovnem okviru. 

5. člen 

Sredstva Projektivnega zavoda so: 
a) temeljna glaynica 1,000.000 dinarjev in potrebni 

inventar, kar vse da zavodu na razpolago ministrstvo 
za gradnje; 

b) nagrade za izdelane projekte in druga dela po 
tarifah, ki jih predpiše minister za gradnje; 

c) dohodki iz opravljenih del, zvezanih e projekti- 
ranjem: gradbena nadzorstva, razmnoževanje načrtov, 
izdajanje ekspertiz, izvrševanje statičnih računov ter 
obračunov, tehnična merjenja in podobno. 

6. Člen 

S Čistim dobičkom Projektivnega zavoda razpolaga 
minister za gradnje v sporazumu z ministrom za finance. 

7. Člen 

Projektivni zavod vodi direktor, ki zastopa zavod in 
zanj podpisuje. V direktorjevi odsotnosti opravlja te 
posle njegov pomočnik. Direktorja in pomočnika ime- 
nuje minister za gradnje. Drugo osebje postavlja direktor 
s privolitvijo ministra za gradnje. 

8. Člen 

Natančnejše določbe o ustroju, poslovanju in nad- 
ziranju zavoda predpiše minister za gradnje, 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

.V Ljubljani dne 3. junija 1946. 

Podpredsednik vlade 
Minister za gradnje: Ljudske republike Slovenije: 
Dr. Miha Kambič s. r. Dr. Marijan Brecelj s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

16G. 
Odločba 

Podjetje Vrenčur Karel in sin, tovarna usnja, Ma- 
renberg, je prešlo na podlagi sodne odločbe vojaškega 
sodišča Mariborskega , vojnega območja Sod. 994/45 od 
21. VIII. 1945 v državno last. 

Zaradi tega 
o dločam : 

Tvrdka Vrenčur Karel in sin, tovarna usnja, Ma- 
renberg,' preide v takojšnjo likvidacijo. 

Za likvidatorja postavljam tov. Seršeta Ivana, ki nai 
podpisuje tvrdko tako, da postavlja pod besedilo označbo 
>v likvidaciji«. 

O likvidacijski masi se bo odločilo pozneje. 
Svoje posle naj prevzame likvidator na podlagi po- 

sebnega prevzemnega zapisnika. 
Ljubljana dne 5. junija 1946. 
Zap. št. I p — 2689/46-B. 

za indu?tr jo m ruJarstvo: 
Frani; Lcskošek s. r. 

i&. 

izdaja In zalagam U prava »Uradnega lista  LKS<  v Ljubljani.   Urednik:   Pohar   Kotiert;   tiska  tiskarna   Merkur — 
oba T LJubljanL)^  Izhaja  vsako sredo in soboto. Naročnina:  mesečno:  din  24.—.  četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
dia 3,35a—t celoletno: lin 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.60, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. -* JtednišCvfl 

~" lo ••••••••^. GazQiiüasA al 23.1*1, k 25'S2. ~ ček. xftàua it, 14.337/ 



Poitnina plačana v gotovini 

^^»••••/; RADNI LI 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 26. junija 194(5 Številka 44. 

VSEHIflA 

IC7- Ukaz o po^lavilvi nove vlade Ljudske republike Slovenije. 
Mis. Zakon  o   odložitvi   izvedbe   zakona o  upravni   razdelitvi 

Ljudske republike Slovenije z dne 2. aprila 1946. 

Zakoni in drugi razglasi 
S.NOS-a in Prezidija SNQS-a 

167. 

Ukaz 
Prezidija   Slovenskega   narodnoosvobodilnega   sveta 
o postavitvi nov£ vlade Ljudske republike Slovenije 

Prozie] i j   Slovenskega   narodnoosvobodilnega   sveta 
IxKinvìja  na  predlog mandatarja Mihe Marinka na- 
Upi'njo vlado Ljudsko republike Slovenije: 

predsednik: Miha Marinko, 
podpredsednik:  Marijan  Brecclj, 
podpredsednik: generaJmajor Ivan  Maček, 
predsednik Kontrolne komisije: Vida Tomšič, 
predsednik  Načrtne  komisije:  Sergej Kraigher, 
minister za notranje zadeve: Boris Kraigher, 
m m ister za pravosodje: dr. Jožo Pokorn, 
minister za prosveto: dr. Ferdo Kozak, ' 
minister za finance: Zoran Polič, 
minister za industrijo in rudarstvo: Franco Lcskošck, 
minister za trgovino in preskrbo: Tone Fajfar, 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo: Janez Hribar, 
minister za delo: Tomo Brejc, 
minister za gradnje: dr. Miha Kambič, 
minister za narodno zdravje: dr. Marjan Ahčin, 
minister za socialno skrbstvo: dr. Anton Kržišnik. 

Ljubljana dne 17. junija 1946. 
Štev. 7G. 

Prezidij 

Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
France Ltibej s. r. Josip Vidmar s. r. 

1C9. Razglas ministrstva  za  pravosodie  VLRS glede obnovitve 
in dopolnitve zemljiških knjig. 

1G8. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
izdaja 

zakon 
o odložitvi izvedbe zakona o upravni razdelitvi Ljud- 
ske republike Slovenije z dne 2. aprila 1946, Ur. Ust 

LPvS št. 119/26 

1. člen 

Izvedba zakona o upravni razdelitvi Ljudske repu- 
blike Slovenije z dne 2. aprila 1946, Ur. list LRS 
št   119'26, se odloži za nedoločen čas. 

2. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem i istu 
LRS«. 

Ljubljana dne 21. junija 1946 
Št. 77. 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Tajnik: Predsednik:. 
France Ltibej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

169. 

Razglas 
ministrstva za pravosodje LRS 

Da se pripravi vse potrebno za obnovitev zemljiških 
knjig, ki so bile zaradi vojnih dogodkov poškodovane ali 
uničene, in za dopolnitev zemljiških knjig, ki jih je oku- 
pator odnesel, pa bodo svojčas vrnjene, nadalje, da se 
uredi promet z nepremičninami, ki so bile v teh knjigah 
vpisane,  razglaša ministrstvo za  pravosodje naslednje: 

1. Stranke naj tudi tam, kjer so zemljiške knjige za- 
radi vojnih dogodkov poškodovane, uničene. ali odne- 
sene, vlagajo za pravice in dejstva, ki se vpisujejo v 
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zemljiške knjige, prošnje za ustrezne zemljiškoknjižne 
vpise, prav tako kot za nepremičnine, za katere «o zem- 
ljiške knjige na svojem mestu. 

Take prošnje se kolkujejo po t. p. 42 (1) zakona o 
sodnih taksah. Prošnji je priložiti drugopis, izvirnik li- 

" stine in navaden prepis listine. 
Sodišče bo pregledalo listino, kakor tudi to, če se 

prošnja ujema z listino, o vpisu v zemljiško knjigo pa 
bo v ostalem odločilo tedaj, ko bo uvedeno postopanje 
za obnovitev oziroma dopolnitev ustrezne zemljiške 
knjige. 

2. Zemljiškoknjižnemu sodišču je treba priglasiti naj- 
dalj v treh mesecih od tega razglasa vse pravice in dej- 
stva, ki se vpisujejo v zemljiške knjige, če so bile pri- 
dobljene oz. so nastale pred tem razglasom, a v poškodo- 
vani, uničeni ali odneseni zemljiški knjigi še niso bile 
vpisane. Pravic, ki ne temelje na pogodbi (n. pr. pravic, 
pridobljenih zaradi agrarne reforme, zaplembe in po- 
dobno), ni treba priglašati, ker bodo te pravice it•• 
uradoma priglašene. 

V priglasitvi, kolkovani po t. p. 42 (1) zak. o sodnih 
taksah, se mora natančno navesti pravica oz. dejstvo, 
na kaj se pravica opira in nepremičnina, ki se je tiče; 
za bremena jo treba navesti vrstni red, ki se zahteva, 
in podlago za to zahtevo. Priglasitvi je priložiti drugo- 
pis. Ce ima stranka za zemljiškoknjižni vpis te pravice 
oz. dejstva potrebno listino, mora priložiti priglasitvi iz- 
virnik listine in pjeoja listine. 

0 obstoju priglašenih pravic in dejstev in njih spo 
sobnosli za vpis v zemljiško knjigo se bo odločilo tedaj, 
ko bo uvedeno postopanje za obnovitev oz. dopolnitev 
ustrezne zemljiške knjigo. 

3. Stranke se pozivajo, da predložijo sodišču v ved- 
nost in hrambo zemljiškoknjižne izpiske in posestne li- 
ste, iz katerih so razvidne še obstoječe pravice, ki so bile 
vpisane v zemljiško knjigo, ki je uničena, poškodovana 
ali odnesena, ali listine in sodne sklepe, na podlagi ka- 
terih so bili taki vpisi opravljeni. Te listine se lahko 
predložijo sodišču osebno ali po pošti in se za to ne po- 
bira taksa. 

Sodišča bodo na sodni deski razglasila, za katere 
nepremičnine, ležeče v njihovem sodnem okraju, so 
zemljiške knjige poškodovane, uničene oziroma odne. 
sene. 

Pripomba k t?. 1. in 2.: 
Stranke, ki ne bi vložile priglasitev v roku. dolo- 

čenem v tem razglasu, ali ne bi vložile za pravice, pri- 
dobljene oz. nastale po tem razglasu, ustrezne zemljiško- 
knjižne prošnje, so v nevarnosti, da te njih pravice (last- 
ninske pravice, hipoteke, služnostne pravice in podobno) 
ne bodo vpisane v zemljiško knjigo, ko bo ta obnovljena 
oz. vrnjena. 

V Liuhliani dne 12. junija 1946. 

Pomočnik m:n;-lra: 
Silverij Pakiž s. r. 

Izdaja to zalaga:  Uprava >Uradnega tista LE3< v Ljubljani, 
oba T LJubljani.  —  Izhaja vsako eredo In soboto. Naročnina 

Urednik:   Pohar  Robert;   tiska   tiskarna   Merkur  — 
mesečno: din 24.—, četrtletno:  din  70.—.  polletno: 

din 135^-n ealoietno: .lin26Ô7—. Posamezna Številka: prva pola din 2.•0, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—.— Uredništvo 
in wBiraiitau LJttWJw*. GsMcofibn su. 23. ÏA lt. 25-62, - ûek. ••••• it. JA• 



Pušlnlna plaćane v gotovini 

• URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 29. junija 1946 Številka 45. 

VSEBINA 
170. Zakon o stanovanjskih •• poslovnih prostorih. 

Zakoni in drugi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNO^a 

170. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
izdaja 

zakon 
o stanovanjskih in poslovnih prostorih 

1. člen 

S stanovanjskimi in poslovnimi prostori razpola- 
gajo stanovanjska oblastva po določbah tega zakona. 

•. Stanovanjska oblastva 

2. člen 

Stanovanjska oblastva so minister za notranje za- 
deve in izvršilni odbori ljudskih odborov; v njih imenu 
opravljajo vso posle po tem zakonu od njih imenovane 
stanovanjske komisije (3. člen) in višje stanovanjske 
komisije (4. člen). 

3. člen 

Posle stanovanjskega oblastva prve stopnje oprav- 
ljajo stanovanjske komisije, in sicer: 

a) v okrožnem mestu Ljubljani in v mestih, ki 
imajo značaj okraja, stanovanjske komisije pri mest- 
nih izvršilnih odborih; 

b) v vseh drugih krajih stanovanjske komisije pri 
krajevnih (mestnih) izvršilnih odborih. 

4. člen 
Posle stanovanjskega oblastva druge stopnje oprav- 

ljajo višje stanovanjske komisije, in sicer: 
a) za okrožno mesto Ljubljano višja stanovanjska 

k°tnisija pri ministrstvu za ' notranje zadeve; 
b) za mesta, ki imajo značaj okraja, višje stano- 

vahiske komisije pri okrožnih izvršilnih odborih; 
c) za vse druge kraje višje stanovanjske komisije 

Pri okrajnih izvršilnih odborih. 

5. člen 
Predsednika in ustrezno ' število članov stanovanj- 

ske komisije oz. višje stanovanjske komisije imenuje 
oblastvo, pri katerem organ komisije deluje<- 

Predsednik stanovanjske komisije (3. člen) in višje 
stanovanjske'komisije (točki b in c 4. člena), izvzemši 

one za okrožno mesto Ljubljano, mora biti član izvršil- 
nega odbora; ostali člani komisije so lahko vsi držav- 
ljani, ki imajo volivno pravico; imenovanje se >me 
odkloniti samo iz tehtnih-razlogov, o tehtnosti uveljav- 
ljenih razlogov odloči oblastvo, ki je imenovanje 
izvršilo. , * 

Predsednjk in člani stanovanjskih komisij in višjih 
stanovanjskih, komisij ne' prejemajo nobene plače za 
svoje delo v stanovanjskih zadevah, ••••• pa zanj 
dobiti nagrade. 

Predsednik in člani stanovanjskih komisij in višjih 
stanovanjskih komisij so osebno odgo\orni za vestno 
in  nepristransko izvrševanje zaupanih  jim  poslov. 

fi. člen _   / 
Stanovanjskim komisijam in ' 'si;m >t.Mio'v.injskim 

kunr ijuiti i oi'aj'j dal. OUìIWA*.. pu •-. .•> i i pusiujejo, 
na razpolago poslovne prostore, ustrezno število pisar- 
niškega in pomožnega osebja ter jih oskrbeti s potreb- 
nim pisarniškim inventarjem in materialom. 

B. Splošno določb? 

7. člen 
Prepovedano je vsako dejanje in vsaka opustitev, 

ki onemogoči ali otežkoči pravilno izvajanje tega za- 
kona po stanovanjskih oblastvih; zla.-li je prepovedano 
brez  predhodnega dovoljenja  stanovanjskega oblastva: 

1. vselili se v stanovanjske ali poslovne prostore; 
2. sprejeti novega najemnika aH podnajemnika: 
•. prepustiti drugemu stanovanjske ali poslovne 

prostore ali jih zamenjati; 
4. spreminjali stanovanjske prostore v pisarniške 

ali druge poslovne prostore aH tehnično spreminjati 
stanovanjske prostore na način, da postanejo manj iz- 
rabljivi. 

8. člen 
Nihče ne sme imeti dveh ali več stanovanj v istem 

ali različnih krajih. 
Družina premeščenega javnega uslužbenca sme ob- 

držali dosedanje stanovanje, dokler se uslužbencu v 
novem službenem kraju ne dodeli družinsko stanovanje;- 
o dodelitvi takega stanovanja mora stanovanjsko obla- 
stvo nemudoma obvestiti stanovanjsko oblastvo kraja, 
kjer prebiva uslužbenčeva družina, da odredi preselitev, 

0. člen 
Najemne pogodbe o stanovanjskih in poslovnih pro- 

storih se smejo odpovedati aH na zah'.evo ene stranke 
razveljaviti samo iz nasledujih razlogov; 
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a) če hišni lastnik nujno potrebuje stanovanje al: 
poslovne prostore za sebe ali za svojo ožjo rodbino (za- 
konskega druga, nepreskrbljene otroke in nepreskrb- 
ljene starše); 

b) če so potrebna znatna popravila poslopja in je 
izpraznitev najetih prostorov zaradi tega neogibno po- 
trebna; 

c) če najemnik namenoma ali iz- velike malomar- 
nosti kvari najete prostore ali če sicer v znatni meri 
krši najemno pogodbo; 

č) če najemnik, njegovi stanovalci ali podnajemniki 
vzdržujejo v stanovanju javno nemoralo ali pohujšljivo 
življenje oziroma dopuščajo, da delajo to drugi, ali če 
s ponovnim nočnim razgrajanjem sostanovalce znatno 
nadlegujejo. 

0 upravičenosti odpovedi ali razveljavljenja najemne 
pogodbe odloči sodišče. 

*"°** 10. člen 

Hišni lastnik oz. njegov zastopnik mora vsako name- 
ravano izselitev najemnika, najemodajalec pa izselitev 
podnajemnika prijaviti stanovanjskemu oblastvu najmanj 
3 dni pred izselitvijo, pri nenadni izselitvi pa v 24 urah. 

C. Razpolaganje s stanovanjskimi in poslovnimi proälori 
in njih dodeljevanje 

Pravica do dodelitve stanovanjskih 
in poslovnih prostorov 

11. člen 

Osebe, ki nimajo stanovanja oz. poslovnih prostorov 
in ki jim je dovoljeno stalno bivati v dotičnem kraju, 
imajo pravico zahtevati, da se jim dodelijo potrebni sta- 
novanjski oz. poslovni prostori. 

Smatra se, da nimajo stanovanja oz. poslovnih pro- 
storov tisti, ki stanujejo v stanovanjih, ki jih pristojni 
zdravstveni referent zaradi iiehigieničnosti proglasi za 
nerabna, ali ki imajo stanovanjske ali poslovne prostore 
v zgradbah, ki jih pristojno gradbeno oblastvo proglasi 
kot nevarne za življenje prebivalcev, ter tisti, ki se 
morajo iz dosedanjih prostorov na podlagi pravnomočne 
sodne odločbe izseliti. 

12. člen 

Prednostno pravico pri dodelitvi stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov imajo aktivni civilni in vojaški dr- 
žavni funkcionarji in nameščenci,, znanstveni in kulturni 
delavci, ki so v seznamu ministrstva za presveto po 
uredbi (Ur. list štev. 233/35—1945), vojni invalidi, ožja 
rodbina umrlih borcev, žrtve fašističnega terorja in njih 
ožje rodbine. 

Lastnik ima prednost do izpraznjenega stanovanja 
ali poslovnega prostora v lastni zgradbi. 

Dodeljevanje  praznih stanovanjskih 
in poslovnih prostorov 

13. člen 

Prazna stanovanja oz. prazne stanovanjske dele do- 
deljuje stanovanjsko oblastvo upoštevajoč pravilo, da 
mora velikost stanovanja oz. njegovega dela ustrezati 
številu članov družine; pri tem se upošteva starost in 
spol družinskih članov. Osebam, ki opravljajo v delu 
stanovanja svoj poklic, ki ne zahteva uporabe nestano- 
vanjskih prostorov, se dodeljujejo tudi za opravljanje 
poslov neogibno potrebni prostori, 

14. člen 

Prazne poslovne prostore oz. njih prazne dele do- 
deljuje stanovanjsko oblastvo, upoštevajoč predmet in 
obseg poslovanja, ki se naj vrši v poslovnih prostorih. 

Dodeljevanje    delov    stanovanj    z   utes- 
nitvijo dosedanjih  uživalcev 

i      _. .. 
15. člen      5!   < '. 

V nezadostno zasedenih stanovanjih (40. člen) sme 
stanovanjsko oblastvo uživalcu stanovanja (lastniku, na- 
jemniku itd.) odvzeti del stanovanja in ga nakazati dru- 
gemu kot sostanovalcu; pri tem mora upoštevati dejan- 
sko možnost delitve stanovanja, število, starost in spol 
družinskih članov in poklic uživatelja in njegovih dru- 
žinskih članov. 

V primerih nujne potrebe sme stanovanjsko oblastvo 
odrediti tudi souporabo kuhinje po sostanovalcu. 

Stanovanjsko oblastvo sme, ako so ostali pogoji za 
to dani, odrediti, da se vselijo v opremljene sobe neza- 
dostno zasedenega stanovanja podnajemniki. 

16. člen 

Novi sostanovalec (ne tudi podnajemnik) postane 
najemnik hišnega lastnika. 

V sporih med sostanovalci in v sporih med stano- 
valcem in podnajemnikom odloča stanovanjska oblast. 

Stanovanjsko oblastvo odredi na predlog uživalca 
stanovanja izselitev podnajemnika, ako je podan razlog, 
podoben tistim, ki so navedeni v 9. členu pod a), c) in č). 

Prisilna zamenjava stanovanj 

17. člen' 

V nujnih, izrednih primerih sme stanovanjsko obla- 
stvo neprimerno izrabljeno stanovanje nakazati družini, 
ki stanuje v stanovanju, premajhnem zanjo, mora pa 
nakazati hkrati dosedanjemu uživalcu stanovanja druge 
ustrezne stanovanjske prostore. 

Tak ukrep ni dovoljen proti uživalcu stanovanja, ki 
stanuje v lastni hiši; njega je mogoče le utesniti (15. člen). 

Prisilna izselitev 

18. člen 

Stanovanjsko oblastvo prve stopnje sme odrediti pri- 
silno izselitev: 

a) oseb, ki se brez predpisanega dovoljenja vselijo 
v stanovanjske ali poslovne prostore; 

b) oseb, ki so se med okupacijo vselile v stanovanj- 
ske ali poslovne prostore, ki jih je prejšnji uživalec 
zaradi okupatorjevega pritiska zapustil, a jih sedaj za- 
hteva za sebe; 

c) oseb, ki so stanovanjske ali poslovne prostore 
očitno dobile zaradi- svojega poklica ali položaja, dob- 
ljenega med okupacijo; 

č) rodbin proglašenih vojnih zločincev in rodbin 
oseb, ki so pobegnile v inozemstvo. 

Stanovanjsko oblastvo izseli tudi osebe, ki jih je 
treba izseliti zaradi izvršitve izreka sodišča po 9. členu. 

19. člpn 

Stanovanjsko oblastvo druge stopnje sme po zasli- 
šanju stanovanjskega oblastva prve stopnje odrediti iz- 
praznitev zasedenih ••••••••• in ppäloyniji p_rp3torpx ter. 
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celih zgradb, ako je to  nujno  potrebno za namestitev 
uradov, ustanov ali vojske. 

20. člen 

Nihče razen oseb iz točke a) 18. člena ne sme biti 
izseljen, dokler mu stanovanjsko oblastvo ne da na raz- 
polago drug h ustreznih, v primer.h iz točke č) 9. člena 
ter iz točk c) in č) 18. člena pa najnujneje potrebnih 
stanovanjskih o/.- poslovnih prostorov. 

Tistemu, ki ima pravico do ustreznih poslovnih pro- 
storov, se morajo dcdel.ti taki posloVn: prostori, da za- 
radi izselitve ne utrpi škode v pridobivanju. 

Stroški   selitve 

21. člen 

V primerili pris Ine zamenjave po 17. členu in pri- 
silne izselitve po 10. členu plača vse stroške za prese- 
litev in za ustrezno adaptacijo novega stanovanja oz. 
poslovnega prostora prisilno preseljene stranke v prvi 
vrsti Ust , na katerega zahtevo ali prošnjo se je zame- 
njava ali preselitev izvršila, ako pa bi to bilo socialno 
krivično, stanovanjski skTaöT (37. člen). O tem, kdo ima 
po tu navedenih prav.lih plačati te stroške, in o njih 
pr.meniosti odloči v sporu stanovanjsko oblastvo; to sme 
tudi vezati selitev na pogoj, da se položi za te stroške 
primeren predujem. 

V primerih izselitve po točki b) 18. člena plača 
stroške selitve stanovanjski sklad, v vseh drugih pri- 
mer.h iz 18. člena in v primerih izselitve na podlagi 
pravnomočne sodne odločbe pa izseljena stranka, razen 
če fz socialnih razlogov stanovanjsko oblastvo odobri, da 
se plačajo iz stanovanjskega sklada. 

C'. Preurejanji* stanovanjskih prostorov v poslovne 
in njih uporabljanje v ncstanovanjske svrhe 

22. člen 

Stanovanjsko oblastvo druge stopnje sme po zasli- 
šanju stanovanjskega oblastva prve stopnje na  uteme- 

. Meno prošnjo izjemoma in začasno d.ovoliti preureditev 
stanovanjskih prostorov v poslovne ali njih uporabo v 
'^stanovanjske namene, ako je to neobhodno potrebno, 

. ^a se zavarujejo pogoji za življenjski obstoj in pridobit- 
n°st prosilčevo. 

23. člen 

Stanovanjsko oblastvo druge stopnje sme, kadar to 
Zalitevajo nujne javne koristi,  po zaslišanju stanovanj- 
skega oblastva prve stopnje   dovoliti   uradom, javnim 

s'anovam in vojski preureditev stanovanjskih prostorov 
v.Poslovne. 

24. člen/ 

Stroške preureditve plača koristnik, ki je tudi dol- 
zan. na svoje stroške zopet ^vzpostaviti prejšnje stanje, ko 
Preneha potreba po preurejenem prostoru; če tega v 
danem roku ne izvede, stori to stanovanjsko oblastvo na 
Vegove stroške. 

25. člen 

Kdor samolaslno preuredi stanovanje ali del stano- 
vanja v poslovne prostore, mora vzpostaviti prvotno sta- 
ile v odrejenem roku, ker to sicer izvrši •• njegove 
broške stanovanjsko oblastvo, 

D. Postopek 

26. člen 

Prošnje za odločbe po 19.. 22. in 2.'J. členu se vlagajo 
pismeno na stanovanjsko oblastvo druge stopnje. Vse 
druge prošnje in vloge pa se vlagajo p sment» ali dajo 
ustno na zapisnik pri stanovanjskem cblastvu prve 
stopnje. 

V primerih pravnomočne sodne odpovedi ali raz- 
veljavljenja najemne pogodbe (9. člen) predlaga izseli- 
tev in nakazilo novih stanovanjskih oz. poslovna pro- 
storov stranka, ki je .zposlovala sodno odločbo. 

27. člen 

Stanovanjska oblastva prve in druge stopnje odločijo 
vsako zadevo z večino glasov v tročlanskih senatih, ki 
jih izmed članov slanovanjske komisije oz. višje stano- 
vanjske komisije sestavi predsednik komisije. 

Od soodločanja je izključen, kdor je s katero koli 
prizadeto osebo v sorodstvu ali svaštvu do četrtega ko- 
lena ali živi z njo v prijateljstvu ali sovraštvu. 

28. člen 

Praviloma se rešujejo vse zadeve brez naroka na 
podlagi podatkov, ki jih je priskrbelo stanovanjsko obla- 
stvo po svojih odposlancih ali pooblaščencih ali z dru- 
gimi poizvedbami. Tudi za odposlance in pooblaščence 
velja odločba drugega odstavka prejšnjega člena. 

29. člen 

O vsaki zadev: se izda pismena odločba, ki mora 
vsebovati rok, v katerem se morajo opraviti odrejena 
dejanja, kratko obrazložitev in.pouk o roku in načinu 
vložitve pritožbe. 

Ako gre za utesnitev (15. člen), mora odločba nave- 
sti tudi obseg utesnitve in število oseb, ki so naj v 
odvzele prostore vselijo, ter pouk, da sme utesnjena 
stranka v 8 dneh po prejemu odločbe o utesnitvi sama 
prijaviti stanovanjskemu oblastvu osebo (z ustreznim 
številom družinskih članov), ki jo hoče kot sostanovalca 
oz. podnajemnika vzeti v stanovanje, in da bo, ako tega 
v 8dnevnem roku ne stori ali ako se stanovanjsko obla- 
stvo s predlagano ureditvijo iz utemeljenih razlogov ne * 
bi strinjalo, sostanovalec oz. podnajemnik določen ura- 
doma. 

30. člen 

Zoper vsako odločbo stanovanjskega oblastva prve 
stopnje se sme nezadovoljna stranka pritožiti -na stano- 
vanjsko oblastvo druge stopnje, ki odloči dokončno. 

Pritožba,se mora vložiti v 3 dneh po vročitvi pisme- 
ne odločbe pri tistem stanovanjskem oblastvu, ki je od- 
ločbo izdalo. Stanovanjsko oblastvo prve stopnje sme 
svojo odločbo spremeniti in izdati novo v 8 dneh po 
prejemu pritožbe; če tega ne stori, mora v istem roku 
predložiti pritožbo s spisi stanovanjskemu oblastvu druge 
stopnje v rešitev in pri tem v spremnem dopisu dati 
potrebna pojasnila in pripombe k trditvam pritožbe. 

Vložena pritožba ima odložilno ••• 

31. člen 

Zoper odločbe stanovanjskih oblastev druge stopnje 
po 19., 22. in 23. členu je dopustna pritožba, in sicer: 

a) ako je odločbo izdala višja stanovanjska komisija 
pri okrožnem izvršilnem odboru (točka b 4. člena), na 
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v.njo stanovaii;-ko komi-i(o pri mini-%1 rslvu ia notranje 
zadeve; 

b) ako \v odločbo i/.tlala \ Ha stanovanjska komisija 
pri okrajnem i/.v I'MIIK-III odboru (točka c 4. člena), na 
višjo stanovan|skti komisijo pri okrožnem izvršilnem od- 
boru, kfer pa taka kom.-•• ne obstoji, na okrožni izvr- 
šilni odbor, ki o pritožbi sklepa v svoji  redni sestavi. 

Za te pritožbe veljajo smiselno določila zadnjih dveh 
odstavkov prejšnjega člena. 

Zoper odločbe po lfl.. 22. in 23. členu, ki jih izda 
višja stanovanjska komisija pri ministrstvu za notranje 
zadeve, ni pritožbe 

32. člen 

Ako stranka, kateri v prid je bila odločba stanovanj- 
skega oblastva ali sodišča izdana, ne predlaga v 15 dneh 
po pravnomočnosti odločbe prisilne izvršitve odločbe, 
ugasnejo njene pravice iz odločbe. 

33. člen 

Prisilno izvršitev odločb opravljajo stanovanjska 
oblastva s pomočjo pristojne Narodne milice. 

34. člen 

Vsaka stranka plača stroške, ki jih ima zaradi ude- 
ležbe v postopku pred stanovanjskimi oblastvi. 

35. člen 

Pismene odločbe in obvestitve se vročajo s povrat- 
nico strankam osebno ali v roke njihovih odraslih rod- 
binskih članov. Ce taka vročitev ni mogoča, se, dosta-: 
vitev opravi tako, da se pošiljka pritrdi na vrata sta- 
novanja. 

E. Kazenske določbe 

3G. člen 

Kršitve tega zakona se kaznujejo z denarno kaznijo 
«lo 15.000 dinarjev ali s prisilnim delom brez odvzema 
prostosti do 0 mesecev. 

Stranka, ki se pritožuje očitno samo iz nagajivosti 
ali zaradi zavlačevanja izvršitve odločbe stanovanjskega 
oblastva ali sodišča, se kaznuje z denarno kaznijo do 
1.500 dinarjev. 

V primeru neizterljivosti denarne kazni se ta kazen 
nadomesti s kaznijo prisilnega dela brez odvzema pro- 
stosti, računajoč 50 dinarjev za en dan. 

Kazni izrekajo stanovanjska oblastva prve stopnje. 
Za pritožbo zoper ta izrek veljajo smiselno določila 
30. člena. 

Izrek o kazni po prednjih odstavkih tega člena ne 
izključuje uporabe drugih kazenskih predpisov po pri- 
stojnih sodiščih in drugih organih ljudske oblasti. 

•. Stanovanjski sklad 

37. člen 
Vse denarne kazni, ki se izrečejo po tem zakonu ali 

po predpisih, ki bodo izdani na podlagi tega zakona, se 
stekajo v stanovanjski sklad tistega ljudskega odbora, 

katerega stanovanjsko oblastvo prve stopnje je kazen 
izreklo. 

Pristojni ljudski odbori poskrbijo tudi za druge vire. 
ki naj zagotove stanovanjskemu skladu potrebna sredstva. 

Iz stanovanjskega sklada se poravnajo selitveni stro- 
ški po določbah 21. člena. 

G. Izjemne določbe 

38. člen 
Predpisi tega zakona ne veljajo za stavbe, ki se 

bodo na novo gradile, in za nove dograditve starih stavb, 
kakor tudi ne za stavbe, ki jih bodo zidale ali sicer v 
svojo last prevzele nove stanovanjske zadruge, ki se 
bodo vključile v zvezo stanovanjskih zadrug. 

39. člen 

S prostimi stanovanji v stavbah ustanov, zavodov in 
podjetij, ki so v lasti ali upravi države in ki so name- 
njeno njih delavcem in nameščencem, razpolaga stano- 
vanjskp_jab]a£t#o v sporazumu s prizadetimi upravami, 
upoštevaje službene potrebe in morebitna pravila teh 
ustanov, zavodov in podjetij. 

H. Prehodno in končne določbe 

40. člen 
Mestni izvršilni odbori v Ljubljani, Mariboru in 

Celju ter tisti krajevni (mestni) izvršilni odbori, ki jim 
zaradi stanovanjske stiske to naroči nadrejeni okrožni 
izvršilni odbor, morajo vsak za svoje območje izdati 
smernice, po katerih naj se ugotavljajo nezadostno oz. 
neprimerno zasedena stanovanja in predpise o načinu 
ugotavljanja takih stanovanj. 

41. člen 

Vlada Ljudske republike Slovenije se pooblasti, da- 
izda predpise o ureditvi najemnin za stanovanjske in 
poslovne prostore. Do izdaje novih predpisov veljajo 
dosedanji predpisi. 

42. člen 

Minister za notranje zadeve se pooblasti, da izda 
podrobnejše predpise in navodila za izvajanje tega 
zakona. 

43. člen 

Stanovanjska oblastva v Ljubljani, Mariboru in Celju 
poslujejo po dosedanjih predpisih, dokler ne bodo sta- 
novanjske komisije, določene s "tem zakonom, pričele 
poslovati. 

44. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 20. junija 1946. 
Štev. 78. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Izdaja in  zalaga:   Uprava  »Uradnega lista LESc  v Ljubljani.   Urednik:   Pohar Robert;  tiska tiskarna Merkur — 
îba v  Ljubljani.   -   Izhaja  vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno:  din 24.—. četrtletno:  din 70.—.polletno: 
lin 135.—> celoletni:  t:n 2•0 . Posamezna številka: prva pola din 2.60, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, -* .Uredništvo 

;a uoravniš'.vo: Ljubljana. Gregorčičeva oL 23. X*L it 25-52. — tek, račun ft, 14.881- 
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URADNI LI 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 3. julija •6 '   Stevlk» 46. 

VSEBINA: 
171. Uredba o zatiranju koloradskega (krompirjevega) hrošča. 
172. Odredba'o splošni zdravniški in zobozdravniki tarili. 

Uredbe, navodilo, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

171. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o zatiranju kolo- 

radskega (krompirjevega) hrošča 

Da se zatre koloradski Uroše, izdaja vlada Ljudske 
republike Slovenije v smislu predpisov o zatiranju bo- 
lezni in škodljivcev kulturnih rastlin 

uredbo: *" 

1. člen 
- Okrajni izvršilni ljudski odbori dojočijo okoliše, v. 

katerih se je pojavil koloradski hrošč, in to razglasijo na 
krajevno ob.čajni način. Od dneva po tém razglasit se 
tnorajo-v napadenih okoliših izvajati predpisi te uredbe. 

2. člen *   • 
Vsak lastnik, zakupnik ali uživalec zemljišča v napa- 

• deneni okolišu je dolžan izvrševati vse ukrepe, ki jih 
za zatiranje''      Padskega hrošča predpiše okrajni izvr- 
šilni ljudski odbor po navodilih ministrstva £a kmetij- 
stvo in gozdarstvo. 

3. člen 
Prepovedano- je iz napadenega okoliša iznašali ali 

uvažati  krompir, listje krompirja,  paradižnika in jaj- 
v cevca, kakršne koli rastline s koreninami, gnoj in zemljo. 

Vse druge vrste povrlnine in vse druge sveže polj- 
ske ali vrtne rastline se. smejo v času od i. aprila do 
H novembra iz napadenega okoliša iznašati ali izvažati 

» sanio, če so brez korenin in če so očiščene od zemlje.in 
^s spričevalom, ki ga  po'priloženem  obrazcu  izda od 
Rajnega izvršilnega ljudskega odbora pooblaščeni kra- 
sni poverjenik rastlinsko-zdravstvene službe. 

•'    > ° i 
,   v 4. člen . ~   . 

- Pa *•• prepreči širjenje koloradskega hrošča v. napa- 
čnem'okolišu samem, so okrajni izvršilni "ljudski od- 
bori- pooblaščeni, da predpišejo potrebne omejitve za 

'potranji promet v napadenem okolišu s predmeti, nave- 
denimi v 3. členu. - % 

, ' , >  " !    :      •       j        ,5. člen                      -          • 
"!' Kr5ilçi predpisov le uredbe in predpisov1,' ki jih na 
podlagi te uredbe izdajo okrajni izvršilni ljudski odbori,; 

bodo kazno.vanr z denarno kaznijo do 5000 din, kar pa 
ne izključuj« sodnega kazenskega pregona, če gre za 
dejanje, kaznivo po kazenskem zakonu. ' Blago, ki ie 
prenaša oziroma prevaža proti.predpisom 3. in 4. člena te 
uredbe, se odvzame in po potrebi uniči. 

Za izrekanje kazni so pristojni okrajni izvršilni 
ljudski odbori. Rok za pritožbo znaša 15 dni.   - 

V primeru neizterljivosti se denarna kazen spre- 
meni v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, 
računajoč 1 dan prisilnega dela na 50 din. 

6. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradneni listu 
LRS-.. 

) 
Ljubljana dne 2. julija 1946. 

Predsednik 
,    .  .Minister    v   - vlade Ljudske republike 

za kmetijstvo in gozdarstvo:. Slovenije':. 
Hribar Janez s. r.   •> Miha Marinkp s, r. 

Pravilniki, navodilo, odredbe In odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

172. 

« • Odredba 
niiuistra, za ljudsko zdravje o splošni,zdravniški 

in zobozdravniški tarifi 

>   a. L Be"    • 

. A. SPLOŠNA ZDRAVNIŠKA TARIFA 

: :    I.    .' '   .       . 

Temeljne nagrade 

1. Pregled' v ordinaciji,  prvi  
.  naslednji pri isteni obolenju     ... 

2. Pregled v bolnikovem .stanovanju, prvi . 
.   % naslednji pri istem obolenju     .,    ..  ,. 

C. Pregled .v konšilijiy:v"sak. zdravnik-*/'  • 
Konsilij na-zahtevo, stranke . 

din 
40.— 

.so:— 
60.— 
40.*— 

100.— 
200.— ' 
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Za storitve pod 1., 2. in 3. se v nočnem času, 
t. j. od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj, 
zaračuna dvojna tarifa. 

4- Obiski nad 3km od  kraja zdravnikovega 
stanovanja:   ^ 
a) pregled kakor pod 2. 
b) kilometrina   podnevi   din   5.—,   ponoči 

din 7.— od začetega kilometra. 
Kilometrina pripada zdravniku pri pešhoji in pri 

uporabi kolesa. Ce stranka plača vozilo, kilometrina 
odpade. 

Pri uporabi svojega ali najetega vozila se zara- 
čunavajo samo dejanski stroški. 

Za obiske nad 5 km v eno smer sme zdravnik 
vozilo zahtevati "in obi9k odkloniti, če ve, da je 
vozilo na razpolago, pa stranka oziroma oblast ne po- 
skrbi zanj. 
c) Nagrada za izgubo časa: 

do  4   ur  podnevi   skupno  din    40.—, m 

ponoči      .     .    din    60.—, * 
:   do 8  ur  podnevi  skupno  din    80.—, 

pojoči       .     .     din  120.—, 
nad  8  ur podnevi.,, skupno  din  12Q.—, 

ponoči       .     .     din 200.—. 
Nočna kilometrina in nočna nagrada za izgubo 

časa se računata, kadar nad polovico kilometrov in 
nad polovico izgubljenega  časa  odpade na nočno 
dobo, t. j. na čas med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj. 

5. Tarifa za pregled v ordinaciji oz. bolnikovem stano- 
vanju velja pri uporabi časa do xk ure; 
pri prekoračenju tega časa (nad \h ure) se podvoji, 
največ potroji (nad 1 uro). 

6. Za pregled več bolnikov v istem stanovanju, ki 
pripadajo^ isti rodbini, se zaračuna cela tarifa samo 
'za prvega, drugi plačajo polovično. Za pregled več 
bolnikov v istem kraju in različnih stanovanjih plača 
•vsak bolnik celo nagrado za pregled. Kilometrino 
in nagrado za izgubo časa plača prvenstveno tisti, 
h kateremu jo bil zdravnik klican; po dogovoru se 
znesek lahko razdeli na vse, kî so bili deležni zdrav- 
niške pomoči. 

Posebne nagrade 

II. 

Različne  storitve 
din 

1. Zdravniško spričevalo, izdano  na   zahtevo 
stranke v neuradne namene 40.— 

2. Zdravniško spričevalo,   izdano na zahtevo 
stranke pri namernih poškodbah in pretepih     80.— 

3. Porabljeni material (zdravila, obvezila itd.} 
po nabavni ceni. 

4. Prerez abscesa, poskusna punkcija, podkožni 
panaricij, spodraščen nohet in pod. 20.— do   50.— 

5. Prerez flegmone, tetivni in kostni panaricij 
in podobno 50.— do 100.— 

'6. Spraznitev ascitesa, pleural, eksudata   .    .     CO.— 
7. Lokalna anestezija   «    •    «   . •    • ,20.— do  30.— 
8. Narkoza inhalacijska .    « _'••,!»  !•.'„t »    «   100.— 
9. Šivanje, vsak Siv po .    . " ' « T< - « *| « "• «    i     15.— 
"•' Michelova sponka po.    •    « ^ i    «    «     W.— 

Pri poškodbah in obolënjifi, kjer nI po- 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
IG. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 
27. 

din 
cizija, ekscizija, šivanje, podvezovanje itd.), 
se poleg pregleda .zaračuna samo še porab- 
ljeni material. 
Naravnava izpaha .     .   .     .     .     . 50.— do 100.-r 
Imobilizacija se obračunava po izgubi časa 
(največ s trojno takso za pregled — glej 
I. 5.) in s povračilom stroškov za material. 
Kli2tne  in  klistiri 30.— do 50.— 
Kateteriziranje  moških  40.—i 
Izpiranje mehurja, prvo ...... CO.— 
naslednje       ......... 40.—< 
Punkcija'mehurja     .«...«. 80.—• 
Repozicija kile    ..,.,«.. 50.—! 
Lumbalna  punkcija      . 80.— 
Puščanje  krvi      .             50.— 
Izpiranje želodca, prvo ...... 50.— 
naslednje  30.— 
Injekcija, subkutana in intramuskul.     .    . 10.— 
Injekcija, intravenozna ' 30.—> 
naslednja pri serijskem dajanju .... 20.—! 
Pregled oči, grla, ušes, nosa in odstranitev 
tujkov  iz teh organov se obračunavajo kot 
navadni pregledi; posebej se zaračunava edi-   •• 
no večja poraba časa (glej 1.5.). 
Pientgenska  presvetljava  (za nest 

c jal iste) ' . CO.— do 80.—! 
priračunati se smejo samo še dejanski stro- 
ški za film, kadar gre za slikanje. 
Ekstrakcija zoba brez anestezije      .     „     „ 20.—> 
Ekstrakcija zoba z anestezijo                ,    , 40.—> 
vsak nadaljnji zob pod isto anestezijo   «    • 20.—! 
Diatermija     . 70.—s 
Solux in podobno  25.—i 
Kremenska luč (50.— din pri polurni 
uporabi) 20.— do 50.—* 

Za dela (storitve) pod II. se sme priračunati te- 
meljna nagrada (I.) samo, če se je poleg dela (sto- 
ritve) opravil še poseben, temeljit pregled. 

III.      - 

Zdravniška pomoč pri porodiK 
din.1 

200.-• 
200,-4 

i. Kiretaža   ...    .    «    „.    .    s    .    . 
2. Vodstvo poroda • 

vodstvo poroda na zahtevo stranke brez po- 
sebne zdravniške indikacije  po dogovoru. 

3. Šivanje presredka pri rupt. I. stopnje .    .    100.—» 
II. stopnje ,    ,   200.—i 

4. Luščenje posteljice    .     .    •    •    «    «   ] •   200.—! 
5. Pomoč pri porodu z zadnjič. le*go    .    ,     s    200.—« 
G. Ekstrakcija plodu e kleščami.    .    >   ' n    .   200.—* 
7. Obrat .    .    , ' »    200.-i 
8. Kraniotomija, dekapitacija, evisceraeija .    .   •••.-• 
9. yse storitve pri porodu ne smejo presegali   600.—i 

K postavkam pod III. se pri oddaljenosti nad 3 km' 
prišteje še kilometrina (L, 4.); odškodnina za izgubo 
časa pod L, 4. brez nočnih dodatkov, pripada zdravi 

^,. •••• ne glede na. oddaljenost, .' "" 
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4. 

7. 

Za dela (storitve) pod III. se sme priračunat: 
temeljna nagrada (l.) samo, če se je poleg dela 
(storitve) opravil še poseben, temeljit pregled. 

IV. -•• 

Zdravniške  analize  in   preiskave. 

Haemogram  (štetje belih in  rdečih krvnih      din 
telesc, Salili, indeks, barvan preparat) .     .    140.— 
Sedimeutacija krvi 20.— 
Mala analiza urina  (barva,   reakcija,   spec. ' 
•.eža, beljakovina, sladkor, urobilinogen, bili- 
rubin, diazo, aceton, acet-ocetna k.slina, indi-  . 
kan, vse kvalitativno .     .     . *   ,     .     .     .      40-— 

Običajen pregled urina na beljakovino in 
sladkor se ne računa posebej. 
Sladkor kvantitativno 30.— 
Krvni sladkor 70.— 
Za mikroskopski  pregled   blata,   spufuma, 
brisa, krvi, punktate, likvorja, sedimenta in 
podobno, vsak preparat ......     30.— 
Analiza želodčnega soka  (prosta in vezana 
solna kislina kvantitativno, kri-žolč in mlečna 
kislina  kvalitativno)   mikroskopski  pregled      50,— 
Delna.analiza primerno manj. 

Za dela (storitve) pod IV. se sme prira- 
čunati temeljna nagrada (I.) samo, če se je 
poleg dela (storitve) opravil še poseben, 
temeljit pregled. 

V. 

Sodnomedicinska stroKa 

Lokalni ogled     100.— 
Obdukcija... zdravnik 200,— 

strokovno usposobljen strežnik    100.— 
nekvalificiran pomagač      .     .      50.— 

Obdukcija infekc;oznega, naguiiega ali eks- 
humiranega trupla... zdravnik  ....    300.— 

strokovno usposobljen strežnik    150.— 
nekvalificiran pomagač...    .     75.— 

Izvedensko mnenje... najmanj  ....    100.—, 
Za izvedensko mnenje, ki zahteva poseb- 

nega študija, preiskave in Studiranja aktov, 
se odmerja honorar pö individualnem dogo-t> 

vòru; kot osnova velja 'honorar za navadno 
izvedensko mnenje. 
Odškodnina za zamudo časa za prisostvova- 
le na razpravi od vsake začete pol ure    •     30.— 
Kot začetek razprave se računa ura, ki je na-., 
značena na vabilu. 
Za toksikološke preiskave: « 
a) na eno vrsto strupov ..«.«. 100.— 
• na dve ali tri vrste strupov .... 200.— 
c) na strupe- sploh brez navedbe skupine, 

y katero spadajo... najmanj     .    .    .    800.— 
Komplicirani primeri se obračunavajo po . 

individualnem dogovoru. 
Pot in jwmuda časa se obračuna po I: 4., 
kolikor ni drugače določeno (V. 6.). 
Pri civilnopravdnem postopku se tarifne go- 

B. ZOBOZDRAVNISKA IN LABORATORIJSKA TARIF/ 

Zobozdravniška tarifa < 

I. Konscrvirajoča terapija zob 
4 Plombe: 

na eni ploskvi     .     .     • 
konturne .     .     ... 
nazidek z zaličkom .     . 
naz'.dek  vlit .... 
Inlay iz kovine in palaponta 

Zdravljenje korenik 

Pulpitis od 1.—5. zoba  . 
Pulpitis od 6.-8. zoba   .. 
amputacija pulpae 
gangrena pulpae . 

II. Ustna in zobna kirurgija 

Ekstrakcija zob: 
brez anestezije   .... 
z anestezijo 1 zob     .     .     . 
vsak nadaljnji zob po . 
komplicirana z izklesanjem .' 

Operacije: 
reseko ja korenike in oper. ciste 
obturator posebej 
odstranitev retiniranega zoba 
incizija  abscesa  .... 
Vsaka nadaljnja ordinacija . 
injekcija kot posebna storitev 

Drugi   zobozdravstveni ukrepi 

čiščenje zobnega kamna ... od 20.— 
zdravljenje ging, in stomatit. obolenj, 
vsaka, ordinacija po . , . . .' '. 
vsaka nadaljnja ordinacija . . ... 
obsevanje ali atomiseur po .     .     .     . 
rentgenski posnetek  
ordinacija s pregledom in prvo pomočjo 

III. Protetika • 

M o s t o v n a : 
Logan ali podobna krona z zatičkom 
krona ali masivni vmesni člen . . . 
Richmond' krona ali fast, vmesni 
ali logan krona z. jedrom (vlitim) . 
Palapont krona z, jacket preparacijo . 
Palapont vmesni člen .... 
?A krona  ...     ì    ...     . 

- Cementiranje stare fasete, krone ali dru- 
gih del   .    .    .    .    .    .    . _   ,    , 

, cementiranje nove faseté     , „    .    , 

Ortodontska: ' ~- 
,   po individualnem dogovoru s pacientom 

• Protezna-kavSuk; j- 
Plošča kot osnova    .,    «    ,,   ,    ,    , 

din 

40.— 
G0.— 
80.— 

120-' 
3U0.X- 

. . . R0.— 

. . . 100.— 

. . . • 40.— 
120.— do 200.— 

20.- 
40.— 
20-^- 

100.— 

350,— 
100.— 
400.— 
20.— 
20.— 
20.— 

dò 50.— 

člen 

30.— 
15.— 
25.— 

•2•• 
"••.- 

150.— 
300.— 

350.— 
450.— 
400.— 
350.- 

'30,- 
50".-» 

„'. 120.- 

• V 80,-i 
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din 
običajna kljukica  • 10.— 
žična sponka        . / , 00.— 
križna sponka              100.— 
podjezični ali nebni lok              i 200.— 
sesalo  40.— 
prelom  kavčukove "proteze  100.— 
vsak dodani zob po  •>0.— 

V vseh tarifnih postavkah je vštet mate- 
rial. Posebej se zaračunava le kovina, zobje, 
paladon in kavčuk. 

Laboratorijska tarifa 

Kovina : 

Krona, masivni člen, '/• krona, logan z vlitim 
jedrom in inlay (indirektno vlivanje)    .     . . 100.— 

Člen s faseto ali Richmond krona     .     .     .    120.— 
Inlay, 3• krona ali logan z jedrom (direktni 
vliv) .;..-.      40.— 

Kavčuk: 

Katerialni stroški kot baza ..... G0.— 
vsak zob v protezi  35.— 
običajna kljukica, '   .    .     . 5.— 
žična zaponka    ........ 30.— 
križna zaponka .    .    .    .,   .    .     .     . 50.— 
sesalo t 20.— 
podjezični ali nebni lok  100.— 
prelom kavčukove proteze   .     .     .     .     . 60.— 
vsak dodani zob po   .     .     .     .    . '   .     . 30.— 

.  JPalapont.: 
palapont krona   .     .i    .     .     .'    .     .     . 150.— 
Palapont vmesni člen (brez ogrodja)    .     . 120.— 
Palapont inlay (direktna izvedba) ...      80,— 
Palapont inlay (indirektna izvedba)     .     . 120.— 

V vseh tarifnih postavkah je vštet< material. 
Posebej se zaračunavajo- le kovina, zobje, paladon 
— pon in kavčuk. 

2. člen . 

Splošna zdravniška tarifa velja za vse zdravnike, ki 
imajo pravico do splošne zasebno prakse. 

Za zdravnike-specialiste velja glede* del in storitev, 
navedenih v splošni zdravniški tarifi, ta tarifa s 50°/o 
pribitkom; za dela, navedena v 1. členu pod II., točke 24., 
25., 2G., 27. in pod IV. in V. se ta pribitek ne sme 
zaračunati. Za druga dela in storitve, ki jih lahko opra- 
vijo samo zdravnikii-specialisti, velja ta tarifa samo smi- 
Belno, dokler zanjè ne bo- predpisana posebna tarifa. 

3. člen 

Zobozdravniška in laboratorijska tarifa velja za zobo- 
zdravnike-specialiste, za splošne zdravnike, ki opravljajo 
zobozdravniško prakso in za vse dentiste, dentiste- 
tehnike* in zobotetmike, kï. opravljajo'zasebno. prakso. 

4. člen 

Zaračunavanje manjših nagrad kot je navedeno v 
tarifi (podtarifiranje) je prepovedano; dovoljeno pa je 
brezplačno zdravljenje ali zaračunanje samo stvarnih 
izdatkov. 

5. člen 

Pogodbe med bolniki in zdravniki za pavšalno zdrav* 
ljenje niso dovoljene. 

Posebne tarifne pogodbe odobruje ministrstvo za 
ljudsko zdravje. 

6. člen 

Zdravniška pom,oč se mora v nenadnih življenjsko 
nevarnih primerih nuditi ne glede na to, ali bo zdrav- 
nik dbbil nagrado ali ne. 

7. člen 

Spore o uporabi tarife) rešuje stalna štiričlanska ko- 
misija pri- Glavnem odboru ESZDN Slovenije. Komisija 
sestoji iz zdravnika-specialista zadevne stroke in enega 
zasebnega zdravnika, ki ju imenuje minister za ljudsko 
•zdravje ter jz enega zdravriikà-sindikalista in enega ne- 
strokovnjaka, ki ju imenuje Glavni odbor ESZDN Slo- 
venije. 

Zoper odločbo komisije je dovoljena .pritožba na 
J ministrstvo za ljudsko zdravje v 15 dneh po vročitvi 
odločbe. Pritožba se vloži pri komisiji,. ki jo predloži 
ministrstvu za ljudsko zdravje s svojimi spisi vred. 

Odločba ministrstva o višini nagrade je dokončna. 

8. člen 

. Za dela in storitve, Iti v tarifi (1. člen) niso ome- 
njene, se zaračunava' nagrada po postavki 7a sorodno, 
v tarifi navedeno delo ali storitev. Glede sporov v takih 
zadevah velja 7. člen. 

9. člen 

Zdravniška oziroma zobozdravniška tarifa mora biti 
vsakemu pacientu na vpogled na vidnem mestu v čakal- 
nici ali v ordinacijskj sobi. 

10.,člen 

Prekoračenje in namerne zlorabe tarife se kaznujejo 
po zakonu o zatiranju nedopustne špekulacije in gospo- 
darske sabotaže (Uradni list DFJ št. 26 z dne 25. IV. 
1945) in po drugih sodnih kazenskih zakonih in disci- 
plinsko; druge manjše prekršitve tarife in odredbe pa 
se kaznujejo disciplinsko. 

. 11. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS«. 

' Ljubljana dne 24.- junija 194G. 

-    Minister za ljudsko zdravje: 
Dr. Ahčin Marjan s. r. 

/ 

^Izdaja  •  zalaga:   Uprava »Uradnega lista  LKS«-v Ljubljani.   Urednik:   Pohar  Robert;   tiska  tiskarna Merkur   — 
oba  v   Ljubljani.    -   Izhaja  vsako sredo in soboto. Naročnina:  mesečno:  din  24.—,  četrtletno:  din 70,—,  polletno: 
lin 13&.—. celoletna   f'h 260 " Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din ?.—. — .Uredništvo 

-    ia uDravniätvo; LJubljana. Grezorčičeva uL 23, Tel, at, 25-52, — ček. račun št. 14.337, . 



Poštnina plačana v gotovini. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 6. julija 1946 Številka 47. 

VSEBINA: 
173. Navodilo o pobiranju in odvajanju prispevkov za uradni- I- 174. Obrazec   spričevala  Je  uredbi   o  zatiranju   koloradskega 

ški  pokojninski  sklad  in  za  podporni sklad  pompžnega (krompirjevega) hrošča, objavljeni v Ur. listu z dne 3. ju- 
osebja v službi države. ija 1SI46. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

173. 

Skladno z določili uredbe o ureditvi prejemkov civil- 
nih državnih uslužbencev in ostalih javnih uslužbencev 
zveznih ministrstev in ustanov z dne 20. aprila 1945 
(Ur. list DFJ št. 24/1945) in skladno z navodilom za upo- 
rabljanje te uredbe V-št. 2665 z dne 5. maja 1945 (Ur 
list DFJ 31/1945) ter na podlagi odredbe ministrstva za 
finance FLRJ št. V-3519 z dne 18. maja 1946 izdajam 
tole 

navodilo 
o pobiranju in odvajanju prispevkov za uradniški po. 
kojninski sklad in za podporni sklad pomožnega oseb- 

ja v službi države 

I. 

Vsi državni uslužbenci (fepublični uslužbenci in 
uslužbenci ljudskih odborov) so obvezni vlagatelji v 
uradniški pokojninski sklad oziroma v podporni sklad 
Pomožnega osebja v službi države. Tudi vsi osebni upo- 
kojenci morajo bili vlagatelji v uradniški pokojninski 
sklad. • • . - 

V uradniški pokojninski sklad morajo vlagati pri- 
spevke vsi državni uslužbenci, v podporni sklad pomož- 
?ega osebja v službi države pa vsi dnevničarji, pogodbeni 
^ honorarni uslužbenci, ki niso obvezno zavarovani pri 
"ederalnem zavodu za socialno zavarovanje v Sloveniji. 

. i Državni uslužbenci, izvoljeni za člane izvrsnih ljud- 
s*jh odborov, ki prejemajo od le-téh stalne nagrade, nio- 
bio ostali še^nadalje vlagatelji v enega izmed obeh na- 
jdenih skladov, toda morajo od svojih nagrad plačevati 
^trezne prispevke. 

Vsi delavci in. drugi, nameščenci, ki so v najemnem 
velovbem razmerju v republični službi ali v službi ljud- 
sl:'b odborov, morajo biti zavarovani pri Federalnem 
zavodu sa socialno zavarovanje v Sloveniji. • 

•. 

Vloge obeh skladov tvorijo: 
a), mesečni prispevki, ki znašajo 2.5% od celotnih 

rednih službenih prejemkov brez rodbinskih do- 
ktad do zneska 4600.— din,'preko tega zneska 
Pa 5%^ 

b) polovica prvih mesečnih prejemkov na novo po- 
stavljenih uslužbencev; 

c) razlika prvega meseca med novimi in doteda- 
njimi prejemki ob napredovanju uslužbencev, ob 
postavitvi uslužbencev za vršilce dolžnosti višjega 
zvanja aH položaja.in ob postavitvi na višje zva- 
nje pO prekinitvi službe 

III. 

Odvajanje odfpgnjeiiih prispevkov 

Pristojni-naredbodajalci morajo izkazati v seznamih 
plač v posebnih rubrikah odtegljaje za uradniški pokoj- 
ninski sklad in za podporni sklad pomožnega osebja v 
službi države. Izplačilno blagajne pa morajo pri izplačilu 
službenih prejemkov zadržati le ;odtegljnje in jih preod- 
kažejo na čekovni račun pri Poštni hranilnici v Beogra- 
du, in sicer:' 

1. za uradniški pokojninski sklad na št. 5G.Ô0G ček. 
računa. Obenem naj pošljejo Državni hipotekami banki, 
direkciji fotklov  v Beogradu poročilo o  preodkazanem 
denarju,' iz katerega naj bodo vidni tile podatki: naziv 
oblAslva ali ustanove, ki pošilja denary skupno število 
vlaga'eljev; višina zneska in za kateri mesec se pošilja 
denar; .. . V •  ,»< -  - 

> 
2. za podporni sklad pa ček. račun Državne kipote- 

. karne banke v Beogradu št. 51.093 z označbo na hrbtu 
položnice >Za podporni sklad*. 

Od osebnih upokojencev naj izplačilne blagajne iod- 
tegujejo prispevke, po seznamih, po katerih se izplaču- 
jejo pokojninski prejemki 1er preodkazujejo odlegnjene . 
zneske uradniškemu pokojninskemu skladu na način, do- . 
ločen pod točko HI/1 teh navodil. Po 18. členu uredbe 
o ugotovitvi pravice do^ pokojnine znaša mesečni prispe- 
vek 8% od kosmate pokojnine, ne vStevsi rodbinske do- • 
klade. 

Izplačilne blagajne pri krajevnih ljudskih odborih 
(kjer obstoje) ne pošiljajo odtegnjenih prispevkov nepo- 
sredno Državni hipotekami banki, temveč naj jih ipre- 
odkazujejo s seznamom vlagateljev okrajnemu ljudskemu 
odboru. Okrajni ljudski odbori pa preodkažejo prispevke 
svojih uslužbencev in uslužbencev krajevnih ljudski! 
odborov na čekovni račun SI. 56.006 oziroma št. 51.093 in 
izkažejo v poročilu na Državno hipotekarno banko poleg 
ostalega1 ločeno zneske prispevkov, od uslužbencev posa- 
meznih krajevnih ljudskih.odborov. '    " 
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Državna gospodarska podjetja morajo odtegovati in 
preodkazovati na navedeni način prispevke za uradni- 
ški pokojninski sklad za b:vše državne uslužbence, ki so' 
v službi pri teh podjetjih in so še nadalje ostali vlaga- 
telji v uradniški pokojninski sklad. 

Izplačilne blagajne morajo v "enem mesecu po izpla- 
čilu prejemkov odvesti vse odtegnjene zneske. 

Državni hipotekami banki naj se ne pošiljajo se- 
znami vlagateljev in odločbe o spremembah v službenih 
odnosih. 
•   . IV. 

Nepravilno preodkazane zneske, ki ne pripadajo 
skladu, bo vrnila Državna hipotekama banka na podlagi 
odločb pristojnega naredbodajalca po poprejšnji odobritvi 
ministrstva za finance LRS. 

.     . •. 
Izplačilne blagajne morajo v 14 dneh po izdaji teh 

navodil preodkazati na določeni način Državni hipote- 
kami banki vse odtegnjene in zadržane prispevke za 
uradniški pokojninski sklad oz. za podporni sklad pomož- 
nega osebja v službi države. 

To velja tudi za prispevke, ki so kot depozitna imo- 
vina zaračunani pri ljudskih odborih po 4. točki okrož- 
nice ministrstva za finance LRS ž dne 21. decembra 
1945 št. 2211/1. Ce so bili ti depoziiti že odvedeni Denar- 
nemu zavodu Slovenije v smislu okrožnice predsednišlva 
vlade LRS z dne 16. maja 1946 št 959/6, naj jih ljudski 
odbori preodkažejo na čekovni račun Državne hipotekar- 
ne banke y. Beogradu. 

Pobrane prispevke, ki so jih" ljudski odbori iz depo- 
zitne imovine porabili za zdravniške stroške, zdravila 
itd., morajo ljudski odbori povrniti in preodkazati do 
1. oktobra 1946. 

VI. 

C© ee posameznim 'državnim uslužbencem prispevki 
niso odtegovali ves čas od dneva nastopa službe, je 
treba prispevke naknadno odtegniti v 6 mesečnih obro- 
kih ter jih od 1. avgusta 1946 dalje z vsemi potrebnimi 
EQdatki EreodkazoyaU JMâïAi h.i£otf.k.arni banki. 

VII. 
Vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem navodilom' bo 

izda'al minister za finance, ki bo skrbel za natančno 
izvajanje navodila. 

V Ljubljani dne 27. junija 194G. 
St. 2552/14-1-1946.  ; 

• '   - Minister za finance; 
•   ' Polič Zoran s. r. 

174. 

Obrazec 
k uredbi vlade Ljudske republike Slovenije 

o zatiranju koloradskega (krompirjevega) hrošča, ob- 
javljeni v Ur. listu LRS z dne 8. julija 1946, št. 171/46 

SPRIČEVALO 

za povrtnino (sveže poljske — vrtno rastline) 
iz okoliša   .......  

Podpisani krajevni poverjenik rastlinskoždravstvene 
službe potrjujem: 

Spodaj opisana povrtnina (sveže poljske — vrtne 
rastline) je, (so) zrasla(-e) na območju krajevnega LO 
 .". _ M i.  v ok raju  

Pošiljko sem danes pregledal in v njej nisem našel 
koloradskega hrošča, ličinke, bube ali jajčec tega hrošča, 
Pošiljka ne vsebuje krompirja ali drugih rastlin razen 
opisanih: 

Popis pošiljke: 
Vrsta povrlnine (svežih poljskih — vrtnih rastlin) 

Vrsta pošiljke in število ;..... « 
Teža pošiljke  „   „  
Nakladalna postaja  (v primeru prevoza po železnici) 

Naslov odpošiljatelja 
Naslov prejemnika —., 

V - :.. 

2ig KLQ 

dne, 1946. 

Podpis krajevnega poverjenika 
rastlmskoždravsty.ene službe: 

r' 

izdaja •  zalaga:  Uprava >uradnega lista LRS« v Ljubljani.   Urednik:  Pohar  Robert;   tiska  tiskarna  Merkur — 
oba" T Ljubljani —  Izhaja vsako iredo tn soboto. Naročnina:  mesečno:  din  24.—.  četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
din 135,-^ celoletno: Itn 280.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, « Uredništvo 

40 g&«ratftefl* LJubljana, facgorSičmra id. 23. 'lei, gt, 25:52, ~ ćek, •&• ft, 14,887. 
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Poštnina plačana v gotovini 

Letnik III. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 13. julija 1946 Številka 48. 

VSEBINA: 
175. Zakon   o   priznanju   doživljenjske   vzdrževalnine   kompo- 

nistu Mariju Kogoju. 
176. Pravilnik o organizaciji in "delu Veterinarskega znanstve- 

nega zavoda Slovenije  (VEZNAVOD)  v Ljubljani. 

177. Odločba  o  dopolnitvi   pravilnika o opravljanju  izpita  z* 
posluževanje parnih motorjev in kotlovskib naprav. 

Zakoni in dragi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

175. ) 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
izdaja 

zakon 
o priznanju doživljenjske vzdrževalnine komponistu 

Mariju Kogoju 

1. člen 

Mariju Kogoju, komponistu iz Ljubljane, se glede 
na njegove zasluge na slovenskem glasbenem polju in 
Da njegovo sedanjo nesposobnost za delo prizna osebna 
doživljenjska vzdrževalnina, ki znaša mesečno 5.000.—, 
dinarjev. 

S tem priznana mesečna vzdrževalnina, poleg ka- 
tere pa ne pritiče ne osebna ne rodbinska doklada, 
začne teči od dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

2. Člen 
:
v Po smrti Marija Kogoja pripada sorazmerna vzdr- 
ževalnina njegovi družini. Ta se.bo pa določila- in od- 
merila po predpisih, ki bodo veljali tedaj za priznanje 
Ju za odmero rodbinskih pokojnin po državnih usluž- 
bencih. 

3. člen 

, Za izvedbo tega zakona ima skrbeti ministrstvo za 
fiance  LRS,  in  sicer iz  proračuna  rezervnih kredi- 

tov LRS. 
Ut 

4. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
1RS«. 

Ljubljana dne 6. julija 1946. - 
St. 79.   , 

Prezidij  Slovenskega  narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej s. r. ' ' Josip Vidmar s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe m odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

176. 
Na podlagi 5. člena uredbe vlade Ljudske republike 

Slovenije o ustanovitvi Veterinarskega znanstvenega za- 
voda Slovenije v Ljubljani od IG. marca 1946 (Uradni 
list LRS št. 111/23) predpisujem tale 

pravilnik 
0 organizaciji in delu Veterinarskega   znansi.^ncg« 

,   zavoda Slovenije (VEZNA V OD)" v Ljubljani 
1.. člen 

Zavod znanstveno proučuje prvenstveno vsa veteri- 
narska'in živinorejska vprašanja na območju Slovenije 
in-v tej zvezi tudi vsa ta vprašanja na območju cele Jugo- 
slavije ter splošna veterinarska in živinorejska znanstve-" 
na vprašanja. 

Naloga zavoda je tudi skrb za vzgojo znanstvenega 
veterinarskega naraščaja in veterinarskih specialistov 
ter veterinarskega pomožnega osebja. 

Zavod ima tudi fo .dolžnost, da s tečaji in predavanji 
na svojih oddelkih in odsekih izpopolnjuje znanje prak- 
tičnih in terenskih veterinarjev, da bodo tf vedno na 
višini sodobne veterinarske stroke in znanosti. 

2. člen 
' Zavod ima téle oddelke: 
1. »Državni veterinarski bakteriološki zavod v Ljub- 

1 ljani s: 
a) centralno diagnostično postajo in podružnicami, 
b) odsekom za biološke preparate, 
c) odsekom za eksperimentalna znanstvena epi- 

zooHološka raziskavanja; 
Oddelek za parazitarne bolezni; 
Zootehnični oddelek; 
Patološko-anatomski oddelek; 
Patološko-fiziološki oddelek; 

6. Farmako-terapevtski oddelek z zavodsko lekarno; 
7. Oddelek za higieno živil živalskega izvora in živil- 

skih, proizvodov sploh; 
8. Centralno veterinarsko bolnico s klinikami oz. 

odseki:. >.,..- 
a) interno kliniko,     ,      . i 
b) kirurSko kliniko, 
c) porodniško kliniko, "-'*- 
d) kliniko za male žival^   • - 
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e) rentgenološkim odsekom, 
i) odsekom za bolnice in ambulance; 

9. Prosvetni oddelek z: 
a) odsekom za veterinarsko prosveto živinorejcev, 

veterinarsko propagando in tisk, 
b) odsekom za strokovni pouk z Državno podkov- 

sko šolo y Ljubljani, 
c) odsekom za veterinarsko statistiko, 
d) veterinarskim muzejem in centralno veterinar- 

sko knjižnico. 
S. člen 

Posamezni oddelki zavoda se uredijo po določbi 
2. člena postopoma v okviru razpoložljivih denarnih sred- 
stev. Po potrebi se smejo v oddelkih ustanoviti tudi pod- 
odseki. Način poslovanja oddelkov in ustanavljanje na- 
daljnjih odsekov predpiše uprava zavoda s poslovniki 
na predlog šefov oddelkov. 

Ce bo potrebno, bodo z odobritvijo ministra za kme- 
tijstvo in gozdarstvo v zavodu ustanovljeni še drugi od- 
delkL '     ,. 

4. člen 
Zavod vodi uprava zavoda; sestavljajo jo ravnatelj, 

njegov pomočnik in šefi oddelkov zavoda. 
Ravnatelj načeluje zavodu, zastopa ga na zunaj, skli- 

cuje in vodi seje uprave in znanstvenega zbora ter skrbi, 
da se vse dèlo v zavodu vrši po veljajočih predpisih in 
po sklepih uprave in znanstvenega zbora. V manj važnih 
stvareh in v nujnih primerih sme odločati sam, mora pa 
o tem .naknadno poročati upravi. Ravnatelju pomagata 
pri delu njegov pomočnik in tajnik. Ce je ravnatelj za- 
držan, ga zastopa njegov pomočnik; če sta zadržana oba, 
zastopa ravnatelja po letih najstarejši šef oddelka. 

Tajnic vodi zapisnike sej uprave in znanstvenega 
zbora in vodi pisarno zavoda. 

Upravi sta dodeljena računovodstvo in ekonomat. 
Računovodstvo vodi vse računovodstvene in blagajniške 
posle zavoda; za olajšanje denarnega poslovanja si sme 
pri posameznih oddelkih in ustanovah zavoda organizi- 
rati pomožna računovodstva (n. pr. v Drž. vet. bakt. 
zavodu, v vet. bolnici, podkovski šoli itd.). Ekonomat 
pskrbuje zavod z materialnimi potrebščinami. 

4        5. člen 
Ravnatelj zavoda, njegov pomočnik in šefi oddelkov 

morajo imeti kvalifikacijo znanstvenika, t. j. morajo biti 
avtorji znanstvenih del, ki dokazujejo njihovo znanstveno 
samostalnost in vestnost. Ce takih kandidatov ni, se mo- 
rejo y začetku upoštevati tudi drugi sposobni strokov- 
njaki s primernimi strokovnimi deli, in sicer kot vršilci 
dolžnosti, dokler "si ne pridobijo znanstvene usposoblje- 
nosti. ,  . 

Med kandidati z enako kvalifikacijo imajo prednost, 
tisti, ki imajo primerno prakso na terenu. 

\ 6. člen 
Stalni znanstveni sodelavci zavoda tvorijo znanstveni 

zbor zavoda. Ta razpravlja in odloča o vsem znanstvenem 
in strokovnem delu  zavoda.  Razpravlja o znanstvenih 
delih zavodskih znanstvenikov in odloča o njihovi objavi. 

- i  7. člen 
Uprava in znanstveni zbor si •••• vsak' za sçbe 

predpišeta poslovnik za. svoje delo in seje. Hišni red 
zavoda določi uprava. 

8. čleri 
Znanstveniki zavoda morajo vsako leto napisati 

vsaj po eno znanstveno delo, zrelo za objavo. Za svoja 
znanstvena raziskavanja smejo od zavoda prejemati de- 
narno pomoč v okviru razpoložljivih sredstev. 

Znanstveniki, ki so dali dela izredne važnosti, mo- 
rejo dobiti od zavoda posebne nagrade, in sicer prven- 
stveno) tisti, ki poleg vestnega opravljanja svojih dolž- 
nosti delujejo tudi na veterinarsko-publicističnem polju. 

O podeljevanju denarne pomoči in posebnih nagrad 
sklepa znanstveni zbor in predlaga ministrstvu svoje 
predloge V odobritev. 

9. člen 
Klinike Centralne veterinarske bolnice so upravičena 

izvrševati prakso po vsej Sloveniji. 

10. člen 

Zavod se vzdržuje iz posebne proračunske postavke 
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Z drugimi dohodki od imovine, ki jo zavod, upravlja, 
od opravljanja poslov, spadajočih v njegovo pristojnost, 
od prodaje publikacij, prostovoljnih javnih in zasebnih 
prispevkov, zapuščin in daril, razpolaga uprava zavoda, 
mora pa o tem ob koncu vsakega proračunskega leta 
predložiti obračun ministrstvu za kmetijstvo in gozdar- 
stvo. Izdatke čez 50.000 dinarjev odobruje ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

11. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSî. 
Ljubljana dne 24. junija 1946. 
St. 2246/3, 

Minister 
v        za kmetijstvo in gozdarstvo; 

,. Janez Hribar s. r. 

Odločba 
ministra za industrijo in rudarstvo o dopolnitvi pra- 
vilnika o opravljanju izpita za posluževauje parnih 

motorjev in kotlovskih naprav 

Z ozirom na izkazano praktične potrebe in izkušnjo 
pri posluževanju parnih kotlov ' 

| odločam; 

' ltčlen 
Izpit 'za kurjača kotlovskih naprav lahko pred pri- 

stojno izpitno komisijo opravljajo tudi one osebe, ki 
se sicer niso izučile ključavničarske, strojnokijučavni« 
carske, kovinostruške, mehanske, kovaške ali pa kotla* 
ske obrti, toda lahko dokažejo, da so praktično delale 
najmanj dve leti kot kurjaški pomočniki pri kotlovskih 
napravah. * 

2. člen 
Ta odločba stopi v veljavo z dnevom objave v >Urad" 

nem listu LRS«. 

Ljubljana dne 25. junija 1946. 
t       Minister 

za industrijo in rudarstvo: 
LeskoSek a. r. 

Izdaja in zalaga: Uprava >Uradnega lista LRS< v Ljubljani,  urednik:  Fonar  Robert;  tiska tiskarna Merkur —. 
oba T Ljubljani. — Iihaj* •••• «redo to toboto. Naročnina: mesečno: din  24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: 
din 185,—•> celoletno: din 280.—•. Poaamezna itevilka: prva pota din 2.•0, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, ~- JJrednlžtTft 

*4p aprwsiltouLJublJana, Gregorčičeva •• 23. Tel, It, 25-52, — ček. račun ji, •.••^ 
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ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 17. julija 1946 Številka 49. 

VSEBINA: 
1'8. Pravilni]; o obvezni oddaji ^belega-žita  (pšenice, rži, ječ-. 
'       mena, soržice in pire) v gospodarskem letu 1W0/47. 

'^' OdloÀba o jpiaçiju krvi krvodajalcev. 

ISO. Objava o razrešitvi in imenovanju nove tročianske okrožne 
oziroma okrajne komisije za izdajo odločb o podržavljenju 
nemškega imetja. 

Pravilniki, navodilu, odredbe in odločbe' 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

178. .    • 

. Na podlagi 4. člena uredbe o odkupu žit v gospodar- 
skem letu ' 104G/47. z dne iS. aprila 134G, Uradni list 
FLR.I št. 228/35—-4G, predpisuje minister za trgovino in 
preskrbo-LRS v sporazumu z ministrom za kmetijstvo 
in gozdarstvo    ' 

pravilnik 
0 obvezui oddaji »elega žita (pšenice, rži, ječmena, 

soržice in iiire) v gospodarskem letu 1946/47. 

l.-čleii 

v> Od presežkov, ki ostanejo kmetom pridelovalcem 
zi,a po odbitku količin za prehrano članov gospodinj- 
iva, za seme. in v krajih, kjer koruza ne uspeva, po 
odbitka krme za prašiče po 2. členu uredbe o oddaji 
*ifa v gospodarskem letu 1Ü-1G/47., morajo pridelovalci 
8jede^ na velikost posestva obvezno oddati podjetju, po- 
oblaščenemu za odkup žita: 

od posestva v velikosti: 
•     do 5 ha skupne površine posestva 60 % "presežkov 
be'ega žita, '   " . 

nad 5 do 8 ha skupne površine posestva 70n/o pre- 
sežkov belega žita, •       ' . 

' nad 8 do 10 ha skupne površine posestva 75 % pre- 
sežkov belega žita, 

nad 10 do 15 ha skupne površine posestva 85°/o pre- 
sežkov belega žita, 

nad 15 ha skupne površine posestva 00,°/o presežkov 
z «elega žila. 

Pridelovalci smejo torej po gornjem vrstnem redu, 
Potem ko so zadostili obvezni oddaji, prosto razpolagati 
s-40%; ••%, 25%, 15% in 10% ugotovljenih presežkov. 

1 2. člen 

^ Imetniki posestev v velikosti do 3ka skupne po- 
gine niso dolžni oddati presežkov, tudi če bi jih imeli, 
v tehle primerih; 

' a);'če ugotovljeni presežek ne znaša več-ko 200 kg, 
_ o) če so kolonisti ali naseljenci, ki so dobili zemljo 
Po zakonu o "agrarni reformi,     ' - :| 

c) če so vojni invalidi ali- vojne sirote, 
č) če gre za yosestva, ki so občutno trpela v vojni 

zaradi izselitve imetnika oziroma njegove družine, zaradi 
požiga poslopij in podobno. 

Imetniki posestev v. velikosti nad 3 ha pddajo v teh 
primerih bela žita v količini, določeni za prvo nižjo sku- 
pino 1. člena tega pravilnika. 

3. člen 

Pri obračunavanju količin krušnih žit za prehrano 
članov gospodinjstva obdrži pridelovalec v okviru koli- 
čine, določene v 2. členu pod^a) uredbe o odkupu žit v 
gospodarskem letu 1046/47. z dne 18. aprila 194G, Ur. list 
FLR.T št. 228/35—46, največ 187.5 kg belega žita in.naj- 
manj 75 kg koruze ••. osebo. Ako hoče pridelovalec ob- 
držati* več koruze, se mu računa 1.20 kg koruze za lkg 
belega žita. Posestniki, ki ne pridelujejo koruze, obdrže 
in oddajo samo' belo žito.    - ••'••', 

Za seme smejo pridelovalci pridržati po 200 kg be- 
lega žita ali po 30kg koruze za vsak hektar površine, 
ki jo morajo obvezno posejati. ' •..'•' 

4. člen : 
Količine koruze za krmo določi ministrst%-o za trgo- 

vino in preskrbo pozneje. Krajevni ljudski odbori bodo 
v okrajih oziroma pri imetnikih posestev, ki ne pridelujejo 
.koruze, a rede svinje, napravili obračun oddaje za ječmen 
skupno s koruzo. V teh primerih bodo namesto koruze 
za krmo svinj pozneje določene ustrezne količine ječmena. 

5. člen 
Državna (zvezna, republična in krajinska) poljedel- ' 

ska podjetja morajo oddali podjetju, pooblaščenemu 
za odkup žita, vse pridelano belo žito po odbitku po- 
trebnih zalog za seme in'plač vnaravi stalnim in-sezon- 
skim delavcem, kolikor ni od ministrstva za kmetijstvo 
in gozdarstvo blokirano za seme. 

Državne kmetijske strojne postaje morajo oddati ve» 
zaslužek, ki so ga prejele y belem žitu. 

6. člen 

• Lastniki in zakupniki nilatilnic in mlinov morajo 
oddati vse količine belega žita, ki so jih prejeli kot za- 
služek, izvzemši količino, ki jim je potrebna za prehrano 
članov'njihovih gospodinjstev po 3. členu tega "pravil- 
nika. Ce so pa hkrati.tudi proizvajalci žita in lahko iz 
pridelkov svojega poljedelskega'.gospodarstva prehranïjo 
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člane svojega gospodinjstva, morajo oddati vse belo žito, 
ki so ga prejeli kot zaslužek. 

Lastniki in zakupniki mlatilnic in mlinov niso dolžni 
oddati količine žita, ki je namenjena delavcem kot plača 
v naravi, kolikor se giblje v mejah, določenih v uredbi 
o nagradah poljedelskih delavcev. 

v 

7. člen 

Podrobna navodila za izvajanje tega pravilnika izda 
minister za trgovino in preskrbo LRS. 

8. člen 

Kršilci tega pravilnika bodo kaznovani po zakonu 
o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekula- 
cije in. gospodarske sabotaže z dne 11. julija 1946, Ur. list 
FLRJ št. 382/56-46. 

9. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LES«. 

Ljubljana dne 15. julija 1946. 
•   I. št. 2473/4-46. 

Minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo: 

Hribar Janez s. r. 

Minister za trgovino 
in preskrbo: 

Fajfar Tone s. r. 

179. 

Odločba 

ministra za ljmlskoždravstro o plačilu krvi 
krvodajalce? 

• Da bo nagrajevanje krvodajalcev enotno in v skladu 
s posebnimi pristojbinami za transfuzijo krvi, ki jih po- 
birajo javne bolnice po odločbi .ministrstva za ljudsko 
zdravstvo št. 2261/2—V—b z dne 6. aprila 1946 (>Uradni 
list LRS< št. 122/28), in y katerih so upoštevani tako 
stroški za oddajo kakor tudi stroški za pripravljanje krvi, 
sporazumno z uradom za cene p,ri p.red.sedništyu vlade LRS 

odločam, 
da Zavod za transfuzijo krvi pri medicinski fakulteti 
v Ljubljani začasno plačuje krvodajalcem po 1,— din za 
1'ccm odvzete krvi. 

Ljubljana dne 10. julija 1946. 
Zap. št. 3488/4-V-b. 

> Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Alicia Marjan 

Občeveljavne odredbe in razglasi 
raznih obla.stev, zavodov in ustanov 

180. 

Objava 
o razrešitvi in imenovanju nove trojanske okrožne 
oziroma okrajne komisije za izdajo odločb o podržav- 

ljenju nemškega imetja 

Okrožni izvršni ljud kiJ odbor v Novem mestu ter 
okrajni izvršni ]ji dski odbor v Krškem sta razrešila do- 
S3danje člane okrožne oziroma okrajne zaplembene ko- 
misije v Novem mestu oziroma v Krškem ter imenovala 
novi tročlanski zaplembeni komisiji, in sicer: ' 

I. 
V okrcžno zaplembeno komisijo kot komisijo druge 

stopnje so bili imenovani za novomeško okrožje: 
'^Cernoš Mijo, upokojeni sodnik okrožnega sodišča vs 

Govern mestu, kot predsednik; 
Smalc Anton, poverjenik okrožnega finančnega od- ' 

delka <v Novem mestu, kot prvi član; 
Koščak Stanko, kriminalno-preiskovalni tehnik za- 

okrožje Novo mesto, kot drugi član. 

II. 
- • okrajno zaplembeno komisijo kot komisijo prve 

stopnje so bili imenovani za okraj Krško: 
Močivnik Franc, član okrajnega OF odbora Krško, 

kot predsednik; 
Iljaž Stane, nameščenec okrajne uprave NI Krško, 

kot prvi član; 
Lončarič Ivan, član okrajnega. ILO Krško, kot drugi ' 

flcn. 
Novo mesta dp 26, junija •6, 

«• i_, •in 

r 

izdaja io zalaga:'Uprara  »Uradnega lista LBS«  v  LJubljani.   Urednik:  Pohar  Robert;   tiska tiskarna Merkur — 
oba T Ljubljani  —  Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—,  četrtletno:  din, 70.—, polletno: 
dia 136,—i etjoletno: Ilo WO.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50,- vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, —t UredntftvO 

in KflrataliiToi IdublJlWL ßrjgoi&tata ni, 23. Xel. It, 25-S2. — ćek, raion iU 14.S82. 



Poätnlna platana v gotovina 

"^^••^ 
URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 24. julija 1946 Številka 50. 

181. Začasni zakon o lovu, 
182. Odločba o prenehanju pobiranja federalnih davščin, okrož- 

VSEBÌNA: 
nih in okrajnih doklad k drž. taksam 1er o pobiranju'novib. 
krajevnih in mestnih doklad k državnim taksam in trošarin 
na alkoholne pijače. 

Zakoni in drugi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

,  , 181. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
izdaja naslednji 

začasni zakon o lovu 

Obftne določbe 

1. člen 
Vsak državljan smo na ozemlju Ljudske republike 

Slovenije po določbah tega zakona divjad gojiti) loviti 
'   in. si j<j. prisvajati.   .    " 

Div,iadw|e ljudska, dobrina; z' njo je treba upravljati 
Po načelih umnega gospodarstva. 

Lovsko leto traja od 1. aprila do 31. marca. 

Divjad in lovopiist 

2. člen 
Divjad so lovne' divje živali; le so z lovopuslom za- 

ščitene ali nezaščitene. Med nezaščiteno divjad spada tudi 
zverjad, h kateri se šteje medved, ris, divja mačka in 
volk, • .    |(    

- 

Divjad je razvrščena v divjad velikega in malega 
lova. 

Z lovopustom je zaščitena in se ne sme loviti na- 
slednja divjad: ^ 
kozorogi                         vse leto,       >       ' 
gamsi (kozli)               .  od    1. januarja do 31. julija, 
gamsi (koze)                   od   1. januarja do 31. avgusta, 
jelenjad: jeleni (samci) od    1. januarja do 31. julija, 

košute in.teleta od   i. januarja do 30. Septembra, 
srnjad:' srnjaki (samci) od   1. decembra do 31. maja, 

srne samice in mla- 
diči       , od   1. januarja do 30. septembra, 

damjeki (jeleni) od   1. januarja do 30. junija, 
, damjeki (košute in te- - 

}eia) oo\  i. januarja do 31. avgusta, 
7'aJci od   1. februarja do 31. avgusta, 
veliki petelini od   1. junija do 31. marca 

^ruševci od 16. junija do 15. aprila, 
kokoši, velike in.male  vse leto, ' 
•Ì^4-^eteIiù^ku.    .   odlß.4e.c^mljjadit).16.AViui4ta-''.' 

vse leto, 
'od   1. januarja do Sl.avgusta, 

1. januarja do 30. septembra, 
1. januarja do 31. avgusta, 

od 
od 

1. decembra do 15. avgusta 
1. aprila do 30. junija, 
1. aprila do 31. avgusta 

jerebj (kokoške) 
kotorne 
belke 
fazani in fazanke 
jerebice, prepelice in 

kosci od 
golobi in grlice      ,       od 
kljunači od 
divje gosi, race, rnoč- 

virni in povodni ptiči od   1. marca do 30. junija. 

Vse leto so zaščitene in se ne smejo loviti pnee- 
pevkè in ptice, ki so koristne za kmetijstvo in gozdar- 
stvo; prepovedano je pokončevati ali pobirati njihove 
mladiče in jajca. 

Na utemeljen predlog lovskih 'upravičencev in po 
zaslišanju lovskega sveta Slovenije lahko pristojni .mini- 
ster spremeni cas loyopusjov za posamezna lovišča ali 
za vse ozemlje LR Slovenije.     ' ' •    .     "     • 

Zajca pa sme na svojem območju okrajni- izvršilni 
ljudski odbor s privolitvijo pristojnega ministra progla- 
siti za nezaščiteno divjad ali skrajšati lovopust zanj;, to 
lahko stori med zakupno dobo, vendar pred plačilom 
letn.e zakupnine, ki se lahko primerno zniža. 

Lovišča 

3. člen 

Lovišča so državna, državna rezervama, zadružna -Ù 
.okrajna zakupna.-' .*~      ,;" V, 1 
*-'"' Za državna lovišča proglasi pristojni'minister po 
zaslišanju izvršilnih. ljudskih odborov ona državna po- 
sestva, ki^ obsegajo 'najmanj SOD ha nepretrganega zem- 
ljišča. ..    ' ; 

Državna rezervatna lovišča so vzorna lovišča z do- 
ločenim strokovnim namenom, ki se ustanove na držav- 
nih zemljiščih, katerim se po .potrebi  pritegnejo tudv - 
zadružna ali- zasebna zemljišča. 

Zemljišča zadrug, ki skupno, obdelujejo zemljo :• 
ki imajo nepretrgano površino najmanj fiOO ha, more ; 

proglasiti pristojni minister, na predlog-teh zadrug za 
zadružna lovišča. ;        .        . -    , . 

Vsa ostala zemljišča so. okrajna zakupna lovišča. 
Okrajni izvršilni ljudski odbori "razdeié 'ta zemljišča po 
zaslišanju krajevnih ljudskih odborov in okrajnih lovskih 
svetov na toliko lovišč, 'kolikor to dopuščajo krajevne 
razmere in interesi lova. .Najmanjša površina '. znaša 
l.OW'hav.naiyeaa ••,5.000 lia.z'izjemno dopustnim pre- 

; 
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sežkom do 10°/o zavoljo ustreznejše zaokrožitve in na- 
ravnejše odmejitve. 

*   Lovska organizacija 

r • 4. Člen 

Kaor hoče loviti, mora biti član lovske organizacije. 
Osnovne""enòte" lovske organizacije' v LT* ""'Sloveniji" so 
lovske družine, ki so povezane po_ojn^ni]i_lpvs_kjJil.sve.- 
tih* z lovskim" svetom Slovenije v skladno celoto. 
"~~~ Lovska organizacija je posvetovalni organ oblasti v 
vseh lovskih zadevah in redno sodeluje pri reševanju 
vseh lovskih vprašanj. Naloga lovske organizacije je tudi, 
da skrbi za pravilno izvrševanje lova in predpisov o lovu, 
za varstvo lova, za lovsko prosveto in za vzgojo 
članstva. 

,     Zakup okrajnih lovišč 

5. člen 
Okrajna zakupna lovišča -se"oddajajo v zakup, in si- 

cer začasno za dobo j)etih_let na podlagi-njsmenih. po- 
nudb Jn pogodb. Zakupnino določi okrajni izvršilni "IJud- 
sk*i*odbo"r na predlog okrajnega lovskega "sveta. Zakup- 
nina se plačuje za eno leto vnaprej; polovica zakupni- 
ne gre v okrajni lovski sklad, drugo polovico pa porabi 
okrajni izvršilni "ljudski "odbor v obče koristne namene 
okraja, zlasti za povzdigo kmetijstva in'gozdarstva. 

Za^pjdkXjnorejo_biti 1••1••••• družine. 
Lovišča oddajajo v zakup okrajni "Izvršilni ljudski 

odbori. Oddajo objavijo v >Uradnem listu LBS< in na 
krajevno običajni način; obenem obveste okrajni lovski 
evet in lovski svet Slovenije. 

Lovišča, ki bi ostala brez zakupnika, upravlja do 
oddaje v zakup okrajni izvršilni ljudski edbor s sodelo- 
•••••• okrajnega lovskega sveta, 

•' ' .   Lovsko gospodarstvo 
K\ ^      ' \ .        G. člen 

'      Lovske družine in zadruge kot lovski upravičenci 
inorajo za vsako svoje lovišče sestaviti načrt o lovskem 
gospodarstvu za dobo petihjet; v okviru tega načrta 
predlože pristojnemu okrajnemu izvršilnemu odboru po- 
drobni načrt za bodoče lovsko leto in izkaz o uplenjeni 
divjadi za preteklo leto. Država kot lovski upravičenec 
predloži načrte in izkaze pristojnemu ministru. 

j       Lovskemu upravičencu, pripada v mejah njegovega 
i lovišča vsa živa in mrtva divjad, nje posamezni deli, od- 
j vrženo rogovje in jajca. 

Lastniki, zakupniki in uživalci zemljišč imajo pra- 
lnico na svojem zemljišču ubiti nezaščiteno divjad, jvendar 
,8 strelnimi orožjem le v onih Tra jih," kij ih je pristojni 

e : minister proglasil za ogrožene po tej vrsti divjadi; s past- 
mi loviti smejo eanio v ograjenih dvoriščih. Tako uple- 
njena divjad pripade v isil uplenitelju, ki pa je dolžan, 
da uplenitev takoj prijavi lovskemu- upravičencu. Ako 
uplenitelj hoče uplenjeno divjad ali kožo prodati, jo 
mora najprej ponuditi v odkup lovskemu upravičencu po 
dnevni ceni. .Vidra pripade ribarskemu upravičencu, če 
jo upleni po pr&lpfsih o ribarstvu y strugi .vodnega toka. 

v •   . *- " Izvrševanje lov* 

•*' ^V"      7. Sien 
•'     Zaščiteno divjad je dovoljeno loviti eamo z lovsko 
puško, EargiMtojliyjgd j§üS djyjg :•¥•••• »mo. g kr*. 

glo iz risane cevi. Prepovedano je rabiti vojaško avto- 
matsko strelno orožje. 

Brökade so dovoljene od 15, septembra do 15. ja-- 
nuarja.   Na  brakadâh  se  ne   sme  streljati  parkljasta 
divjad, jzyze.m3i divje svinje. 

Ne sme se loviti po njivah od 1. februarja 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. 

Nadzorstvo in varstvo lova 
8. člen 

Nadzorstvene pravice nad lovom in nad delom za 
pospeševanje lova vrše okrajni izvršilni ljudski odbori 
kot prvostopno, okrožni izvršilni ljudski odbori kot dru- 
gostopno oblastvo; vrhovno nadzorstvo ima minister za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

Službenim organom teh oblasti se mora v stvareh 
njihove pristojnosti vsakdo pokoriti, 

V vsakem lovišču mora biti primerno število izpra- 
šanih lovskih čuvajev. Lovski čuvaj izkaže zadoslnp stro- 
kovno znanje z izpitom. Usposobljene lovske čuvaje za- 
priseže pristojni okrajni izvršilni ljudski odbor in jim 
o zaprisegi izda potrdilo, ki jo njihova izkaznica in do- 
volilnica za posest in nošenje orožja. Čuvaji nosijo v 
službi lovsko puško in drugo obrambno Orožje, potrdilo 
o zaprisegi in na vidnem mestu službeni znak. 

Zapriseženi lovski čuvaji uživaj» v službi zaščito 
javnih organov. 

Lovska karta 
9. člen 

Nihče ne sme izvrševati lova, ako nima l£vsJ^JE^e> 
,ki se glasi na njegovo ime. Lovskokarto i£3a prisT£jSi_ 
okrajni izvršilni ljudski odbor. Za lovce-goste iz drugih 
republik veljajo tam izdane lovske listine. 

Lovska karta volja za ozemlje Ljudske republike 
Slovenije. Izda se le v zvezi z veljavnim-orožnim listom; 
če je ta -brez slike, velja le na podlagi osêTanefùràdne) 
izkaznice s sliko. Lovska karta velja za dobo e.neea lov- 
skega leta. 

Lovske karte ne morejo dobiti osebe; 
1. ki niso dovršile 18 let, 
2. ki so pòd skrbs'tyom, 
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 niso vpisane v volivni imenik, ' 
5. ki so slaboumne ali splošno znani pijanci, 
C, 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, maskira»tja, zatajitve imena ali navedbe napačnega 
imena, uporabe grožnje* aH sile nasproti lovskemu nad- 
zorstvenemu organu aH lovskemu čuvaju; v'tem primeru 
ne morejo dobiti lovske karte za dobo enega do treh let 
od dneva pravnomočno izrečene kazni, 

7. ki so e'plošno 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 
člani loyske_organizacijo. "** """"•"" 
'" oSraJni izvršilni'ljudski odbor odvzame lovsko kar-, 
to brez povračila plačane pristojbine, č§ naknadno 'na* 
^j££i feaiejri:o4^orajiUja^gov,    '" '"" — 
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Lovski sklad 

10. člen 
I. V. okrajni lovski sklad •• stekajo:   " 
1. republiške pristojbine za lovske karte, 
2. denarne kazni, prisojene pò zakonu o lovu, 
S. polovica zakupnin zajjkrajna zakupna lovišča, 
4. drugi morebitni dohodki"(prodaja zaplenjenega 

orožja itd.). 
Okrajni lovski sklad upravlja okrajni izvršilni ljud- 

ski odbor s sodelovanjem okrajnega lovskega sveta. Iz 
tega sklada se plačuje predvsem odškodnina za škodo, 
ki jo napravi divjad. 

II. V lovski sklad Ljudske republike Slovenije odda- 
jajo okrajni izvršilni ljudski odbori vsako lelo presežek 
Okrajnega lovskega sklada. Ta sklad upravlja pristojni 
minister s sodelovanjem lovskega sveta Slovenije in 
oluži za prispevke okrajnim lovskim skladom za pla- 
čilo škode po divjadi, dalje za pospeševanje lovstva, zla- 
sti lovske prosvete In strokovnega tiska. 

Lovska škoda 
11. člen 

Lovsko škodo, povzročeno z izvrševanjem lova, mora 
poravnati storilec sam in se uveljavlja pri rednem so- 
discu. 

Skoda, ki jo stori divjad, razen lisice, se povrne 
oškodovancu iz okrajnega lovskega sklada. Škodo ugo- 
tavlja in ocenjuje krajevna cenlhmjçomisija, ki jo ime- 
nuje krajevni IjudskT^BoTTodločbo o višini odškodnine 
pa izda okrajna odškodninska kom!ŠIJa7*ki jo postavi 

' okrajni izvršilni ljudski odbor. 
Oškodovanec mora škodo prijaviti krajevni cenilnt 

komisiji, dokler je še vidna, najkasneje pa v 8 dneh od 
dne, ko jo je zaznal; sicer izgubi pravico do odškodnine. 
Cenilna komisija mora po ogledu .škodo ugotoviti in jo 
oceniti čimprej, o ogledu pa pravočasno obvesti oškodo- 
vanca in lovskega upravičenca, ki ugotovitvi škode lahko 
prisostvujeta. Pri poljskih sadežih se Škoda ugotovi takoj, 
o'çenl pa šele tedaj, ko sadeži dozore. f 

Pravico do povračila škode, storjene po divjadi na 
sadnem' drevju, ima vsak gojitelj sadnega drevja,*ki za- 
varuje drevje na način, kakor ga predpiše okrajni iz- 

• Vršilni ljudski odbor; za povračilo stroškov zavarovanja 
ßadnega drevja more okrajni izvršilni ljudski odbor do- 
ločiti'primeren znesek Iz lovskega sklada. 

Odškodnino za lovsko škodo, ki jo povzroči divjad, 
,  Vplačuje'na podlagi odločb okrajn&jròSkodninske^komi-,: 

. *îje okrajni izvršilni ljudski odbor iz okrajnega lovskega 
. *klada. Ako Je ta sklad nezadosten, prispeva manjkajoči 
^nesek lovski sklad Ljudske republike Slovenije. Ce bi 
$° sorazmerni razdelitvi na posamezne okraje tudi ta ne 
gostoval, prispevajo ostanek sorazmerno lovski upra- 

.   *Ufens£- 
Škodo", ki jo povzroči divjad iz državnih alt zadruž- 

no lovišč mt zasebnih zemljiščih, plača lovski upraviče- 
ne v teh loviščih. 

V okrajih, y katerih je zajec proglašen za nezašči- 
teno divjad, se v &jsu, dokler taka proglasitev, yelja, od- 
škodnina za škodo ßo zajcu ne plačuje*      i:,.    , 

Kazni i zaradi 

Kazni 

12. olen 
k'rältve tega 

*•»•(* 

stopnji okrajni izvršilni ljudski odbor, in si 
*•!38& ßtostpsti gi| E«§jln£ga d?La. fetez gdv. 

zakona izreka v prvi 
sicer kazen- 

odvzema. P/ft- 

stosti do dveh mesecev ali denarno kazen do 3.1)00 di- . 
narjev. Polèg tega se stor.lec lahko kaznuje z izgubo 
lovske karte in odvzemom lovskega orožja^ 

Zoper odločbo okrajnega izvršilnega ljudskega, od- 
bora je dopustna pritožba v joku 8 dni na okrožni 
izvršilni odbor, čigar odločba je dokonfna. 

Kdor-je po tem zakonu kaznovan tretjič, izgubi pra- 
vico do lovske karte za vedno, lovsko orožje pa se mu 
zapleni. 

'Kaznovanje po tem zakonu ne izključuje pregona po 
drugih zakonitih predpisih. 

Prehodne določbe 
13. Člen 

Dosedanje rizervatne lovske pravice.se ukinjajo 
brez odškodnine. 

Vse dosedanje zakupne pogodbe za bivša občinska 
In izločena lastna lovišča nehajo veljati z dnem, ko dobi 
ta zakon veljavo, kolikor niso bile razveljavljene že • 
drugimi predpisi. 

Neplačana zakupnina in neplačane javne davščine v 
zvezi z zakupnino se odpišejo. Plačane lovske varščine 
?e izplačajo lastnikom, če se izkažejo, da so za leto 1941. 
pora-.nali zakupnino, sicer zapadejo v korist lovskega 
sklada Ljudske republik j Slovenije. 

Neplačana lovska škoda, storjena pred 3. septem- 
brom 1945, se odpiše, razen če je vknjižena v zemljiški 
knjigi. 

Za čas, dokler se ne izvolijo okrajni lovski sveti in 
lovski svet Slov-"!-'3, opravljajo njihove posle lovska 
društva in njihova zveza. 

Končne določb^ 
14. člen 

Pristojni minister po določbah lega zakona je mi- 
nister za kmetijstvo in gozdarstvo Ljudske, republike 
Slovenije. Ta se pooblašča, da izdaja avtentična tolma- 
čenja ter podrobnejše predpise in navodiLa »a izvrše- 
vanje tega zakona. •'   '< '-    ' 

15. člen " •"• ' 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem lista 
LRS*.   ' . 

S tem dnem prenehajo veljati vsi dosedanji predpisi 
o lovu v -Ljudski republiki Sloveniji, ostane pa Nedo- 
taknjena odredba o prepovedi lova na veliko .divjad 
z dne 3. januarja 1946, uradni list FLRJ štev.-18/4-1946, 
s. katero je lov na jelene, muflone in srne ne-glede n» 
spol prepovedan do 31. decembra 1947•"'"• •   *• " : 

Ljubljana dne Ž3. julija 1946;    • 
Štev. 80. '. .       ., 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 
Sekretar: * ., ,   Predsednik: 

•Lubej Franc e. r.    > Josip Vidmar s. *r. 

Pravilniki, navodilo, odredbe In odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

« 

•_ '-..'•-.  ' 182/ 
Na podlagi 9. člena finančnega zakona FLKJ za pro- 

računsko 1946. leto in v sporazumu, z zveinim ministrom 
za finance izdajam tqlf      '    ,      ' 
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odločbo 
0 prenehanju pobiranja federalnih davščin, okrožnih 
in okrajnih doklad k drž. taksam.ter o pobiranju 
novih krajevnih in mestnih doklad k državnim taksam 

in trošarin na alkoholne pijače 

A. Federalne davščine 
\ smislu finančnega zakona LRS za proračunsko 

leto 1946., ki je bil objavljen v >Uradnem listu LRSc 
z due 18. V, 1946, št. 147/37, mora takoj prenehati 
pobiranje vseli federalnih trošarin in taks,'določenih na' 
podlagi fina"nČnega zakona o proračunu izdatkov in do- 
hodkov federalne Slovenije za dobo julij—december 1945 
(Ur. list z dne 27. IX. 1945, št. 281a/38a — Finančni 
zbornik z, dne 8. III. 194G, štev. 9). 

Prednja določba velja za téle federalne davščine: 
trošarino' na alkoholne pijače (pivo, esence, ekstrakte 

in etrska olja z alkoholom; rum, konjak, liker in špirit); 
trošarino na ogljikovo kislino in umetne brezalko- 

holne pijače; 
trošarino na mineralne vode; J 
Tošarino na kvas; 
trošarino na bencin; 
trošarino na električni tok za razsvetljavo; 
trošarino na pnevmatiko; 
trošarino na jedilno olje; 
takso na plesne prireditve in podaljšanje policij- 

ske ure; 
40 % doklado k državni taksi na vstopnice; 
takso-na lovske karte;/ 
davščino na lovišča; ^ 
2% takso od prenosa nepremičnin; *' 
50% doklado k dopolnilni prenosni taksi; 
takso za zavarovalne premije; 

1 davščino na dediščine; t.. 
takso na posest oziroma nošenje orožja; K 

federalne administrativne takse in doklado k dr- 
žavnim taksam po zakonu o taksah (tar, post. 25, ?$, 41, 
42, 43, 47, 48, 229, 230; 8, 90, 91 in 92, kolikor ee te 
takse po 1. I. 1946 še pobirajo); 

takso za prenos Jastništva na živilskih polnili listih. 
Ze plačane federalne davščine se ne vračajo. 

i , 
B. Okrožne in okrajne doklade k državnim taksam 

Odpravljene so okrožne doklade k državnim taksam 
po tar. post. 23, 84, 91 do 94, 9G, 99a),. 99c), 99č) odst. 1. 
in okrajne đoklade k tar. post. 12a) in b), 40a) in b), 
62, 64 do 66, 81. t. L, t. 3a) in b), 85, 97, 98, 100, 235, 
259, 259a) in 214a). 

Že„ plačane doklade se ne vračajo. 

C. Krajevne   in   mestne   doklade k državnim   taksam 
in trošarine na alkoholne pijače 

Krajevni jn, mestni ljudski odbori smejo v smislu 
navodil za uvajanje, odobrovanje ter plačevanje davščin' 
LO za proračunsko leto 1946 od G. V. 1940, Finančni 
zbornik z dne 4. V. 194G, št. 14, zaradi pokritja prora- 
čunskih izdatkov poleg doklade na neposredne davke 
(krajevnega davka) ter poleg gnujbenih taks in jjoseb-^ 
nih takg (klavnične, vodovodne itd.) uves|i in •••^ 
rati se: 

a) doklade 1; državnim taksam, in sicer v spodaj nave- 
denih odstotkih od zneska državne takse: 
tar. post.      ... .     . največ do 
12 (kupo-pruđaju) .     '.     . 25_% 
14 (najem-zakup)   25% 
17         (zamena)     .     .     .     .     .v  .     . 25 % 
40a)      (ocenljivi pravni posli, ki niso iz- 

recno omenjeni v zakonu o taksah) 25% 
40b)     (neocenlj i vi pravni posli, ki niso iz- 

recno omenjeni v zakonu o talcsah) 25% 
62         (pravica točiti alkoholne pijače)    . ,502/o 
G4—66 (isto)  50% 
90        (odobritve  in dovolitve  postavlje- 

nih avtomatov in temu podobno) . 25% 
98 (taksa na biljarde)  25 % 
99a)      (vstopnice za razne prireditve)     . 50% 
99c)      (stave pri športnih tekmah)     .     . 50% 
99č)      (tombole in srečolovi) .... 50% 

b) trošarine na alkoholne  pijače  do največ 
SO^/o državne   trošarine v telile   zneskih: 
na vino od hI    . Jr^l-~ din 
na pivo od hI    .     .     . .     .     . '     .80.—   „ 
na žganje od hl°     .     .     .     .   ,.     .,       9;—   „ . 
Te trošarine smejo pobirali le listi.kraji in mesta, 

ki so jih pobirali do 6. IV. 1941. 
Krajevni in mestni -ljudski odbori morajo do 6. av- 

gusta t. 1, predložiti po okrožnem ljudskem odboru mini- 
strstvu za finance predloge za uvedbo omenjenih doklad, 
taks in trošarin. 

Da ne bi ostali krajevni in mestni ljudski odbori 
brez dohodkov, dokler se njihovi predlogi ( ne rešijo, 

ssmejo takoj po objavi te odločbe pričeli s pobiranjem 
doklad k državnim taksam v gori navedenih maksimal- 
nih odstotkih in s pobiranjem trošarine na alkoholne 
pijače v določenih povišanih zneskih.  , 

Krajevne in mestne doklade k državnim taksam 
pobirajo pristojni državni uradi skupno z državnimi 
-taksami, trošarine pa finančna milicaT~Kër se trošarina 
na alkoholne pijače poviša, Inora finančna milica zaloge 
teh pijač pri vseh prodajalci!] na drobno popisali in 
izterjati razliko v trošarini. 

Kdor plačuje državno takso v kolkih, mora odvajali 
doklado v gotovini finančnim odsekom* okrajnih LOr da 
jo vknjižijo v taksnem dnevniku B v korist pristojnega 
mestnega oz. krajevnega ljudskega odbora. 

Goslaščino in kanalsko pristojbino sinejo pobirati, 
mestni in krajevni LO v isti višini kakor pred vojno. 

Pobrane doklade in trošarine nakazujejo finančni 
odseki okrajnih LO ob koncu meseca posameznim ljud- 
skim odborom, lei smejo te dohodke ^uporabljati le v 
mejah odobrenega proračuna. 

Okrožno mesto Ljubljana pobira trošarino ha alko- 
holne pijače v višini, ki jo je odobrilo zvezno mini- 
strstvo za finance, oddelek za budžet pod V št. 1857/46 
z dne 22. IL 194G. 

Ljubljana dne 10. julija 104G, 
St. 1317—HI/2—194G.' 

Minister za finance? 
Polič, Zoran s. r 

izdaja   in   talaca:   Uprava   »Uradnega   lista   LRS«   v   Ljubljani    Urednik:   Fonar   Robert;   tiska   tiskarna   Merkui    — 
oba   v   Ljubljani-    -    Izhaja- rsako   sredo  in  soboto.   Narorninar   rcipsefno:   din   <J4.-     četrtletno:   din   70.—,   polletno: 
din lab.—. celuli-Uif     '-t. 2f!0.,     t'usa mezna  ifpvilka: prvu pi-in, dir - ?<•    v4ak;i nadaliriia  'a<Wa i•«* 1 a din 2.—. — Uredništvo 

• utiiavinîtvo: Ljubljana, Gregorčičeva ul Ü3. lei. št. Zb-bZ. —• Cek.. račun àL 14.337. 
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Poštnina plačana v gotovini 

LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 27. julija 1946 Številka 51. 

VSEBINA: te 

1§3, Odlok o imenovanju namestnikov članov komisije za od- 
mero vojnega dobička pri ministrstvu za finance. 

Odredba o plačah gospodinjskih pomočnic. 
Odredba o plačah hišnikov. 

Zakoni in dragi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

183. 
Odlok 

Prezidija  Slovenskega  narodnoosvobodilnega  sveta 
o imenovanju namestnikov Članov komisije za odmero 

vojnega dobička pri ministrstvu za ïinance 
. _ V smislu 21. 11. zakona o odvzemu vojnega dobička, 

Pridobljenega med sovražnikovo okupacijo, z dne 2"4. V. 
!945 (Ur. list FLRJ št. 320/36 z dne 29.' V. 1945), na 
Podlagi navodil za izvajanje zakona o odvzemu vojnega 
dobička, ki jih je izdalo zvezno ministrstvo za finance 
z dne 20. VIL, 1945 (Ur. list FLRJ št. 470/52 z dne 24. VII. 
1S45) ter pojasnila istega ministrstva z dne 6. XII. 1945, 
st. 4G92, v zadevi imenovanja članov komisij za ugotovi- 
tev vojnega dobička 

so imenovani; 
za namestnika predsednika komisije pri ministrstvu 

^ finance LRS za reševanje pritožb proti odločbam okrož- 
jih komisij o ugotovljenem vojnem dobičku: 

Aleksander *K o r e n ti n i, na'meščenec v Ljubljani; 
za člane te komisije poleg članov, imenovanih 9 tuk. 

odlokom št. 43 z dne 25. IX. 1945, še:   ' 
Silvo Š i v i c j načelnik komunaln. odd. v Ljubljani, 
Janez Kožuh,  nameščenec v Ljubljani, 
ing. Dušan Gre gorka, strojni inženir v Ljubljani, 

, -    Ferdinand P i r n a t, poslovodja Naproze v Ljubljani; 
za referenta za vojni dobiček pri tej komisiji je poleg 

*6 z odlokom št. 43 z dne 25'. IX. 1945 imenovanega re- 
lerenta postavljen: t- 
T Miloš S k a z a, nameščenec ministrstva za finance v 
obijani.     . 

•Ljubljana dne 24. julija 1946. 
Št. 81. ,       , V 

^rezidij Slovenskega .narodnoosvobodilnega sveta: 
Sekretar: Predsednik:   ' 

arance Ltibej s. r. Josip Vidmar s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
Ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

- '!•  i  

'184. 
-Na-podlagi IG., člena uredbe o reguliranju mezd in 

P'ač delavcev in nameščencev v gospodarskih državnih 
.^zasebnih podjetjih, zasebnih ustanovah iri organizac!-. 
jab z dne 20. aprila 1945 (Uradni list DFJ št. 227/24) iz- 

dajam po zaslišanju Enotnih sindikatov delavcev in na- 
meščencev za območje Slovenije 

odredbo 
o plačah gospodinjskih pomočnic 

1. člen 
Za gospodinjske pomočnice, ki so v |kup_nem_gospo- 

dinjstvu z delodajalcem, ee določijo poleg hrane in šfa^ 
nôvanja še naslednje mesečne plače, •••: 

a)' za gospodinjske pomočnice, katerih službena doba 
ne presega enoletne zaposlitve, od 400.— do 500.— din; 

b) za gospodinjske pomočnice, katerih službena do- 
ba presega enoletno zaposlitev ter opravljajo: 

1. vsa hišna dela, od 500.— do 700.— din. 
• 2. vsa hišna dela in samostojno kuhajo, od 700.— 

do 900.— din;  • 
c) gospodinjske pomočnice-sobarice od, 500.— do 

700.— din.   ;    ,.-, _ V.   •••• • 
Ako je gospodinjska pomočnica' sicer v skupnem go- ' 

spodinjstvtt,"nima" pa stanovanja pri delodajalcu, ji mora 
delodajalec plačevati vrednost stanovanja v denarju. 

'2.'člen .. 
Za gospodinjske pomočnice, ki niso v skupnem go- 

spodinjstvu z delodajalcem in-so zaposlene samp "del 
dneva, so določene téle mezde na uro: 

a) za tiste,'ki.ne kuhajo, od 7.— do 9.— din, 
b) za tiste, ki kuhajo, od 8.—' do 10. —din. 

S.jčlen-      .,' 
Službena "doba po tej odredbi pomeni čas, .v katerem 

Î& neka oseba zaposlena kot gospodinjska pomočnica, 
bodisi pri enem ali več,delodajalcih.       ' " ..   r 

'4. člen ' . 
.i * 'i ! i 

Delodajalci morajo dajati svojim gospodinjskim po- 
močnicam, ki so v skupnem gospodinjstvu in stanovanju, 
z njimi, vsako'nedeljo od 14. do23.ure ter, vsak četrtek, 
od 15. do 22. ure popolnoma prosto. • tem prostem času 
delodajalci gospodinjskih pomočnic ne smejo ovirati. 

V času od 21. ure do 6. ure morajo dajati delodajalci 
svojim pomočnicam nemoteni počitek ter jim za ta čas 
razen v primerih izredne, nujne potrebe ne smejo nala- 
gati nikakega ' dela. Po 20. uri smejo biti gospodinjske 
pomočnice zaposlene -le s postrežbo pri večerji svojih '" 
delodajalcev.••"    :•• ; •••     •       ' T"" "       , 

• 6. člen ' :•• •<    . 
Pravice, ki gredo po tej odredbi gospodinjskim po-  f 

močnicam, se z dogovorom ne smejo omejevati. ': 
',,    -; - .  ..        6. člen     ; ' .-t ".'.-«.. 

• Za vse spore, ki nastanejo": glede ravnanja po tej 
odredbi med delodajalci na. eni strani ter gospodinjskimi 
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pomočnicami   oziroma  sindikalnimi   organizacijami  na 
drugi strani, so pristojna delovna sodišča. 

•i 

7. člen 
Vse obveznosti podrobnega značaja, ki izhajajo' iz 

delovnega razmerja med delodajalci in gospodinjskimi 
pomočnicami, se urejajo s posredovanjem sindikatov v 
duhu te odredbe s pismenimi dogovori. 

8. člen 
Kršilce te odreaibe kaznuje z denarno kaznijo do 

3000.— din okrajni izvršilni odbor, v čigar območju je 
gospodinjska pomočnica opravljala gospodinjske posle. 

Zoper obsodbo je dovoljena v 8 dneh pritožba na 
nadrejeni okrožni izvršilni odbor, čigar odločba je do- 
končna. 

Pritožba se vloži pri okrajnem izvršilnem odboru, ki 
je obsodbo izrekel. 

Denarne kazni, izrečene po tem členu, se stekajo v 
eocialni sklad okrajnega ljudskega odbora. 

9. člen 
Ta odredba velja çd. dneva objave v >U,radnem listu 

LRS«. 
Ljubljana dne 20. julija 1946. 

Minister za delo: 
Tomo Brejc s. r. 

\ 

185. 
fia. podlagi lö. člena uredbe o reguliranju mezd'in 

plač delavcev in nameščencev v gospodarskih državnih 
in zasebnili-'podjetjih, zasebnih ustanovah in organizaci- 
jah z dne 20. aprila 1945 (Uradni list DFJ št. 227/24) iz- 
dajam po zaslišanju Enotnih sindikatov delavcev in na- 
meščencev za območje Slovenije 

/   , odredbo 
o plačah hišnikov  • 

1. Člen 
Za hišne posle se štejejo po tej odredbi tale opra- 

vila: hišnik vsak dan pometa hodnike, stopnišče in vežo; 
enlirat na teden in po, potrebi odmetava sneg in očisti 
zunanje hodnike (pločnike) in dvorišče; enkrat na teden 
poriba hodnike, vežo in stopnišče; odpira in zapira vez- 
na vrata ter prižiga in ugaša luč; enkrat,na mesec po- 
mije in očisti okna na 'stopniščih; javlja lastniku 
ali njegovemu namestniku vse napake'in pomanjklji- 
vosti, ki jih Sopazi in vsa potrebna popravila; pazi, da 
stranke ne delajo ^kode in da pozimi vodovod ne za- 
mrzne. 

2. člen! 
Hišniki, ki .opravljajo osebno ali po kakem družin- 

skem članu hišniške posle in jim je hišništvo postranski 
vir dohodkov, prejemajo naslednjo mesečno odškodnino, 
in to: " 

a) v hišah z do 5 stanovanji od 200— 400 din, 
r      b) v hišah s 5—10 stanovanji     od 300— 600 din, 

c) v hišah z 10—15 stanovanji od 400— 800 din, 
.    d) v hišah s 15—20 stanovanji    od 500—1000 din, 

£) v hišah z.nad 20 stanovanji   od 600—1200]din. 

3. člen 
Nagrade hišnikom, ki jim je opravljanje niSništva 

edini poklic in glavni vir dohodkov, se ravnajo po ured- 
bi o reguliranju mezd in plač delavcev in nameščencev 
v gospodarskih in zasebnih podjetjih, zasebnih ustano- 
vah in' organizacijah z dne 20. aprila 1945 (Uradni list 
DFJ št. 227/24). 

4. člen 
V 2. in 3. členu navedene plače gredo hišnikom brez 

stanovanja, ki ga daje hišni lastnik hišniku, tako da 
mora lastnik hišniku dajati v denarju tisti znesek, ki 
ostane, ako se od teh plač odšteje vrednost stanovanja. 
Ta vrednost stanovanja pa se izračuna po predpisih o 
najemninah. 

5. člen 
Za vse spore, ki nastanejo glede ravnanja po tej 

odredbi med delodajalci na eni strani ter hišnjjfi^ziro- 
ma sindikalnimi organizacijqami na drugi strani, so pri- 
stojna delovna sodišča. 

6. člen 
' Vse obveznosti podrobnega značaja, ki izhajajo iz 

delovnega 'razmerja med delodajalci in hišniki, se ure- 
jajo s posredovai-jem sindikatov v duhu te odredbe s 
pismenimi dogovori. " * 

7. člen 
Kršilce te odredbe kaznuje z denarno kaznijo do' 

3000.— din okrajni izvršilni bdbor, v čigar območju je 
hišnik opravljal hišniške posle. 

Zoper obsodbo je dovoljena v 8 dneh pritožba na 
nadrejeni okrožni izvršilni odbor, čigar odločba je do- 
končna. 

Pritožba se vloži pri okrajnem izvršilnem odboru, ki 
je obsodbo izrekel. '' • - 

Denarne kazni, izrečene po tem členu, se stekajo v 
socialni sklad okrajnega ljudskega odbora. 

Pravica do kaznovanja zastara v enem letu po stor- 
jenem dejanju. 

8. člen 
Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 

LES«.     ' 
Ljubljana dne 20. julija 1946. 

Minister za delo; 
Tomo Brejc s. r. 

Uradni popravek 
V Uradnem listu LRS št. 49 z dne 17. VII. 1946 pod 

zaporedno štev. 178 objavljeno besedilo pravilnika o ob- 
vezni oddaji belega žita (pšenice, rži, ječmena, soržice in 
pire) v gospodarskem letu 1946/47. se uradoma popravlja 
takole: 

1. Besedilo zadnjega odstavka 2. člena pravilnika se 
pravilno glasi: 

^Imetniki posestev v velikosti nad 3 ha oddajo v pri- 
merih pod b), c) in č) bela žitai v količini, določeni za 
prvo nižjo skupino 1. člena tega pravilnika.« 

• 2. V zadnjem odstavku 6, člena pravilnika izpadeta 
besedi »in mjmov«. 

Minister za trgovino in preskrbo:' 
Fajfar Tone s. r, 

Izdaja. In zalaga:  Uprava »Uradnega lista LftS« v Ljubljani.   Urednik:  JPohar  Robert;  tiska tiskarna  Merkur  — 
oba v Ljubljani. —.Izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina:  mesečno:  din 24.—, četrtletno:  din  70.—>  polletno: 
dinlSOjj^v celoletno: din260.—. Posamezna Številka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja zadeta pola din 2.—s. <~. Uredništvo 

in •••••••••: LJubljana! Gregorčičeva nL 23. Tel. št' 25-52, — čelu račun tt. 14,837. 



V  ~  I   *' 'S V, '\X/^;ZJ U'^Vy' 

stalna placane v gotovim. 

URADNI LIST 
LeTUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. - V Ljubljani dne 31. julija 1946 Številka 52. 

VSEBINA: 
*-"avilaljj o opravljanju počitniške prakee učencev sred- 

«MT- gospodarskih Sol (trgovskih akademij) v Šolskem letu 
187. Odredba o točenju in cenah piva na drobno v gostinskih 

obratih na ozemlju LR Slovenije. 

frnvHmta, navodila, odredbe in odločbe 
«imistrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

\ • 

180. 

,    ^a podlagi navodil ministrstva za trgoviio in pre- 
drt*» PLRJ z dne 28. maja 1946, št. 42.860, iztbjam tale 

pravnnik 
' °Pravljanjn počitniške prakse učencev ,srcdqih go- 
spodarskih šol (trgovskih akademij) • solskea letu 

1945/46. 

l.-člen '     ' 

Da bi dija^tvo. srednjih gospodarskih Sol (trg'óvàili 
-i?Semij) dobilo potrebno praktično izpopolnitev leoKU " 

"•ega šolskega pouka in se tako vsestransko usposobil 
-a delo v gospodarskih ustanovah vseh vrst in smeri, 
j-r.e.v

pisuiem začasno za šolsko leto 1945/46. obvezno po- 
tniško prakso v gospodarskih podjetjih za vse učence 
• učenke III. razreda srednjih gospodarskih šol (trgov- 
ah'akademij)-. 

2. člen 

s    ^pKtniška   praksa učencev in  učenk  III.   razreda 
d"jih gospodarskih šol traja šest tednov. 

1 3. člen 

'   lo dobo morajo prebiti učenci in učenke v praktič- 
ni/11 delu pri državnih gospodarskih in finančnih podjet- 

lBt ii&tanovak, vo možnosti v vzornih podjetjih. 

4. člen 

tem j-alcliCno del° în izpopolnjevanje mora biti obširno, 
us    -i» in rnznovrsln(>» da se Praktiltanti izvežbajo in 

Posobijo za samostojno administrativno in poslovno or- 
"aQizacijsko delo. 

5. člen 
•   Učence razporeja na prakso po podjetjih šolsko rav- 

t j.. ]Stvo sPQrazumno e predstavniki podjetij, predava- 
li .strokovnih predmetov in organizacije LMS na zavo- 
',   ri ieTn Je,treba paziti, da ne odrejajo učencev.v 

prave° Za tÌSta dela' Za katera Š6 nimaJ° teoretske pri- 

*"  6. člen 

Kontrolo nad delom učencev kakor tudi nadzorstvo 
nad njihovim vedenjem opravlja e to nalogo poverjeni 
uradnik podjetja, zastopnik zavoda, iz katerega so učen- 
ci, "pa"mora vsakih 14 dni,obiskati podjetje in pregle- 
dati delo ter vedenje učencev. 

7* člen 

Vsako podjetje mora prevzeti v prakso toliko učen- 
cev, kolikor mu dopuščajo delovni pogoji in poslovni 
prostori. 

f 
8. člen 

Učenec praktikant ne- prejema med prakso nobene 
deoa^ie nagrade, pač pa mu je podjetje dolžno, zagoto- 
vitiorezplačno stanovanje in hrano. • 

9. člen 
'-. t. ' 

, Učenec ne sme svojevoljno zapustiti niti menjati pod- 
ivja, ki mu je določeno za opravljanje počitniške prakse. 

. ,°kler dijak ne opravi predpisane prakse,,ne more na- 
števati šolanja. Edino zaradi dokazane hujše bolezni in 

*u8ih posebno važnih razlogov more -ministrstvo za tr- 
£jVln° in preskrbo učenca oprostiti počitniške prakse. 
A_  je učenec dobil slabo oceno iz počitniške prakse aü 

\V 0pravičenih razlogov (primeri po 12. členu so iz- 
vzeli; prakse ni opravil, se sicer more vpisati v prihod- 
njem šolskem letu- kot redni učenec, toda s pogojem, da 
v priwanjih počitnice opravi dvojno počitniško prakso. 

10. člen 

-h •••••-••'° Solska vodstva nadzorovati potek počitni- 
ìnnì %^ da •oreta ••1• talior podjetje učence pra- 
niSr üatA' mora vsak "Ceuec Pisali Dnevnik počit- 
l,  i/1, ;    Da dnevnik pregleda nadzorni uči tel i-vsa-' 

•učenec ori4Diïeîku n0Vega 50lskega leta •• ga •••• učenec •••••• ••••• ,mvnatelislvu Io)e. 

\ 
\ 11. člen 

isti irSSÄS'^81 Veljaj0 » uCence isla Pravila-^ 
huJSe  ÄrÄF Za redne «^eščence. podjetja. Za 

dnevr,n- (n 1 • &?•• e' kaT'fc u*h* ">"'eali v učenčev 
dneymk in o ^ucitvi gestiti šolsko'ravnateljstvo.  . 
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12. člen 

Delo v mladinskih brigadah za* šolsko leto 1945/46. 
ee šteje za šesttedensko počitniško prakso oziroma opra- 
šča od dolžnosti počitniške prakse za to šolsko leto. 

13. •;•• 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uraanem li- 
stu LRS<. 

Ljubljana dne 22. julija 1946 
II. •? 3tf 99/4. 

Tone Fajfar e. r. 
Minister za trgovino in preskrbo: 

,    187.   4 

Odredba" 

ministra za trgovino in preskrbo LR Slovenije o to- 
čenja,in cenah piva na drobno v gostinskih obratih 

na ozemlja LR Slovenije 

1. člen 

V gostinskih' obratih, ki točijo pivo na drobno, se 
ime točiti pivo samo v vrčkih in čašah, ki imajo poleg 
uxaâna •••••& •••. fflêJte tudi predpisano mini- 

malno nadmero, ter eamo po cenah, ki iih določa urad za 
cene pri predsedništvu YLR Slovenije. 

2. člen 

V vrčkih in „čašah, v katerih se pivo nudi gostom, 
mora čisla tekočina piva izpolnjevati vso prostornino 
vrčka ali čaše do uradno določenega znaka mere; pena 
piva sme zavzemati sämo prostornino nadmere 

. 3. člej 

Pravilno izvrševanje te odredbe" nadzorujejo okrajni 
in mestni ljudski odbori. 

. / ' • 
4. člen 

Kršilci te odredbe bodo kaznovani po zakonu o zati- 
îanju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže 
z dne 11. jali/a 1946, Ur. list FLRJ št. 3S2/56. edMWWUe. 

5. člen 

Odredb/••••• veljali z dnevom objave v >Uradnem 
listu LRS<y 

V Ljiljani dne 23. julija 1946. 
IV. i 1557/3. 

. . % 
Münster za trgovino in preskrbo: 

Jone. JFajlaï g. £. 

»« 
•/ 

/ 

izdaja in zalaga:  Uprava >Uradnega 
oba v Ljubljani. —  Izhaja  vsako sred 

T/LES«  v 
,/ soboto 

Ljubljani. 
Naročnina: Urednik:   Pohar  Robert;   tiska 

mesečno:  din  24.—.  četrtletno; 

i« narajmii&EOi LiuhUs 

tiskarna ' Merkur  — 
din 70.—   polletno: tow^Än. ».^^.-^••^•••^••'02 



Pošlnlna plačana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 10. avgusta 1946 Številka 53. 

VSEBINA: 
188. Uredba o zatiranju San José-jevega kaparja. 
180. Predpisi za izvrševanje začasnega zakona o lovu. 
190. Pravilni!; za lovsko organizacijo k 4. členu začasnega zakona o lovu. 

Uredbe, navodila, odredbe • odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

188. 

Uredba 
vlado Ljudske republike Slovenije o zatiranju 

San José-jevega kaparja 
Zaradi zatiranja San José-jevega kaparja, nevarnega 

Sko<iijivca sadnega drevja, izdaja vlada Ljudske republi- 
ke Slovenije v smislu predpisov o zatiranju bolezni in 
škodljivcev kulturnih rastlin to-le 

u r « d I» o 
1. (v,len 

Iz okolišev, ki so napadeni od San José-jevega ka- 
prJa, se sme sadje, namenjeno za potrošnjo ali prede- 
jo v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji, iznašati 
ali izvažati samo s spričevalom, da je bilo pregledano 
p0 Predpisu te uredbe in da ni okuženo od tega kaparja. 

2. člen 
Za okoliše, napadene od San José-jevega kaparja, 

VelJajo: 
t,    !• vsi predeli mariborskega okrožja, izvzemši okraj 
^evalje; 
£ v. 

2- v novomeškem okrožju na levem bregu Krke le- 
eei del mesta Novo mesto; 

v    3- vsi drugi kraji, v katerih bi se po objavi te ured- 
je ugotovil San José-jev kapar in ki jih bodo okrajni 
glasni ljudski odbori proglasili za napadene in to raz- 

SlU na krajevno običajni način. 

3. člen 
0i. ,.Ktl°r ugotovi San José-jevega kaparja v krajih zunaj 

M>UŠev, ki veljajo po 2. členu za napadene, mora to ta- 
na uVili PristoJnemu krajevnemu ljudskemu odboru, ta 
£. državnemu kmetijskemu raziskovalnemu zavodu v 

lubljani au Državni kmetijski poskusni in kontrolni 
postaJi v Maribora. 

4. člen 
Pregled sadja v smislu 1. člena opravljajo posebni 

j£e8ledniki, ki jih določijo okrajni izvršilni ljudski od- 
"fi v sporazumu z Državnim kmetijskim raziskovalnim 

-avodom v Ljubljani ali z Državno kmetijsko poskusno 
str-t trolno P°staJo v Mariboru in po.„navodilih mini- rstya za kmetijstvo in gozdarstvo. Za pregledano sadje, 
èlp?

l.,okuZeno od San José-jevega kaparja, izdajo pre- 
e «mou zdravstvena spričevala po priloženem obrazcu. 

5. člen 
Izvajanje predpisa 1. člena nadzirajo organi ljudskih 

odborov in Narodne milice. 
Tržna nadzorništva zunaj okolišev, ki veljajo za na- 

padene, morajo nadzirati, ali je v prometu sadje, okuže- 
no od San José-jevega kaparja. Okuženo sadje zaplenijo 
in o tem takoj obveste Državni kmetijski raziskovalni 
zavod v Ljubljani ali Državno kmetijsko poskusno in 
kontrolno postajo v Mariboru. 

Ce ni bil kršen predpis 1. člena, se za zaplenjeno 
sadje plača odškodnina po ceni sadja za industrijsko 
predelavo. 

0. člen 
Za pregled sadja po 4. členu se mora plačati pristoj- 

bina: od pošiljke nad 300 do 10()0kg 10 dinarjev, od vsa- 
kih nadaljnjih 1000 kg pa po 10 dinarjev. 

7. člen 
Pristojbine, pobrane za pregled sadja, se uporabijo 

za kritje stroškov pregleda, preostanek pa se steka v 
sklad za zatiranje bolezni in škodljivcev sadnega drevja 
pri ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo Ljudske re- 
publike Slovenije. 

8. člen 
Na predlog Državnega kmetijskega raziskovalnega 

zavoda v Ljubljani ali Državne kmetijske poskusne in 
kontrolne postaje v Mariboru sme ministrstvo za kmetij- 
stvo in gozdarstvo iz utemeljenih razlogov dovoliti izvoz 
od San José-jevega kaparja okuženega sadja iz, napadenih 
okolišev za predelavo v domači sadni industriji. 

9. člen 
Kršilci predpisa 1. člena te uredbe bodo kaznovani z 

zaplembo sadja, ki je bilo preneseno ali izvoženo proti 
temu predpisu, v hujših primerih, zlasti če je bilo sadje 
okuženo in dano v promet, pa še z denarno kaznijo do 
20.000 dinarjev. 

Kdor zlonamerno krši predpis 3. člena te uredbe, bo 
kaznovan z denarno kaznijo do 5000 dinarjev. 

Kaznovanje po tem členu ne izključuje sodnega ka- 
zenskega pregona, če gre za dejanje, kaznivo po kazen- 
skem zakonu. 

Za izrekanje kazni po tem členu so pristojni okrajni 
izvršilni ljudski odbori. Kok za pritožbo znaša 15 dni 

V primeru neizterljivosti se denarna kazen spremeni 
v kazen prisilnega dela brez odvzema prostosti, raču- 
najoč 1 dan prisilnega dela na 50 dinarjev. 

10. člen 
Po prejšnjem členu izrečene denarne kazni in izku- 

pički za zaplenjeno sadje se stekajo v sklad, naveden v 
7. členu. 
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11. člen 
Pregled sadja, namenjenega za izvoz iz Federativne 

ljudske republike Jugoslavije, se vrši po predpisih, ki 
jih izda zvezna vlada. 

12. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 

LRSc. 
Ljubljana dne 31. julija 1946. 

Predsednik 
vlade Ljudske republ.ke Slovenije: 

Miha Marinko s. r. 
Minister 

ta kmetijstvo in gozdarstvo: 
Hribar Janez s. r. 

Zap. štev. . „ 
SPRIČEVALO 

o pregledu sadja, namenjenega za potrošnjo aH prede- 
lavo v FLRJ, izdano po predpisih uredbe vlade LUS o 
zatiranju San José-jevega kaparja z dne 10. VIII   1946 

(Ur. list LRS štev. 188/53) 

Podpisani uradni preglednik sadja: 

(priimek in ime) 
je pregledal naslednjo pošiljko sadja: 
vrsta sadja:    
čista teža:      
vrsta pošiljke in število (zaboji, košare, vreče in podob- 
no ali v razsutem stanju): .  
eadje pridelano v (kraju, okraju v Ljudski republiki Slo- 
veniji):       ...... 
izvoznik (tvrdka) oz. prenašalec sadja (natančen naslov) : 

prevozno sredstvo (pri vagonskih ali avtomobilskih po- 
šiljkah tudi štev. vagona oz reg. štev. avtomobila) ali 
osebni prenos:     
železniška nakladalna postaja:  ______— 
avtomobilska nakladalna postaja (kraj, okraj):  

prejemnik sadja (naslov z označbo kraja, okraja federal- 
ne edinice) :      _•_  _.  
železniška namembna postaja:   — ~ 

Sadje te pošiljke ni okuženo po San José-jevem ka- 
parju. 
*" S. F. - S. N. 

„V »  dno  1946. 
2ig 

uradni preglednik sadja 

PmviîmkL navodila, odredbe In odločbe 
ministrstev vlade Ljudske repjbjyfcejäloyenije 

189. 
Na podlagi 14. člena začasnega zakona o lovu z dne 

23. julija 1946 (Uradni list Ljudske republike Slovenije 
št. 181/50—46) izdajam naslednje 

predpise 
za izvrševanje začasnega zakona o lovu 

K 1. členu 
Prvi in zadnji dan lovopusta za divjad, ki je določena v 

2. členu začasnega zakona o lovu2 se Štejeta y. lovopust, 

Umni) gi.-puJai-Uo ?. divjadjo zahteva,'da se divjad šte- 
vilčno ohrani ali celo pomnoži, Oe ni na škodo kmetijskemu 
ah gozdeemu i>ospodar-<lvu. 

V-ak lovec mura poznati i. zakonom zaščitene živali in 
po-pe>o\ati var-Ko prirode ter skrbeli, da se ohranijo redke, 
za Slovenijo značilne živali in prirodne znamenitosti. 

K 2. členu 
V veliki lov štejemo od d la kas te divjadi: jelena, 

damjeka, srno, kozoroga, gamsa, divjo svinjo, medveda, ri*a 
in \olka, od pernate pa: velikega petelina, ruševca, 
droplje,  labode,  že-java, prave orle, sera in veliko uharico. 

V mali lov spada v>a e ruga d.vjad, in sicer od dla- 
ka rje v : zajec, planinski zajec, divja mačka, lisica, jazbec, 
kuna zlatica, kuna belica, dihur, kepen (herinehn), podlasica, 
vidra, kunec, tekunica, hrček, veverica, od ptičev pa: fazan, 
jereb, belka, koloma, jerebica, prepelica, divji golob, grlica, 
kljunač, čoketa, kozica, grbež, kosec, tukalica, liska, priba, 
divje race. divje ••«•, /agariee, stepna kokoška, pelikani, kor- 
morani, čigre, galebi, polapljalci, čaplje, štorklje, krokar, vrane 
in ujede, ra/eii prav h orlov, sera in velike uharice. 

\'•• leto so zaščitene in se ne sinejo loviti, pobijati, ku- 
povati ali prodajati téle zaščitene ptice, ki so redke ali ko- 
ristne za poljedelsko :n gozdno gospodarstvo: 

belorepec (^axieola oenanthe L.) 
bezgavka (pamurus biarmicus L.) 
bregovrnca (riparia rupestri* Scop.) 
bregulja, glej podgrivka 
brglez (sitta caesia Wolf) 
brolica (sylvia carruca L.) 
ca rar, glej dreskač 
cikovt (turdus philomelos Br.) 
c:pa, drevesna (anthus trivialis L.) 
cipa, mala (anthus pratensis L.) 
cipa. rjava (anthus campestris L.) 
caplja, mala bela (egretta garzetta L.) 
čaplja, velika bela (egretta alba L.) 
čižek (carduelis spinus L.) 
čižek, morski (carduelis linearia L.) 
čopar (galerida cristata L.) 
čopka (parus cristatus L.) 
čmoglavka (sylvia atricanella L.) 
detel, belohrbti (dryobates leucotos Bechst.) 
detel, mali (dryobates minor L.) 
detel, srednji (dryobates médius L.) 
detel, troprsti (picoides tridactylus L.)' 
detel, veliki (dryobates maior L.) 
dreskač (turdus viscivorus L.) 
drozg, beli [turdus musicus L. (iliacus)] 
grikar (pyrrhula maior L.) 
grilček (serinus canarius L.) 
grmovšcica, glej sikavka 
hudournik, navadni (apus apus L.) 
hudournik, planinski (apus melba L.)" 
kačar, orel (circaetu3 gallicus L.) 
kalin (pyrrhula pyrrhula L.) 
klinač, mali, glej orel ruski 
kobilar (oriolus galbula L.) 
kobil ičar (locustella naevia Bodd.) 
kobilica r, rečni (locustella fluviatilis .Y7olf)' 
komatar (turdu9 torquatus L.) 
kos (turdus merula L.) 
kos, povodni (cinclus cinclu3 L.) 
kovaček (phyUoscopus trochilus L.)' 
kozomolza (caprimulgus europaeus L.)' 
kraljičelc, rumeni (regulus regulus L.) 
kraljiček, ruši (regulus ignicapillus Brehm.J] 
krivokljun, mali (loxia curyirostra IJ.\ 
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krivokljun, velila (loxia pytyopslttacus L.) 
kukavica (cuculus canorus L.) 
krokar (corvus corax L.) 
kupčar, glej belorepec 
lastovica, domača (delichon urbica L.) 
lastovica, kmetska (hirundo rustica L.) 
listnica, vrbja (phyloscopus rufus Bechst.) 
lišček (carduelis carduelis L.) 
menišček (parus ater L.) 
muhar, belovrati (muscicapa albicollis Temm.) 
muhar, črnoglavi (muscicapa hypoleuca Pall.) 
muliar, mali (muscicapa parva Bechst.) 
muhar, sivi (muscicapa grisola L.) 
musa, glej pezdičavka 
oponašavec, oljčni (hippolais olivetorum Strick) 
orel, planinski (aquila chysaetus L.) 
orel, belorepi (haliaetus albicilla L.) 
orel, ribji (pandion haliaetus L.) 
orel, ruski (aquila naevia Meyer) 
orîejka (sylvia orphaea Temm.) 
pastirica, bela (motacilla alba L.) 
pastirica, ovčja (motacilla flava L.) 
pastirica, siva (motacilla cinerea L.) 
penica, grahasta (sylvia nisoria Bechst.) 
penica, siva (sylvia communis Lath.) 
penica, vrtna (sylvia borin Bodd.) 
pevka, planinska (prunella collaris Scop.) 
pevka, siva (prunella modularis L.) 
pezdičavka (parus palustris L.) 
pinoža (fringilla montifringilla L.) 
pivka (picus canus L.) 
plavček (parus coeruleus L.) 
plezavec, gozdni (certhia familiari3 L.) 
plezavec, skalni (tichodroma muraria L.) 
plezavec, vrtni (certhia brachydactyla Br.) 
podgrivka (riparia riparia L.) 
pogorelček (phoenicurus phoenicurus L.) 
Postojna, glej orel belorepec 
postovka, južna (falco Naumanni Fleisch) 
postovka, navadna (falco tinnunculus L.) 
postovka, rdečenoga (falco vespertinus L.) 
prusnik, črnovrati [pratincola torquata (rubicola) L.] 
puščavec (monticola solitarius L.) 
rakar, glej trstnica 
repaljščica (pratincola rubetra L.) 
fepnik (carduelis caimabina L.) 
sikavka (phylloscopus sibilator Bechst.) 
Bjnica, dolgorepka (aegilhams caudatus L.) 
sjaica, norčava (parus lugubris Natt.) 
sinica, velika (paras maior L.) 
skovik, veliki [pisorhina (otus) scops L.] 
sWc, mali (luscinia megarhynchos Br.) 
sWec, veliki (luscinia philomela Bechst.) 
skgur (monticola saxatilis L.) 
siiirdokavra (upupa epops L.) 
srlenar, orel (pernis apivorus L.) 
strnad, beli [emberiza (plectohenax) nivalis L.] 
»mad, črnoglavi (emberiza metanocepbala Scop.) 
strnad, mali (emberiza eia L.) 
strnad, navadni (emberiza citrinella L.) 
stmad, piotai (emberiza cirlus F.) 
strnad, trstai (emberiza schoeniclu3 L.) 
stmad, vrtni (emberiza hortulana L.) 
stržek (troglodytes troglodytes L.) 
ì.cinkavec (fringilla coelebs L.) 
semkavec, planinski (montifringilla nivalis L.) 
^•••• (sturnus vulgaris L.) 
skrjanecj hribski (luUala arborea L.) 

škrjanec, poljski (alauda arvensis L.) 
Smarnica [phoenicurus oehruros (titys) Gm.] 
taščica, plava (luscinia svecica L.) 
taščica, rdeča (erithacus rubecula L.) 
trstnica (acrocephalus arundinaceus L.) 
trstnica, bičja (acrocephalus schoenabaenus L.) 
trstnica, mala (acrocephalus streperus Vieill.) 
trstnica, močvirna (acrocephalus palustris Bechst.) 
uharica, velika (bubo bubo L.) 
vijeglavka (iynx torquilla L.) 
vir, glej uharica velika 
vizbec, glej strnad, mali 
vodeb, glej smrdokavra 
vodomec [alcedo ispida (atthis) L.] 
vriskarica (anthus spinoletta L.) 
vrtnik (hippolais ieterina Vieill.) 
zelenec (chloris chloris L.) 
zlatovranka (coracias garrulus L.) 
žolna, črna (dryocopu3 martius L.) 
žolna, zelena (picus viridis L.) 
Prepovedano je tudi razdirati ali odnašati njihova gnezda. 

Izjemno sme lovski upravičenec na pobudo vinogradnikov 
streljati na škorce ob času zoritve grozdja pa do trgatve, a to 
zgolj v mejah vinograda ter z namenom preplašitve, ne pa 
zavoljo zatiranja. 

K 3. členu 

Državna lovišča morajo imeti v enem ali več upravnih 
območjih vsaj 500 ha nepretrganega zemljišča tako, da se 
lahko gre po njih, ne da bi bilo treba iti čez tuj svet. Otoki 
veljajo za združene z bregom. 

Ne morejo biti državna lovišča ona zemljišča, ki so raz- 
deljena v več delov in so zvezana samo po vodah ali potih, 
ki vodijo med temi deli po zemljišču drugega lastnika. Zem- 
ljišča, ki služijo javnemu prometu (železnice, prekopi itd.), 
ne morejo biti samostojna lovišča. 

Izločitev zemljišča, ki ima značaj državnega lovišča, iz- 
vede po proglasitvi pristojni izvršilni ljudski odbor, v čigar 
območju leži pretežni del teh zemljišč. Izvršena izločitev lo- 
višča velja, dokler ima lovišče najmanjšo predpisano pevšino 
500 ha. Ako bi površina lovišča padla pod najmanjšo po- 
vršino, priključi pristojni okrajni izvršilni ljudski odbor lo- 
višče enemu ali več okrajnim zakupnim loviščem, s katerimi 
tvori najnaravnejšo celoto. 

Vsako spremembo površine državnega lovišč mora 
državna uprava lovišča javiti pristojnemu ministru, da odredi 
popravo meje, ali ga izloči iz državnih lovišč. Prav.ca lova 
na prizadetem lovišču pa oživi oziroma ugasne za državo -de 
tedaj, ko izteče zakupna doba okrajnega zakupnega lovišča, 
ki ga poprava meje zadene. 

Pri razmejitvi med državnimi, zadružnimi in okrajnimi 
zakupnimi lovišči se upoštevajo posestne meje, odločilna pa 
je smotrna zaokrožitev lovišč v lovske gospodarske enote. 

Okrajni izvršilni ljudski odbor vodi kataster 'oviše na 
svojem območju. V ta namen ima vsako lovišče poseben kar- 
totečni list z enotnim obrazcem in vanj se vpisujejo sproti vr>e 
spremembe, tako da je vedno razvidno pravo stanje lovišč. 

K 4. členu 

Glej >Pravilnik o lovski organizaciji«. 

K 5. členu 

Lovišča se po pravilu oddajajo v zakup s pričetkom lov- 
skega,leta (1. april). Letna zakupnina se plačuje vnaprej. Za- 
kupna* doba v zadnjem letu, če se ne ujema z lovskim letom, 
„e za toliko skrajša ali zdaljša, da izteče z lovskim letom 
(31. marec) in zakupnina se za toliko sorazmerno zniža 
ali zviša. 
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Okrajni izvršilni ljudski odbori objavijo oddajo v zakup 
v?aj mesec dni pred rokom oddaje. 

Lovske zakupne pogodbe sestavi okrajni- izvršilni ljudski 
odbor v dveh veljavnih izvodih, ki jih za družino poleg žiga 
podpišeta starešina in gospodar. En izvod pogodbe dobi 
družina. 

Za lovišča, ki bi ostala brez zakupnika, razpiše okrajni 
izvršilni ljudski odbor najkasneje v treh mesecih ponovno 
oddajo v zakup, določi na novo zakupnino in razpis oglasi 
v lovskem glasilu in dnevnem časopisju. 

Do oddaje v zakup pa oddaja okrajni izvršilni ljudski 
odbor odstrel po načelih gojitve, a odstrel parkljaste zaščitene 
divjadi po predpisih »Navodil za upravo državnih in rezer- 
vatnih lovišč«. 

Dohodki od odstrela se porabijo za upravljanje neodda- 
nih lovišč. 

Za zakup državnih lovišč veljajo predpisi ^Navodil za 
upravo državnih in rezervatnih lovišč«. 

K 6. členu 

Za ogroženo po volku in divji svinji se do nadaljnjega 
proglaša vse ozemlje LR Slovenije. 

Lovski upravičenec mora vsako leto predložiti v G. členu 
začasnega zakona o lovu določenemu oblastvu: 

a) izkaz staleža divjadi v lovišču, za veliko divjad ločeno 
po spolu in kakovosti, 

b) poročilo o uplenjeni divjadi v preteklem letu, in sicer 
za veliko divjad po številu, spolu, starosti in kakovosti, za 
ostalo po številu, 

c) načrt odstrela za bodoče leto, za veliko zaščiteno di\ jad 
po številu, starosti, spolu in kakovosti, za malo zaščiteno divjad 
samo po številu. 

Ako oblastvo ne spremeni načrta za odstrel posameznih 
vrst divjadi do pričetka lova nanje, obvelja predloženi načrt 
za tisto lovsko leto. 

Uplenitelji predlože vsako leto trofeje rogate divjadi v 
pregled in kontrolo okrajnemu lovskemu svetu, ki ugotovljene 
nepravilnosti javi pristojnemu okrajnemu izvršilnemu ljud- 
skemu odboru. 

Parkljasta divjad se po kakovosti za odstrel in gojitev loči: 
Samci jeleni, srnjaki in gamsi so ali lovni močni pleme- 

njaki, katere, treba ohraniti za razplod, in jih označujemo 
z >Ia«, ali so sicer močni, pa po lovsko gojitvenih načelih ae 
ustrezajo za pleme, so zato potrebni za odstrel in jih označu- 
jemo z >Ib«. 

Šibke samce, to je mlade jelene, srnjake in gamse, ki so 
kot bodoči plemenjaki brez napake in jih treba gojiti za 
pleme, označujemo z >IIa«, šibke mlade samce, ki pa zavoljo 
raznih napak za pleme niso primerni in so potrebni za od- 
strel, označujemo z >Hb«. 

Za ocenjevanje lovskih trofej in določanje kakovosti ve- 
ljajo obrazci v >Navodilih za upravo državnih in rezervatnih 
lovišče. 

Košute, košute-mladice, jelenčki, košutice, dalje srne, 
srne-mladice, srnjački in srnice kakor tudi gamsove koze in 
mladiči se ocenjujejo po moči, razvitosti in lepoti telesa, upo- 
števajoč starost in tip živali, vendar z razliko, da gre pri teb 
le za gojitveni odstrel. 

Poročila in izkazi se podajajo na posebnih enotnih 
obrazcih. 

Živo in mrtvo divjad smejo prodajati le lovski upravi- 
čenci; pooblaščenci lovskih upravičencev morajo imeti potrdilo 
o izvoru, izdano od lovskih upravičencev. Upleniteljem^ki so 
ponudili uplenjeno divjad v nakup lovskemu upravičencu v 
smislu določila 6. člena začasnega zakona o lovu, a je ta 
odklonil nakup, mora upravičenec izdati potrdilo o izvora za 
prodajo. 

Lovski upravičenci po možnosti vnovčujejo uplenjeno 
divjad ali njene dele pri lovski zadrugi. 

Dnevne cene so cene, ki veljajo za divjad in divjačino 
tedaj v tistem okraju, a za kožuhovino tržne cene tiste sezone. 

K 7. členu 

Ako se v nekem okolišu kaka vrsta divjadi tako raz- 
množi, da dela prekomerno škodo, odredi okrajni izvršilni 
ljudski odbor v sporazumu z lovskim svetom lovskim dru- 
žinam v njihovih loviščih izreden odstrel. Ce lovske družine 
v stavljenem roku tega ne izvrše, more to izvesti okrajni 
izvršilni odbor po veščih zanesljivih lovcih na stroške prizade- 
tih lovskih družin. 

Zlasti more okrajni izvršilni ljudski odbor odrediti pogone 
na volkove ali divje svinje (toda ne na stroške upravičenca) 
s sodelovanjem lovskega sveta, ki določi vodstvo pogona. 

Pogona se morajo pod kaznijo na poziv vodstva udeležiti 
in se vodstvu pokoriti vsi, ki imajo v dotičnem in bližnjem 
okolišu lovsko karto in orožni list za orožje, porabno za tak 
lov in ki jih o pogonu vodstvo pravočasno obvesti. Prav tako 
morajo pod kaznijo sodelovati kot gonjači vsi, katere vod- 
stvo pozove. 

Na takih pogonih se sme streljati le tista vrsta divjadi, 
na katero je bil pogon določen. Vsa talco uplenjena divjad 
pripada lovskemu upravičencu. 

Kdor pokonča volka ali divjo svinjo izven oblastno od- 
rejenih pogonov, mu pripada iz okrajnega lovskega sklada 
nagrada, in sicer: 

za volka 1000 dinarjev, 
za mladiča iz legla 100 dinarjev, 
za divjo svinjo 300 dinarjev, 
za mladiča pri sescu 30 dinarjev. 
V onih okrajih, kjer je zajec proglašen za nezaščiteno 

divjad, more krajevni ljudski odbor po predhodnem pristanku 
okrajnega izvršilnega ljudskega odbora pooblastiti osebe, ki 
imajo veljavne orožne liste in lovske karte, da v dobi, ko velja 
proglasitev, na okolišu njihovega kraja pokončujejo zajca v 
vsakem času in z vsemi po zakonu dovoljenimi sredstvi. 

S pastmi, ki takoj žival usmrte, se smejo loviti: volk, 
lisica, ris, divja mačka, jazbec, kuna zlatica, kuna belica, dihur, 
kepen, podlasica, vidra, veverica, tekunica, kunec, hrček in 
ujede, ki niso zaščitene. Vse druge pasti, jame, zanke, mreže, 
omotna sredstva in strupi so za lov divjadi prepovedani. Iz- 
jemoma smejo lovski upravičenci z odobritvijo okrajnega iz- 
vršilnega ljudskega odbora zastrupljevati: vrane, srake, vol- 
kove in lisice, vendar mora biti strupišče najmanj 400 m od 
hiš in 250 m od javnih poti. Čas in okoliš nameravane stru- 
pitve se mora poprej javno razglasiti na krajevno običajni način. 

Lov z uharico ali sokolom je dovoljen. 
Prepovedano je loviti parkljasto divjad ob velikih zametih 

in poplavah, vsako divjad pa na vozilih ali s pomočjo ža- 
rometov. 

Lov žive divjadi z mrežami ali drugimi pripravami v 
gojitvene ali znanstvene namene kakor tudi prodajo in po- 
biranje jajc dovoljuje na prošnjo in po predlogu lovskih svetov 
pristojni minister. 

Loviti se sme le s čistokrvnimi lovskimi psi, kar velja za 
vse pasme lovskih psov in vse vrste lova; čistokrvnost izpričuje 
rodovnik, ki ga izda ali potrdi pristojna kinološka organizacija. 
Izjeme so dopustne do konca lovskega leta 1950. 

Vežbanje posameznih lovskih psov je pod osebno odgo- 
vornostjo vodnika časovno neomejeno. Lovišča s pretežno 
veliko divjadjo morajo imeti psa, ki je izšolan za delo po 
krvnem sledu. Poljski lov se praviloma izvršuje s •••• 
ptičarjem. 



Štev. r,3 Stran 203 

Snip streljati na brakadah s šibrami dovoljuje pristojni 
minister na utemeljen predlog lovskega upravičenca izjemoma 
do konca lovskega leta 1930. 

K 8. členu 

V vsakem lovišču mora biti na vsakih začetih 2.000 ha 
najmanj en izprašan lovski čuvaj. 

Lovski čuvaji morajo natančno poznati meje lovišča. 
Dolžni so stalno nadzirati lovišče tako glede številčnega kakor 
tudi zdravstvenega stanja divjadi, divjad ob potrebi krmiti, ji 
napraviti gazi, dohode do krmišč m vode ter ugotavljati za 
odstrel primerne in potrebne kose. Po brakadah morajo pre- 
gledali predele, kjer je bil lov, zbrati poginulo divjad in 
usmrtiti zastreljeno. V tuje lovišče pobeglo zastreljeno divjad 
morajo javljati lovskemu upravičencu dotičnega lovišča. 

V čuvajevo dolžnost spada tudi pokončevanje lovsko- 
škodljivih živali, med katere spadajo psi, ki prosto love In 
gonijo 1er mačke, ki se potikajo zunaj vrtov in sadovnjakov 
več kakor 250 m od hiše. 

Lovski čuvaji morajo zatirati neupravičen lov in zasačene 
lovce prijaviti Narodni milici. Ce lovca ne poznajo, zahtevajo 
od njega podatke, če se upira, ga primejo in izroče Narodni 
milici. Zanke, pasti in druge priprave ter morebitno uple- 
njeno divjad ali divjačino, ki jo najdejo v lovišču ali pri 
osebah, ki neupravičeno love, poberejo in oddajo lovskemu 
upravičencu, orožje pa Narodni milici. 

Lovski čuvaj sme poleg škodljive divjadi streljati tudi 
z lovopustom zaščiteno divjad, ki je bolna ali okvarjena, po 
nalogu lovske družine pa tudi drugo. 

Kdor hoče postati član lovske družine, loviti ali biti 
lovski čuvaj, mora opraviti lovski izpit pred izpitno komisijo. 
I/.pilne komisije poslujejo na sedežih okrajnih izvršilnih ljud- 
skih odborov. Komisija sestoji iz predsednika, ki je lovski 
(gozdarski) referent in iz dveh članov, lovskih strokovnjakov 
ter dveli namestnikov, ki jih imenuje na predlog lovskega 
sveta Ljudske republike Slovenije pristojni minister. 

Izpiti so dvojni, in sicer za lovce in za lovske čuvaje. 
Prvi obsegajo znanje zakonitih predpisov o lovu, dalje o lov- 
skem živaloslovju, o poznavanju bolne in za razplod neprimer- 
no divjadi, o negi in prehrani divjadi, o načinih lova, o lov- 
skem orožju in lovski opremi, o trofejah, lovskih običajih in 
lovskih psih ter o gospodarskem pomenu lova; drugi pa pole» 
tega še o prehrani in krmljenju divjadi, o sledovih in iztreb- 
kih, o ravnanju z uplenjeno divjadjo, o zatiranju nedovoljenega 
lovq, o pokončevanju škodljivcev in poznanju lovske škode, 
o učenju lovskih psov, zlasti o postopku pri ugotovitvi pri- 
merov neupravičenega lova in zasačenju storilcev. Lovski 
čuvaj mora znati službeni jezik v govoru in pisavi ter poznati 
osnovno računstvo. 

Lastnoročno pisane prijave za izpit se vlože preko okraj- 
nega lovskega sveta pri predsedniku izpitne komisije. 

Izpitne komisije so v svojem poslovanju samostojne. Pri 
opitih je treba upoštevati posebnosti lovišča, kjer bo izpraša- 
le lovil ali čuval lovišče. Za izpit se ne plačajo nikake pri- 
stojbine. Članom izpitne komisije se povrnejo dejanski izdatki 
fc lovskega sklada. O opravljenem izpitu izda komisija po- 
trdilo na posebnem obrazcu. Izpit se sme ponavljati največ 
dvakrat, vselej pa šele po treh mesecih. 

Pri nedovoljni oceni je izprašanec upravičen, da prijavi 
neposredno po razglasitvi ocene usten ugovor, ki nui daje 
Pravico, da ponovi Izpit pred drugo izpraševalno komisijo še 
pred potekom treh mesecev. 

Obveznega lovskega tzpita so oproščeni lovski čuvaji, ki 
fcejmajo lovski izpit, znajo službeni jezik in poznajo osnovno 
računstvo, dalje gozdarsko strokovno osebje in tisti starejši 
lovci, ki dajejo po svoji moralni in strokovni kvalifikaciji za- 
dostno jamstvo, da bodo upoštevali zakonite predpise 1er so 

bili zdržema vsaj pet let člani oblastno priznanih lovskih orga- 
nizacij. Odločbe o oprostitvi lovskega izpita izda okrajni izvr- 
šilni ljudski odbor na predlog okrajnega lovskega sveta. 

K 9. členu 

Republiška pristojbina za lovsko karto znaša za eno lovsko 
leto 100.— dinarjev. 

K 10. členu 

Presežek, večji od 3.000.— dinarjev, odvajajo okrajni iz- 
vršilni ljudski odbori vsako leto v juniju Lovskemu ddadu 
LR Slovenije. 

K 11. členu 

Krajevne cenilne komisije imenuje za svoj okoliš in za 
dobo dveh let krajevni ljudski odbor; komisija sestoji iz treh 
veščakov, od katerih je eden predsednik. Cini se komisiji 
prijavi škoda, odredi predsednik takoj (najkasneje v 8 dneh) 
ogled na mestu samem. Cenitve in ogleda se morata udeležiti 
vsaj dva člana komisije. Pri ogledu ugotovi komisjia dejansko 
stanje, zlasti poškodovanega predmeta in po možnosti čas, 
kdaj je škoda nastala. Vse to jasno opiše v zapisniku, v ka- 
terem tudi ugotovi, kdaj ie oškodovanec zvedel za škodo; 
končno poda v zapisniku komisija svoje mnenje glede višine 
škode in ga odpošlje okrajni odškodninski komisiji. 

Funkcije članov krajevne cenilne komisije so častne. 
V okrajno odškodninsko komisijo imenuje okrajni izvr- 

šilni odbor tri člane in tri namestnike. Eden od članov je 
predsednik komisije, en član in namestnik je imenovan na 
predlog okrajnega lovskega sveta. Odškodninska komisija na 
podlagi zapisnika krajevne cenilne komisije in njenega cenil- 
nega mnenja dokončno odloči o višini odškodnine. Dejanske 
stroške komisije nosi okrajni lovski sklad, če škoda posamez- 
nega oškodovanca presega vrednost 50.— dinarjev. Ako bi 
zaradi pritožbe proti cenilnemu mnenju krajevne cenilne ko- 
misije morala odškodninska komisija ogled ponoviti in se 
pritožba izkaže za neutemeljeno, mora trpeti stroške postopka 
pritožitelj. 

Lovsko škodo plačuje okrajni izvršilni ljudski odbor iz 
okrajnega lovskega sklada najkasneje meseca maja za preteklo 
leto. Ce okrajni lovski sklad ne zadostuje za plačilo vse od- 
škodnine, mora okrajni izvršilni ljudski odbor pravočasno za- 
prositi manjkajoči znesek pri Lovskem skladu LR Slovenije, 
da ga plača iz svojih sredstev al; izterja od lovskih upra- 
vičencev. 

Škodo, ki jo napravi divjad na ozemlju državnih in za- 
družnih lovišč na zasebni lastnini, povrneta prizadela uprava 
državnega lovišča oziroma zadraga. Uprava državnih lovišč je 
dolžna poravnati tudi škodo na poljih, ki meje na državne 
gozdove, če se ugotovi, da jo je povzročila divjad, ki izstopa 
iz državnih gozdov. 

Oškodovanec prijavi škodo v osmih dneh, ko jo je zaznal, 
državni upravi oziroma zadrugi. Ako se uprava ali zadraga 
v osmih dneh ne odzoveta in ne pride med stranicama ào 
sporazuma, prijavi oškodovanec spor krajevni cenilni komisiji, 
ki postopa enako, kakor je določeno za ugotovitev škode v 
okrajnih zakupnih loviščih. Odškodnino določi okrajna odškod- 
ninska komisija; plača jo pa prizadela državna uprava oziro- 
ma zadruga. Stroške za postopek komisij trpi stranka, ki 
s svojim stališčem glede odškodnine ni prodrla. 

Ostali predpisi 

1. Prestopki teh predpisov se kaznujejo po 12. členu 
začasnega zakona o lovu. 

2. Obrazci za vodstvo katastra lovišč, za zakupno pogodbo, 
za načrt, poročilo in izkaz po 7. členu te uredbe, za lov«ko 
statistiko, za potrdilo o opravljenem lovskem izpitu in za 
lovsko karto, bodo predpisani posebej. • 



Stran 204 Štev. 53 

3. Okrajni izvršilni ljudski odbori mor.ijo najkasneje 
v šestih tednih po izidu teh predpisov določiti okrajna zakupna 
lovišča, njihove meje, površino ter zakupnino in izvesti vse 
priprave za oddajo lovišč v zakup. Razpis in oddajo v zakup 
pa morajo izvršiti v nadaljnjih štirih tednih. V tem času 
morajo tudi izvesti ustanovitev lovskih družin. 

4. Ti predpisi veljajo od dneva objave v >Uradnem listu 
Ljudske republike Slovenije«. 

Ljubljana dne 3. avgusta 1946. 

Minister za kmetijstvo- In gozdarstvo: 
Hribar Janez s. r. 

190. 
Na podlagi 14. člena začasnega zakona o lovu z dne 
iniiin   1f)4fi   fTTrnHni   Hat   T.inHüUp   l'pniihlikp   Sk enije 
Na podlagi 14. člena začasnega zakona o lovu z 

23. julija 1946 (Uradni list Ljudske republike Slov 
št. 181/50—46) predpisujem naslednji 

pravilnik 
za lovsko organizacijo k 4. členu začasnega zakona 

o lovu 
I. Lovske družine 

1. člen 
Osnovne enote lovske organizacije v Ljudski repub- 

liki Sloveniji so lovske družine. Te sodelujejo z oblastmi 
in jih podpirajo pri delu za pospeševanje lovstva in var- 
stva prirode. Lovske družine so tudi edini dopustni za- 
kupniki lovišč; po svojih članih goje in varujejo divjad 
ter izvršujejo lov nanjo v okviru zakonitih predpisov. 

2. člen 
Za vsako lovišče, ki se oddaja v zakup, se ustanovi 

ena lovska družina bodisi na pobudo oblasti, obstoječih 
lovskih organizacij ali lovcev samih. Družina se imenuje 
po lovišču, ki ga ima v zakupu. 

Clan lovske družine more postati le oseba, ki je 
upravičena dobiti lovsko karto pa zakonu o lovu. Vsakdo 
se mora ob sprejemu izkazati, da je izprašan lovec po za 
to določeni komisiji, ali se zavezati, da tak izpit napravi 
v dveh letih po sprejemu ali pa v šestih mesecih po vsto- 
pu v družino predloži odločbo oblasti, da je oproščen 
izpita, sicer izgubi članstvo. 

8. člen 
Lovska družina mora imeti najmanj pet članov, med- 

tem ko določi najvišje dopustno število članov za vsako 
okrajno zakupno lovišče okrajni izvršilni ljudski odbor 
po zaslišanju okrajnega lovskega sveta, za državna lovi- 
šča, ki se oddajajo v zakup, pa glavna uprava lovišč. Za 
določitev tega števila sta odločilni velikost in kakovost 
lovišča. Pri določanju dopustnega števila članstva naj bi 
bilo vodilo, da naj ne pride na enega člana manj ko 
100 ha površine pretežno poljskega lovišča, kjer prevla- 
duje mala divjad; ne manj ko 150 ha za lovišča, kjer pre- 
vladuje gozd in srnjad in ne manj ko 200 ha v visoko- 
gorskih loviščih, kjer je glavna divjad gams. 

4. člen 
Prvenstveno pravico do članstva v lovski družini 

imajo domačini, to so osebe, ki stalno bivajo v okolišu 
lovišča. V družino pa morejo vstopiti tudi osebe izven 
njenega območja, zlasti iz mest in delavskih središč; ta- 
kih članov morajo lovske družine sprejeti največ eno 
tretjino od najvišjega dopustnega števila članstva. Dokler 
družine nimajo polnega števila članstva, ne morejo od- 
kloniti članstva nikomur, ki izpolnjuje vse pogoje za 

sprejem, ako se priglasi pred oddajo lovišča v zakup. 
Po oddaj: v zakup sprejem novih članov ni obvezen. 

Proti odklonitvi sprejema v družino ima prijavljenec 
pravico pritožbe na okrajni izvršilni ljudski odbor. 

5. člen 

Lovske družine prijavijo svoje člane in funkcionarje 
okrajnemu izvršilnemu ljudskemu odboru preko okraj- 
nega lovskega sveta. Okrajni izvršilni ljudski odbor čla- 
ne preizkusi in jih v utemeljenem primeru zavrne. Član, 
ki je zavrnjen, ima v 8 dneh pravico pritožbe na okrožni 
izvršilni ljudski odbor. 

Ako okrožni izvršilni ljudski odbor v enem mesecu 
po sprejeti prijavi članov proti posameznim ali celoti ne 
ugovarja, je lovska družina priznana. Neodobrene ciano 
sporoči okrajni ljudski odbor lovski družini, da lahko 
izpopolni število z drugimi, ko je odklonjeni prijavlje- 
nec izčrpal pravico pritožbe. Lovska družina javi do- 
končno število članstva, njihove podatke ter funkcije v 
lovski družini okrajnemu lovskemu svetu in ta Lovske- 
mu svetu Ljudske republike Slovenije. 

6. člen 

Lovsko družino vodijo starešina, tajnik in gospodar; 
družina pa si lahko izvoli tudi druge funkcionarje. 

Starešina vodi in zastopa družino pred oblastmi in 
na lovskih svetih, sklicuje in vodi družinske posvete ter 
skrbi, da člani izvršujejo zakonite predpise o lovu. Taj- 
nik vodi pisarniške posle, gospodar pa skrbi za pravilno 
gospodarstvo družine. , 

7. člen 

Važnejše stvari, kakor volitve, gospodarske lovske 
načrte, proračun in obračun, sprejem ali izključitev čla- 
nov in podobno rešuje družina na družinskih posvetih, 
katerih se morajo udeleževati vsi člani. 

8. člen 

Člani izvršujejo lov po zakonitih predpisih in med- 
sebojnem dogovoru (pravilih). 

Vsak član plača pri vstopu v družino temeljni vlo- 
žek 300 dinarjev, ki postane last družine, brž ko družina 
s pristankom oblastva sprejme člana. Družina more do- 
ločiti, da člani polože primerno varščino za pravilno iz- 
vrševanje lova, redno izpolnjevanje obveznosti in stal- 
nost članstva. Člani so dalje dolžni plačevati prispevke 
za vzdrževanje lovišča v višini in na način, kakor dolo- 
čita proračun in družinski posvet. 

9. člen 

V.sak član lovskih družin mora biti naročnik stro- 
kovnega lovskega glasila in član lovske zadruge kot lov- 
ske gospodarske organizacije. 

10. člen 

Člana, ki krši zakonite predpise o lovu, prijavi dru- 
žina okrajnemu izvršilnemu ljudskemu odboru. Člana, ki 
krši lovsko-dnižinsko disciplino, predpise tega pravilnika 
ali pravila družine ali sklepe družinskih posvetov, dru- 
žina izključi za določeno dobo ali trajno. V tem primeru 
družina lahko izreče, da morebitna varščina zapade v 
njeno korist. Izključeni ima pravico pritožbe na pristojni 
okrajni izvršilni ljudski odbor preko okrajnega lovskega 
sveta. 

Pravnomočna izključitev se objavi v lovskem glasilu. 
Kdor je bil trikrat izključen iz lovskih družin, ne 

more biti sprejet v nobeno lovsko družino Ljudske re- 
publike Slovenije. 
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11. člen 

Članstvo v lovski družni preneha z njenim ra/.idom 
Med trajanjem zakupne dobe more posamezni élan izklo- 
piti, i'-e s tem soglaša družina ali če kdo zaradi 
višje sile ali iz utemeljenih razlogov ne more ali celo 
ne sme izvrševati lova. Clan, ki izstopi, mora poravnati 
vse obveznosti pri družini, nakar se mu vrne more- 
bitna varščina oziroma preostanek te. 

Ob izteku zakupne dobe lahko izstopijo posamezni 
Člani, lahko pa se raziđe vse članstvo. V takem primeru 
mora družina poravnati vse obveznosti, za kar jamčijo 
vsi člani nerazdelno, premoženje družine pa pripade 
naslednici; ako te ni, okrajnemu lovskemu svetu. 

Ce se lovska druž;na raziđe, mora to javiti okraj- 
nemu izvršilnemu ljudskemu odboru in okrajnemu lov- 
skemu svetu. 

12. člen 

Lovske družine so pod neposrednim nadzorstvom 
okrajnih lovskih svetov in okrajnih izvršilnih ljudskih 
odborov. Ako bi število članov v družini padlo izpod pet 
ali ako bi njeno poslovanje prišlo v nered, je dolžan vsak 
član, kakor tudi okrajni lovski svet, to javiti okrajnemu 
izvršilnemu ljudskemu odboru, ki imenuje delegata, da 
.vzpostavi pravilno poslovanje. 

13. člen 

Vsakdo, ki bi se čutil po sklepih lovskih družin 
prikrajšanega v svojih pravicah, se more pritožiti na 
okrajni lovski svet in preko tega na okrajni izvršilni 
ljudski odbor. 

Pravico pritožbe proti odločbam oblasti imajo tudi 
lovske družine in lovski sveti. 

Vse- pritožbe, ki so možne v smislu tega pravilnika, 
je treba vložiti v osmih dneh od dneva, ko je bila dostav- 
ljena pismena odločba, ali je pritožitelj zvedel zanjo; pri- 
tožba se vloži pri onem, ki je izdal odločbo in ta jo je 
dolžan predložiti nadrejeni oblasti. Proti odločbam ljud- 
skih oblasti kot drugostopnemu oblastvu redna pritožba 
Di mogoča. 

14. člen 
Za okoliš okrožnega mesta Ljubljane vrši posle 

okrajnega izvršilnega ljudskega odbora v smislu tega 
pravilnika okrožni mestni izvršilni ljudski odbor za 
okrožno mesto Ljubljana, njemu nadrejeno oblastvo pa 
je ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Ljudske repu- 

• tolike Slovenije. 
15. člen 

Lovci, ki love samo v državnih loviščih in ki niso 
Včlanjeni v nobeni lovski družini, se povežejo v lovsko 
organizacijo na ta način, da javijo svoj pristop neposred- 
no lovskemu svetu Ljudske republike Slovenije, ki vodi 
seznam le-téh. 

Taki lovci niso dolžni, da se včlanijo v lovsko za- 
drugo. 

II. Okrajni lovski svet 

16. člen 

V okolišu vsakega okrajnega izvršilnega ljudskega 
odbora poslujejo kot posvetovalni organi ljudske oblasti 
*n njenih organov ter kot organizacijski posredniki med 
lovskimi družinami in lovskim svetom Ljudske republike 
Slovenije okrajni lovski sveti. 

Okoliš okrajnega lovskega sveta je enak okolišu 
okraja. Okoliš okrožnega mesta Ljubljane in okraja 
Ljubljana-okolica se združita v lovski svet za Ljubljano 

in okolico, ki ima sedež v Ljubljani. Podobno se zdru- 
ž jo okraji, ki bi imeli sedPž v isleiu kraju, v en okrajni 
lovski svet. I)\a sosednja okraja v isleni okrožju se mo- 
reta prav lako združiti v en okrajni lov-kj -,vei, če je to 
v korist lovstva in se za to izreče večina lovcev obeh 
okrajev; sklep o združitvi odobri okrožni izvršilni ljudski 
odbor. 

17. člen 

Vsi člani lovskih družin iz okoliša enega okrajnega 
lovskega sveta se snidejo vsaj enkrat na-leto v februarju 
ali marcu na okrajni lovski zbor, katerega skliče in vodi 
predsednik okrajnega lovskega sveta. Na lovskem zboru 
razpravljajo lovci o vseh lovskih vprašanjih in zadevah 
lovskih družin. Zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj ena 
četrtma članov lovskih družin. Na zboru se izvoli pred- 
sednik in drugi člani lovskega sveta, sprejme proračun 
in odobri obračun, sklenejo skupne smernice za lovsko 
gospodarstvo in podobno. 

18. člen 

Okrajni lovski svet je izvršilni organ okrajnega lov- 
skega zbora. Njegova naloga je, da izvršuje vse posle, ki 
mu jih nalagajo zakoniti predpisi kot pomočniku in sve- 
tovalcu oblasti v lovskih vprašanjih in pri upravi okraj- 
nega lovskega sklada. 

Okrajni lovski svet vodi razvid vseh družin in 
njihovega članstva v svojem okolišu, skrbi za pravilno 
lovsko gospodarstvo v svojem okolišu, za vzgojo lovcev, 
vzrejo in šolanje lovskih psov, za nadzorstvo izvrševanja 
lova, za lovski tisk in prosveto; prireja in nadzira lov- 
ske prireditve 1er daje družinam pobudo in nasvete, jih 
nadzira ter razsoja spore. 

Lovski svet skliče po potrebi, a vsaj enkrat na leto, 
posvet starešin vseh lovskih družin svojega okoliša, če 
treba tudi druge funkcionarje družin, da poročajo o-sta- 
nju lovstva in dobe navodila za skladno poslovanje in 
pravilno izvrševanje lova ter zakonitih predpisov o lovu. 

19. člen 

Lovski svet, to je sedem do enajst članov in posebej 
predsednika, izvoli okrajni lovski zbor za dobo dveh let. 
Svet izvoli izmed sebe tajnika, blagajnika in poročevalce 
za lovsko gospodarstvo, za lovski sklad, za ocenjevanje 
lovske škode, za lovske pse, za prosveto in tisk, 

20. člen 

Lovski zbor izvoli za kontrolo gospodarstva, in zlasti 
blagajniškega poslovanja za dobo dveh let tudi dva pre- 
glednika, ki najmanj dvakrat v letu pregledata poslova- 
nje okrajnega lovskega sveta. 

21. člen 

Naloga okrajnega lovskega sveta je tudi, da skrbi 
za pravilne odnošaje med lovci in ljudstvom glede na 
predpise o lovu. 

22. člen 
Okrajni lovski svet in okrajni lovski zbor vršita tudi 

posle v lovski zadrugi, ki so jima določeni v pravilih 
lovske zadruge. 

III. Lovski svet Ljudske republike Slovenijo 

23. člen 
Zbor starešin lovskih družin in predsednikov okraj- 

nih lovskih svetov, ki se snide vsako tretje leto v marcu 
ali aprilu, izvoli za tri leta lovski svet Ljudske republike 
Slovenije, in sicer predsednika, iz okoliša vsakega okraj- 
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nega lovskega >veta po enega «Hana in namestniku 1er še 
pet članov, ne glede na kraj njihovega bivališča v Slo- 
veniji. Lin:-ki »vet izbere i/.ined sebe izvršilni cilbür, v 
katerem so poleg predsednika in njegovega namestnika 
tajnik, blagajnik in poročevalci za načrtno Jovsko gospo- 
darstvo, /.a pro.ivelo in tisk, za tečaje in izpite, za orga- 
nizacijo, za Unski muzej in za lovske pse; lahko ima en 
član več poročevalskih odsekov. Poleg tega je v izvršil- 
nem odboru zastopana lovska zadruga po enem članu, 
ki ga sama izvoli. 

Zbor izvolrtndi tri preglednike za dobo treh let. 
Zbor izvoli tudi delegata 10 Zvezo lovskih organiza- 

cij Federativne ljudske republike Jugoslavije 
Zbor sklicuje Lovski svet Ljudske republike Slove- 

rije in je sklepčen, če je zastopanih vsaj en» tretjina 
družin in okrajnih lovskih svetov. 

24. člen 

Lovski svet Ljudske republiko Slovenije je posveto- 
valen organ ljudskih oblasti in njihovih organov, zlasti 
vlade Ljudske republike Slovenije, v vseh zadevah lov- 
stva in v upravljanju Lovskega sveta Ljudske republike 
Slovenije. Lovski svet Ljudske republike Slovenije vodi 
in zastopa lovsko organizacijo Slovenije, izdaja strokovni 
tisk in lovsko glasilo, prireja tečaje za lovce in lovske 
čuvaje, pomaga oblastem pri strokovnih izpitih, skrbi za 
strelsko vežbanje članov, za zavarovanje lovcev, za lov- 
ske muzeje in za vzgojo lovskih psov, zlasti daje smerni- 
ce za načrtno lovsko gospodarstvo, za načrtno izvajanje 
lova ter vzdržuje stike z lovskimi organizacijami drugih 
ljudskih republik Jugoslavije in z Zvezo lovskih organi- 
zacij Federativne ljudske republike Jugoslavije, pri ka- 
terih zastopa lovce Slovenije. 

IV. Veliki lovski zbor 

25. člen 

Veliki lovski zbor je zbor vseh organiziranih lovcev 
Slovenije; snide se vsakih pet let in kadar se pokaže 
potreba na poziv Lovskega sveta Ljudske republike Slo- 
venije. 

Veliki lovski zbor razpravlja o vseh važnih proble- 
mih lovstva, o lovski organizaciji in o lovski politiki. 

Ob priliki velikega lovskega zbora so večje lovske 
prireditve. 

Kraj in čas velikega lovskega zbora določi prejšnji 
veliki lovski zbor, prvič pa zbor lovskih starešin in pred- 
sednikov. 

V. Splošne določbe 

2G. člen 

Vse funkcije članstva so častne. Funkcionarji imajo 
pravico do povračila dejanskih stroškov, če potujejo po 
posebnih naročil organizacije. 

Za naročnino strokovnega glasila in kritje stroškov 
lovske organizacije plačujejo člani po svojih družinah 
lelno članarino, ki jo določi zboi starešin lovskih družin 
in predsednikov okrajnih lovskih svetov. 

Vsak organizirani član ima aktivno in pasivno voliv- 
no pravico. 

Vse volitve so neposredne in tajne, razen če posvet 
ali zbor glasuje le za enega kandidata ali le za eno li«to. 
Prvi se voli jo starešine oziroma predsedniki, zatem ostali 
funkcionarji, ki se volijo kot celota. Sklepa ee z navad- 
no večino oddanih glasov. 

Ce starešine ali predsedniki nimajo izvoljenih na- 
mestnikov, jih nadomeščajo tajniki ali drugi za to dolo- 
čeni člani. 

VI. Prehodne določbe 

27. člen 

Brž ko je odobrenih nad polovico lovskih družin v 
okolišu posameznih lovskih svetov, skliče predsednik 
lovskega društva, v katerem so bili doslej včlanjeni lovci 
tega okoliša, okrajni lovski zbor, na katerem se izvoli pr- 
vi okrajni lovski svet. Ta prevzame posle takoj, v teku 
enega meseca pa prevzame sorazmerni del premoženja 
lovskega društva, ki je doslej obstojalo v okolišu okraja. 
0 prevzemu premoženja se sestavi zapisnik, kateremu 
se priloži računski zaključek, seznam inventarja in poro- 
čilo, kako je bilo premoženje razdeljeno. Zapisnik s pri- 
logami se pošlje v prepisu pristojnemu ljudskemu odbo- 
ru in Zvezi lovskih društev. 

V enem mesecu potem, ko prevzamejo posle okrajni 
lovski sveti, skliče predsednik Zveze lovskih, društev 
zbor starešin lovskih družin in predsednikov okrajnih 
lovskih svetov, na katerem se izvoli prvi lovski svet 
Ljudske republike Slovenije. Ta prevzame posle takoj, 
v teku enega meseca pa premoženje Zveze lovskih dru- 
štev; o prevzemu se sestavi zapisnik z računskim za- 
ključkom in seznamom inventarja, ki se v prepisu pošlje 
ministru za kmetijstvo in gozdarstvo pri vladi Ljudske 
republike Slovenije. 

S prevzemom posla in premoženja lovskih društev 
in Zveze lovskih društev le-té prenehajo obstajati. 

VII. .Končno določbo 

28. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v -^Uradnem listu 
Ljudske republike Slovenije-:. 

Ljubljana dne 3. avgusta 1946. 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo: 
Hribar Janez s. r. 

izdaju   •   calaga:   Uprava   »Uradnega  lista   LES«   v   Ljubljani.   Urednik:   Pohai   Robert;   tfcfka  tiskarna   •••••    — 
oba v   Ljubljani.    -   Izhaja  vsako sredo in soboto.  Naročnina:  mesečno:  din  24.—   četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
din 135.—. celoletno   tin 260.—. Posamezna Številka: prva-pola din 4M. vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—,— UredniStvO 

in uDravništvo: Ljubljana, Gregorčičeva nI. 23, 'JL'ei, St. 25-52. — ćak. račun št, 14,237. 



Poštnina plačane v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik •1. V Ljubljani dne 14. avgusta 1946 Številka 54. 

VSEBINA: 
191. Uredba o zatiranju in zdravljenju trahoma. 

Uredbe, navodilo, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

191. 

Vlada Ljudske republike Slovenije izdaja tole 

uredbo 
o zatiranju i» zdravljenju tralioma 

Pregled prebivalstva i" pnpis bolnih 

1. člen 

V okrajih, kjer je trahom endemično razširjen, odre- 
di ministrstvo za ljudsko zdravstvo v sporazumu z okrož- 
nim LO pregled vseh prebivalcev. 

Pregled je obvezen za vse prebivalstvo. Šolski otroci 
se udeležujejo pregleda skupno z družinami, ki jim pri- 
padajo. 

2. člen 

Pregled opravljajo ustanove, ki jih določi okrožni 
LO, p0 zdravnikih specialistih ali posebej za to določe- 
nih zdravnikih ter po redu in načinu, ki ga določi okrož- 
ni LO. 

Krajevni LO sestavijo za te preglede natančne se- 
nium» vseh prebivalcev in jih pošljejo ustanovi, ki vodi 
te Preglede. 

3. člen 

Ustanova, ki opravlja pregled, sestavi seznam tra- 
vniških bolnikov in predlaga po okrožnem LO ministr- 
ali za ljudsko zdravstvo potrebno ukrepe; obenem pred- 
li ministrstvu seznam traliomskih bolnikov po karto- 
teki. 

Ce se pri pregledu -ugotovi, da je okuženost s traho- 
^om velika, se proglasi okraj za traliomsko ozemlje in 
Veljajo zanj predpisi 4. do 13. člena te uredbe. 

Zatiranje in zdravljenje Irahoma na trahomskem 
ozemlju 

Ustanove za zatiranja in zdravljenje irahoma 

4. člen 
Za zatiranje in zdravljenje trahoma ee ustanovijo 

na trahomskem ozemlju posebne ustanove, in sicer: 
a) glavni trahomski ambulatorij kot osrednja usta- 

u°va za zatiranje trahompj vodi ga zdravnikrsuecialist. 

b) trahomske postaje in pomožne trahomske postaje; 
njihovo število se ravna po številu traliomskih bolnikov, 

c) trahomska bolnica ali trahomski oddelki pri 
splošnih bolnicah. 

Poleg zdravnikov so zaposlene v teh ustanovah tudi 
zaščitne in trahomske sestre ter drugo zdravstveno 
osebje. 

5. člen 

Stroški za gradnjo in opremo novih ustanov za zati- 
ranje in zdravljenje trahoma se poravnajo iz proračuna 
okrožnega LO. 

Sredstva za zdravljenje, za osebne izdatke in za vzdr- 
ževanje obstoječih ustanov morajo priskrbeti krajevni, 
okrajni in okrožni LO. St rosici se porazdelijo takole: 

a) osebni izdatki za strokovno osebje v teh ustano- 
vah hremene proračun okrožnega LO, 

b) stroški za zdravila in zdravstvene pripomočke 
bremene proračun okrajnega LO, 

c) stroški za vzdrževanje poslopij (zemljišč), opreme 
in osebni izdatki za nestrokovno osebje bremene soraz- 
merno proračune tistih krajevni]! LO, za katerih območja 
ustanova posluje. 

G. člen 

Pri zatiranju in zdravljenju trahoma morajo sodelo- 
vali vsi zdravniki v javni in zasebni službi, ki delujejo 
na traliomskem ozemlju. 

7. člen 

Območje in področje traliomskih ustanov in način so- 
delovanja zdravnikov v javni in zasebni službi pri zati- 
ranju in zdravljenju trahoma na trahomskem ozemlju 
predpiše minister za ljudsko zdravstvo. 

Obvezno zdravljenje in stroški 

8. člen 

Zdravljenje trahoma je obvezno. Način zdravljenja 
odredi ustanova iz 4. člena. 

Zoper bolnike, ki kljub odredbi ustanove iz 4. člena 
no bi prihajali na redno zdravljenje, se mora postopati 
po 15. òlenu. 

Za redno zdravljenje otrok so odgovorni starsi oz, 
tisti, v čigar skupnosti živijo in ki skrbi zanje. 

9. člen 

Ambulantno zdravljenje je za vse obolele ne glede 
na njihovo imovinsko stanje brezplačno. Za plačevanje 
oskrbnih, stroškov: v. bolnicah veljajo splošni predpisi. 
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Zaliranie trahoma po šolah, obratih (podjetjih) in ostali 
ukrepi za zatiranje trahoma 

10. člen 

Po šolah morajo biti enkrat, po potrebi tudi večkrat 
na Mo po.-ebni pregledi posameznih oddelkov (razredov) 
ah \^e >olc. 

Ce je med Šolsko mladino trahom zelo razširjen, se 
intanavo posebni oddelki (razredi) za trahomske šolarje, 
ki naj jih po motnosti poučuje za trahomom bolni učitelj. 

Učenec, ki ima trahom, se zaradi tega ne sme opro- 
stiti cd obiskovanja šole, razen če to odredi zdravnik. 

UiHteljstvo mora sodelovati pri zatiranju trahoma in 
skrbeti, da se oboleli učenci redno zdravijo. 

11. člen 

Uprava obrata (podjetja), ki zaposluje večje število 
za trahomom bolnih oseb, mora določiti in opremiti pri- 
merno sobo in namestiti trahomsko sestro, da se omo- 
goči tem osebam redno zdravljenje brez občutne izgube 
na delovnem času. 

Uprava obrata (podjetja) naj za trahomom bolne ose- 
be po možnosti zaposli v istem prostoru in pri skupnem 
delu ter je dolžna izvrševati še druge ukrepe za zatira- 
nje trahoma, ki jih odredi ustanova iz 4. člena ali pristoj- 
no oblastvo. 

Vsakega vajenca mora ob nastopu učne dobe pre- 
gledati zdravnik v protitrahomski službi. 

Za trahomom bolnim se ne sme dati obrtno dovolje- 
nje za obrti brivske in prehranjevalne stroke, dokler 
je nevarnost, da bolezen prenesejo. Imetnikom takih 
obrtnih dovoljenj, ki na novo obolijo za trahomom ali se 
jim stara bolezen poslabša tako, da bi jo utegnili prene- 
sti, prepove obrtno oblastvo osebno izvrševanje obrta, 
dokler traja nevarnost za prenos. Enaka prepoved velja 
smiselno tudi za nameščence v takih obratih. 

! Osebe, ki odhajajo na sezonsko delo ali v službo, 
morajo biti pred odhodom na delo ali v službo in po po- 
vratku pregledane. Kdor boluje na nalezljivem trahomu, 

i  ne sme na sezonsko delo. 
Nove delavske knjižice (izkaznice) se izdajajo samo 

osebam, ki nimajo nalezljivega trahoma. 

12. člen 

0 vsaki preselitvi oseb, ali družin s trahomskega 
ozemlja v druge kraje republike ali v območje drugih 
republik mora ustanova iz 4. člena obvestiti okrajno 
zdravstveno oblast kraja, kamor se take osebe preselijo. 

13. člen 

Minister za ljudsko zdravstvo sme odrediti Še druge, 
v tej uredbi ne navedene ukrepe za uspešno zatiranje 
trahoma po stopnji okuženosti ter po krajevnih in pro- 
metnih razmerah. 

Take ukrepe sme v nujnih primerih odrediti tudi 
ustanova iz 4. člena in okrožni LO. 

Ukrepi, izdani po tem členu, se morajo objaviti na 
krajevno običajni način na prizadetem območju. 

Zatiranje in zdravljenje trahoma na notrahomskcm 
ozemlju 

14. člen 

Za ozemlje, ki n[ proglašeno za trahomsko ozemlje, 
veljajo brez posebne odredbe pristojnega oblastva določ- 
be členov 8., 9., 10. razen 1. odst. in člena 11. razen 3., 
5. in G. odstavka te uredbe. 

Vsi zdravniki v javni ali zasebni službi in zdrav- 
stveno pomožno osebje morajo prijavljati vse ugotovljeno 
primere trahoma na netrahomskem ozemlju pristojnemu 
okrajnemu zdravniku zaradi ukrepov po 1. odstavku. 
Okrožni zdravnik mora o vsaki prijavi obvestiti glavni 
trahom.-ki ambulalorij, ki vodi posebno evidenco trahom- 
skih bolnikov zunaj trahomskega ozemlja. 

Drugi ukrepi, odrejeni za zatiranje in zdravljenje 
trahoma, se morajo objaviti na krajevno običajni način 
na prizadetem območju. 

Posle ustanov iz 4. člena opravljata na ozemlju, ki 
ni trahomsko ozemlje, krajevni in okrajni zdravnik. 

Kazensko določbo 

15. člen 

Kršilec le uredbe in ukrepov, izdanih od pristojnih' 
oblastev in ustanov zaradi zatiranja in zdravljenja tra- 
homa, bodo kaznovali okrajni izvršilni LO z denarno kaz- 
nijo od 100—5000 din ali e prisilnim delom brez odvze- 
ma prostosti od 2 do 100 dni, v hujših primerih pa t, 
obema kaznima. 

Ako je storilec kaznivega dejanja zdravnik ali druga 
oseba v zdravstveni elužbi, se kaznuje, če dejanje ni huje 
sodno kaznivo, z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 din 
ali s prisilnim delom brez odvzema prostosti od 20 do 
200 dni, v hujših primerih z obema kaznima. Zdravniku 
pa sme v takem primeru ministrstvo za ljudsko zdrav-« 
stvo s posebno odločbo prepovedati tudi izvrševanje pra-« 
kse za čas do 1 leta. 

Zoper odločbo okrajnega izvršilnega LO je dovoljena 
pritožba na okrožni izvršilni LO, ki odloči dokončno. 
Pritožba se vloži v 15 dneh po priobčitvi pri okrajnem 
izvršilnem odboru, ki je kazen izrekel. 

Končno določbo 

16. člen 

Dokler se ne opravi pregled prebivalstva in popis 
bolnikov po 1. do 3. členu te uredbe, se proglašata ob- 
močji okrajnih LO v Murski Soboti in Lendavi za trahom- 
sko ozemlje. 

17. Člen 

Minister za ljudsko zdravstvo bo izdal, če bo potreb- 
no, natančnejše določbe za izvrševanje te uredbe. 

LRS- 

18. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
i'. 
Ljubljana dne 31. julija 1940. 
Št. 1573/1—V—b. 

Minister za ljudsko zdravstvo:     Predsednik vlade LRS: 
Dr. Ahčin Marjan s. r. Marinko Mihael s. r. 

Izdaja in zalaga:  Uprava »Uradnega lista LES«  v Ljubljani   Urednik:  Fonar  Robert;  tiska  tiskarna  Merkur   — 
oba v  Ljubljani. —  Izhaja vsako eredo in soboto. Naročnina: mesečno:  din  24.—.  četrtletno:  din  70.—,  polletno* 
dinlS&«rÄ«filoletno: Un 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50. vsaka nadaljnja začeta pola din 2,—i. *» JJredniStvđ 

fe •••••••; •••••••• gfcÇMriiifiïa UL 23. Ici, et, 25-52, -, ček, račun žt, 14.33Z. 



Poštnina plaćana v gotovini 

m UR LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 17. avgusta 1946 Številka 55. 

VSEBINA: 
192. Uredba o pitanju in oddaji prašičev v gospodarskem letu  I  193. Imenovanja v pravosodni službi. 

1946/47. I Uradni popravek. 

Uredbe, navodilo, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

192. 

Na podlagi 12. člena uredbe o pitanju, cenah in pro- 
metu e prašiči v gospodarskem letu 1946./47. (v dobi od 
!• avgusta 1946 do 31. julija 1947) z dne 4. julija 194G, 
uradni list FLRJ št. 391/56, izdaja vlada Ljudske repub- 
like Slovenije na predlog ministra za trgovino in pre- 
skrbo LRS in ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS 
v sporazumu z ministrom za trgovino in preskrbo FLRJ 

uredbo 
o pitanju in oddaji prašičev v gospodarskem letu 

1946/47. 

1. člen 
Kmetovalci s posestjo nad 4ta njiv so dolžni v go- 

spodarskem letu 1946/47., ki traja od 1. avgusta 1916 
do 31. julija 1947, izpitati in oddati podjetju, pooblašče- 
nim za odkup, določeno število prašičev, in sicer: 
. a) najmanj enega prašiča, če površina njiv znaša 
4 do 6 ha, 
,,    b) najmanj dva prašiča, če površina njiv znaša 6 
d<>9ha, J . 
,    c) najmanj tri prašiče, če površina njiv znaša 9 

*> 12 ha, 
,    č) najmanj štiri prašiče, če površina njiv znaša 12 
d° 15 ha, 
d   d) najmanj pet prašičev, če površina njiv znaša 15 

0 *8 ha, 
,    e) najmanj šest prašičev, če površina njiv znaša 18 

do 23 ha 
in na vsakih nadaljnjih 5 ha njiv enega prašiča več. 

. _ V enaki meri so zavezana izpitati in oddati prašiče 
'Udi državna posestva. 

v Oddani prašiči morajo imeti najmanj  120 kg žive 
te*e z najmanj 25% maščobe. 

2. člen 
Krajevni ljudski odbori ugotovijo površino njiv na 

Palagi podatkov, ki jih imajo sami ali druga oblastva 
^ ki jih prilagodijo dejanski površini njiv tam, kjer so 
razlike očitne. Tako ugotovljene podatke objavijo na urad- 
ni deski in pozovejo prizadete posestnike, da morebitne 
spremembe x. stanju njiv prijavijo x fie«b dneh krajey.- 

nemu ljudskemu odboru, ki nato na podlagi prijav in 
drugih pripomočkov ugotovi dejansko površino njiv. 

3. člen 
Prašičerejci, ki so dolžni izpitati prašiče po določbah 

te uredbe, imajo pravico do naslednjih ugodnosti: 
a) pri obvezni oddaji presežka koruze po uredbi o 

odkupu žita v gospodarskem letu 1946/47. se j.m v ob- 
vezno količino vračuna in prepusti za pitanje prašičev 
po 400 kg koruze, če koruze nimajo, pa po 300 kg ječme- 
na na vsakega prašiča, ki ga morajo oddati, 

b) prvenstvo imajo pri nabavi otrobov po določeni 
ceni, in sicer po 50 kg za vsakega prašiča, ki ga morajo 
oddati, 

c) prednost imajo pri nabavi živinske soli. 

4. člen 

Posestniki, ki imajo manj ko 4 ha njiv in zaradi tega 
po tej uredbi niso dolžni oddati prašiča, morajo pa v 
smislu uredbe o odkupu žit oddati presežke, imajo pra- 
vico do v 3. členu navedenih ugodnosti, če na krajevnem 
ljudskem odboru podajo obvezo, da bodo izpitali in od- 
dali prašiča. 

6. člen 
Prašičem so določene téle cene: 
a) za prašiče od 120 do 130 kg žive teže din 21.— 

za 1 kg žive teže, 
b) za prašiče od 131 do 145 kg žive teže din 23.— 

za 1 kg žive teže, 
c) za prašiče nad 145 kg žive teže din 25.— za 1 kg 

žive teže 
franko živinski ••••• ali klavnica. 

6. člen 
Roki, v katerih je treba oddati prašiče, se določijo 

takole: 
Kmetovalci, ki so dolžni oddati enega prašiča, ga 

morajo oddati do 30. aprila 1947. 
Vsi drugi kmetovalci pa morajo oddati po enega pra- 

šiča do 30. januarja 1947, ostale pa do 30. aprila 1947. 
Ministrstvo za trgovino in preskrbo sme v izjemnih 

primerih za posamezna okrožja podaljšati roke oddaje, 
okrožni ljudski odbori emejo roke podaljšati za okraje, 
okrajni ljudski odbori pa za posamezne kmetovalce. 

7. člen 

Kmetovalci prašičerejci, ki dokažejo s potrdilom pod- 
jetja, pooblaščenega za odkup, da go oddali pttane pra- 
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šiče, smejo s preostalimi pitanimi prašiči prosto razpo- 
laga»!. 

Kmetovalci, ki po določbah te uredbe niso dolžni 
pitati prašičev, smejo prosto razpolagati e svojimi pita- 
nim! prašiči, če s potrdilom krajevnega ljudskega odbo- 
ra dokažejo, da niso dolžni pitati prašičev. 

Prosto razpolaganje obsega tudi prodajo po prostih 
cenah. 

8. člen 

Krajevni ljudski odbori morajo najkasneje do 15. 
septembra 1946 po navodilih ministrstva za trgovino in 
preskrbo sestaviti spiske vseh kmetovalcev svojega ob- 
močja, ki so dolini pitati prašiče. 

9. člen 

Minister za trgovino in preskrbo ee pooblašča, da 
teda natančnejše predpise za izvajanje te uredbe. 

10. člen 

Kršilci te uredbe se kaznujejo po zakonu o zatiranju 
nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospo- 
darske sabotaže. 

11. člen 

Uredba ministra za trgovino in preskrbo NVS o kla- 
nju prašičev in oddaji maščob z dne S. novembra 1945, 
Uradni list št. 357/49, spremenjena in dopolnjena z ured- 
bo z dne 8. januarja 1946, Uradni list št. 19/5—46, se 
razveljavlja. 

12. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 14. avgusta 1910. 
I. št. 14S6/Ó—46. 

Minister za trgovino 
in preskrbo: 

Fajlar Tone s. r. 

Predsednik vlade LRS: 

Marinko Miha s. r. 

Razne uradne objave 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo: 
Hribar Janez s. r. 

193. 
Imenovanja v pravosodni službi 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 7. avgusta 
1946, II-1692/46-7, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo kot uradniški pripravnik okrajnega sodi- 
šča v Celju Novak Zvonko, uslužbenec NAVOD-a v 
Celju, Polule št. 17. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 7. avgusta 
1946, št. 11-1256/45-16, je bil začasno sprejet v pravosod- 
no službo kot služitelj okrajnega sodišča ,v 
Ljutomeru Žunič Ignacij, bivši služitelj okrajnega 
sodišča v Dolnji Lendavi. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 7. avgusta 
1946, št. II-2306/46-•, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo kot zvaničnik okrajnega sodišča na Ra- 
keku Zalar Franc, demobilizirani st. vodnik JA iz Cer- 
knice št. 43. 

Z odločbo ministra za pravosodje z dne 7. avgusta 
1946, št. H-1830/46-5, je bil začasno sprejet v pravosodno 
službo kot služitelj okrajnega sodišča v Treb- 
njem Sladic Anton, delavec pri Sv. Heleni št. 3 prf 
Stični. 

Uradni popravki 
V 53. štev. »Uradnega lista LRS« je popraviti nasled- 

nje napake: 
I. r predpisih za izvrševanje začasnega zakona o. lovu 

na str. 201, prvi stolpec, 11. vrsta od spodaj je namesto 
»trnad« pravilno strnad; 

IL v pravilniku za lovsko organizacijo k 4; členu 
začasnega zakona o lovu: na strani 204, 5. člen, drugI od- 
stavek, prva vrsta: namesto »okrožni« pravilno: okrajni; 

na strani 206, 23. člen, tretji odstavek, prva vrsta: 
namesto »delegata« pravilno: delegate; 

na strani 206, 24. člen, četrta vrsta: namesto ssvetac 
pravilno: sklada; 

na strani 206, 26. člen, prvi odstavek, tretja, vrsta: 
namesto »naročil« pravilno: naročilih. 

Iz ministrstva za kmetijstvo in gozdftrstyt 

•*•*• 

izdaja in zalaga: Uprava >Uradnega Usta LRS« v Ljubljani.  Urednik:  Pohar Robert;  tiska tiskarna Merkur — 
oba T LJubljani. — Izhaja vsako sredo ia sobota Naročnina: mesečno: din 2&—, četrtletno: din 70.—, polletno* 
dinl85.-ÄCfM«tno: din 260.—. Posamezna številka: prva pole din 2.60, vsaka nadaljnja začeta pola din 2,—W.M ]Jr«doffîV0 

ia ••••••• Ljubljana, GusoxJüissa nI 23. lei, ft, 25-62. --.fielt. raAu it. 1•7» 



P»"otna  platana   v   gotovini. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 28. avgusta 1946 Številka 56. 

VSEBINA: 
194. Odločba o ustanovitvi državnega trgovinskega podjetja Slo- 

venije za promet s šp.cei'ijskim in kolonialnim blagom in 
delikatesami    KOLONI ALE<. 

105  Odločba   o   ustanovitvi   državnega   industrijskega   podjetja 
dJTENSILIA . 

1!)(>. Odločba   o   ustanovitvi 
Slovenije >BELSAD'. 

197. Odločba   o   oprostitvi   sindikalistov 
zdraviliške  in  letoviške  takse. 

— Popravek. 

državnega   industrijskega   podjetja 

od   talw   na  bivanje, 

Uredbe, nnvodïln, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

194. 
Na podlagi 4. in 5. čl. Splošnega zakona o državnih 

gospodarskih podjetjih z dne 24. VII. 1946, Ur. list F LR J 
z dne 2. VIIT. 1946, št. 437/62, izdaja vlada Ljudske re- 
publike Slovenije na predlog ministrstva za trgovino in 
preskrbo LRS tole 

odločbo 
o ustanovitvi državnega trgovinskega podjetja Slove- 
nije za promet s špecerijskim in kolonialnim blagom 

in delikatesami   KOLONIALE 

1. člen 
Ustanovi se državno trgovinsko podjetje Slovenije 

za promet s špecerijskim in kolonialnim blagom in deli- 
katesami »KOLONIALE-, s sedežem v Ljubljani. 

Poslovalo bo pod firmo: »Državno trgovinsko pod- 
jetje KOLONIALE-;. 

2. člen 
Podjetje bo pod operativnim upravnim vodstvom 

ministrstva za trgovino in preskrbo LRS, ki bo predpi- 
salo pravila o organizaciji podjetja in o vsem načinu 
njegovega poslovanja. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je nakup in prodaja na 

debelo in na drobno špecerijskega in kolonialnega blaga 
in delikates. 

4. člen 
Podjetju se daje v upravo državno premoženje, ob- 

stoječe iz osnovnih sredstev, katerih vrednost se bo žele 
določila, in iz obratnih sredstev — gotovine v znesku 
1,000.000 din, ki jo vplača vlada Ljudske republike Slo- 
venije. 

5. člen 
Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 

pkona o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne 
osebe in pravico poslovanja. 

Ljubljana dne 22. avgusta 1946. 
Minister za trgovino Predsednik vlade 

in preskrbo: Ljudske republike Slovenije: 
Fajfar Ton« s. r Miha Marinko s. r 

195. 

Na podlagi 4. in 3. čl. Splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih z dne 24. VIL 1946, Ur. list FLRJ 
7. dne 2. VIII. 1946, št. 437/62, izdaja vlada Ljudske re- 
publike Slovenije na predlog ministrstva za industrijo 
in rudarstvo LRS tole 

odločbo 

o   ustanovitvi   državnega   industrijskega   podjetja 
»UTENSILIAc 

1. člen 

Ustanovi >o tir?., indu-diii-l n podjetje "UTENSILIA«, 
lovama tekstilnih pot p fin  v  i.|H!d|am. 

Podjetje bo poslovalo pod l'inno: UTENSlLH-s, to- 
varna tekstilnih potrebščin v Ljubljani, ali pa pod skraj- 
šano firmo: >UTENSILIA — Ljubljana'. 

2. člen 

Podjetje je pod operativnim upravnim vod dvom mi- 
nistrstva za industrijo in rudarstvo LRS, ki predpiše 
pravila o organizaciji podjetja in o vsem načinu njego- 
vega poslovanja. 

3. člen 

Predmet poslovanja podjetja je izdelovanje vseh 
tekstilnih potrebščin in nadomestnih delov za tekstilno 
industrijo. 

4. člen 

Podjetju se daje v upravo državno premoženje, obsto- 
ječe iz osnovnih sredstev, katerih vrednost se bo šele 
določila, in iz obratnih sredstev — gotovine v znesku 
1,500.000 din, ki jo vplača vlada LRS. 

5. člen 

Podjetje se mora v smislu 14. člena in •1. Splošnega 
zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne 
osebe in pravico poslovanja. 

Ljubljana dne 22. avgusta 1946. 

Minister za industrijo 
in rudarstvo: 

liCSkošek Franc s. r. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko s, r. 
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190. 

Xa podlaci 4. iti ~>. čl. Splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih z dne 24. VII. 1940, Ur. list KLR.J 
z dne 2. VIII. 1046, št. 4:57 «2, izdaja vlada Ljudske re- 
publike Slo\i>nijf> na predlog ministrstva za industrijo 
in  rudarstvo LRS  tole 

odločbo 
o   ustanovitvi   državnega   industrijskega   podjetja 

Slovenije ..BELSAD* 

1. člen 
• 

Ustanovi se državno industrijsko podjetje Slovenije 
»BELSAD-: za izdelovanje marmelade, sad ti ih sokov in 
vseh vrst sadnili izdelkov na industrijski način, s sede- 
žem v Črnomlju. 

Podjetje bo poslovalo pod firmo: >BELSAD tovarna 
sadnih izdelkov, Kanižarica pri Črnomlju-:. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 

nistrstva za industrijo in rudarstvo LRS, ki predpise 
pravila o organizaciji podjetja in o vsem načinu njego- 
vega poslovanja. 

3. Člen 
Predmet poslovanja podjetja je izdelovanje marmela- 

de, sadnih «okov in vseh vrst sadnih izdelkov na indu- 
strijski način. 

4. člen 

Podjetju se daje v upravo državno premoženje, obsto- 
ječe iz osnovnih sredstev, katerih vrednost se bo šele 
določila, in iz obratnih sredstev — gotovine v znesku 
6,UÜ0.ÜUÜ din, ki jo vplača vlada Ljudske republike Slo- 
venije. 

5. člen 
Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

Z vpisom v  register dobi podjetje lastnost pravne 
o>ebe iti pravico poslovanja. 

Ljubljana dne 22. avgusta 1946. 

Minister za industrijo Predsednik vlade 
in rudarstvo: Ljudske republike Slovenije; 

Loskošck Franc s. r. Miha Marinko e. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe In odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

197. 

Odločba 
Na predlog Glavnega odbora ESZDNJ za Slovenijo 

odločam, 

ria so člani sindikatov in njihovi svojci za čas bivanja 
v letoviških, turističnih ali zdraviliških krajih oproščeni 
takse na bivanje oziroma prenočninske takse ter zdravi- 
liške oziroma letoviške takse. 

To oprostitev uživajo na podlagi sindikalne članske 
izkaznice in potrdila pristojnega sindiki.ta vsi člani sin- 
dikata in njihove družine. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS«. 

Ljubljana dne 31. julija 1946. 
ž>t. 50090-11-1946. 

Minister za finance: 
Polič Zoran s. r. 

Popravek 
V spričevalu k uredbi o zatiranju San ••••-jevega 

ka pa rja, objavljenem v 5B. številki Ur. lista z dne 10. 
Vili. 1046 (str. 200), se mora glasiti besedilo glave pra- 
vilno takole: 

»Spričevalo o pregledu sadja, namenjenega za po- 
ttošnjo aH predelavo v FLRJ, izdano po predpisih ured- 
be vlade LRS o zatiranju San José-jevega kaparja a dne 
31. julija 1946 (Ur. list LRS štev. 188/531, 

izdaja in zalaga:  Uprava  »Uradnega Usta  LRS«  v  LJubljani.   Urednik:  Fonar  Robert;   Uska tiskarna  Merkur — 
oba  v   LjubljanL  —  Izhaja  vsako  sredo  in soboto.  Naročnina:   mesečno:  din   24.—.  četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
din 135.—v celoletno: lin 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50 vsaka nadaljnja tačeta pola din 2.—v — ••••••» 

•••••••••; LJubljana, G»£«$2sxa nI. 23, JeL it, 2•-&2, — jpek, račun li, 14.S3T, 
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VSEBINA: 

4)8. Odločba   o  ustanovitvi  državnega   industrijskega  podjetja 
>LlTOSTKO.k v Ljubljani. 

199. Odločba  o  ustanovitvi   državneea   industrijskega   podjetja 

Uredbe, navodilo, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

> 

198. 
Na podlagi 4. in 5. člena Splošnega zakona o državnih 

gospodarskih podjetjih z dne 24. VII. 1946, Ur. list F LR J 
z dne 2. VIII. 1946,' št. 437'62, izdaja vlada Ljudske re- 
publike Slovenije na predlog ministrstva za industrijo 
in rudarstvo LRS tole 

odločbo 
o  ustanovitvi   državnega   industrijskega  podjetja 

»LITOSTROJ« — Livarna in tovarna strojev 
v Ljubljani 

1. člen 

Ustanovi se državno industrijsko podjetje Slovenije 
»LITOSTROJ«: — Livarna in tovarna strojev s sedežem 
v Ljubljani. 

Poslovalo bo pod firmo: >LITOSTROJ« - Livarna in 
tovarna strojev v Ljubljani ali pod skrajšano firmo: 
»LITOSTROJ — Ljubljana«. . 

2. člen v 

Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 
nistrstva  za  industrijo in  rudarstvo LRS, ki predpiše 
pravila o organizaciji podjetja in o vsem načinu njego- 
vega poslovanja. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je izdelovanje oziroma 

odlivanje strojnih delov in izdelovanje lažjih in srednje- 
težkih strojev za potrebe industrije in obrti, popravila 
industrijskih strojev. 

4. člen 

Podjetju se daje v upravo iz naslednjih podjetij in 
vsega njihovega nepremičnega in premičnega imetja 
obstoječe državno premoženje: 

1. >SEKOTEKS«, tekstilna industrija d. z o. z. Ljub- 
ljana, Gutsmanova ulica št. 30, v likvidaciji, 

2. I. Globočnik, tovarna žic in žičnikov, Ljubljana, 
Metelkova ul. št. 15, 

3. Tovarna strojev in vodnih turbin, Skofja Loka, 
4. Ernst Eylert, tovarna strojev, Maribor, Linhar- 

tova 11, 
5. Livarna in tovarna strojev Dolenc Alojzij, Ko" 

deljevo, Ljubljana, 

Slovenije >D0NIT« v Medvodah. 
200. Odloi-ba   o   ustanovitvi  državnega   industrijskega  podjetja 

^TOVARNA IGRAC< v Novem mentii. 

6. JUGOINDUS — Ivan Keršič, železokonstrukcija, 
St. Vid nad Ljubljano, 

7. Livarna Muta v Muti, 
8. Smole Anton, kovinolivarna, Podsmreka, 
9. Farič in sinovi, tovarna poljedelskih strojev in li- 

varna kovin v Mariboru. 
Vrednost teh podjetij, ki preidejo v sestav novo- 

ustanovljenega podjetja »LITOSTROJ — Ljubljana*; z 
vsemi pravicami in obveznostmi in ki predstavljajo 
osnovna sredstva tega podjetja, se bo šele določila. 

Obratna sredstva razen zaloge surovin, pomožnega 
in pogonskega materiala, polizdelkov in končnih izdel- 
kov, katerih vrednost se bo šele ugotovila, obstoje iz 
gotovine 5,000.000 din, ki jo vplača vlada LRS. 

5. člen 

Podjetje se mora v <niUln 14. člena in si. Splošnega 
zakona o državnih gospooarskih podjetjih priglasiti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne 
osebe in pravico poslovanja. 

Ljubljana dne 22. avgusta 1946 

Minister za industrijo Predsednik vlade 
in rudarstvo: Ljudske republike Slovenije: 

Leskošek Franc s. r. Miha Marinko s. r. 

199. 
Na podlagi 4. in 5. člena Splošnega zakona o držav- 

nih gospodarskih podjetjih z dne 24. VII. 1946, Ur list 
FLRJ z dne 2. VIII. 1946, št. 437/C2, izdaja vlada Ljud- 
ske republike Slovenije na predlog ministrstva za indu- 
strijo in rudarstvo LRS tole 

odločbo 
o ustanovitvi državnega industrijskega podjetja Slo- 

venije »DONIT« tovarna tesnil v Medvodah 
v 

1. člen 

Ustanovi se državno industrijsko podjetje »DONIT< 
tovarna tesnil s sedežem v Medvodah. 

Podjetje bo poslovalo pod firmo: :>DONIT< tovarna 
tesnil e sedežem v Medvodah, ali pa pod skrajšano fir» 
mo: >DONIT — Medvode«. 

2. člen 

Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 
nistrstva za industrijo in rudarstvo LRS,   ki predpiše 
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piaviia o organizaciji podjetja in o vsem načinu njego- 
yega poslovanja. 

3. člen 

Predmet poslovanja podjetja je izdelovanje vseh vrst 
tesnil. 

4. člen 

Podjetju se daje v upravo iz naslednjih zemljišč 
tvrdke ^Združene papirnice Vevče, Goričane, Medvode 
d. d.< in na njih stoječih stavb oz. zgradb obstoječe dr- 
žavno premoženje: 

pare. štev. 46/1, 281/1, 2S2, 282/2, 41/2 ad. vi. št. 13 
k. o. Medvode, 

pare. štev. 35, 36/ 38, 39 in 40 ad vi. št. 15 k. o. 
Medvode, 

pare. štev. 33 in 34 ad vi. št. 16 k. o. Medvode, 
pare. štev. 834/1, 834/2, 835, 836, 837, 838, 905/2 in 

606 ad vi. št 10 k. o. Zg. Pirniče. 
Vrednost teh zemljišč in zgradb, ki preidejo v se- 

etav novoustanovljenega podjetja >DONIT — Medvode« 
z vsemi pravicami in obveznostmi in ki predstavljajo 
osnovna sredstva tega podjetja, se bo šele ugotovila. 

Obratna sredstva pa razen zaloge surovin, pomožne- 
ga in pogonskega materiala, polizdelkov in končnih iz- 
delkov, katerih vrednost se bo tudi šele ugotovila, ob- 
etoje iz gotovine 500.000 din, ki jo vplača vlada LRS. 

5. člen 

Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 
zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mi- 
nistrstvu za finance LRS. 

Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne 
osebe in pravico poslovanja. 

Ljubljana dne 22. avgusta 1946. 

Minister za industrijo Predsednik vlade 
in rudarstvo: Ljudske republike Slovenije: 

Leskošek Franc s. r. Miha Marinko s. r. 

200. 
Na podlagi 4. in 5. člena Splošnega zakona o držav- 

nih gospodarskih podjetj h z dne 24. VII. 1946, Ur. list 
FLRJ z dne-2. VII. 1946, št. 437/62, izdaja vlada Ljud- 
ske republike Slovenije na predlog ministrstva za indu- 
strijo in rudarsko LRS tole 

odločbo 
o ustanovitvi državnega industrijskega podjetja 
^TOVARNA IGRAČ« za izdelovanje igrač v No« 

vem mestu 

1. člen 
Ustanovi se državno industrijsko podjetje »TOVAR- 

NA lURAČ za izdelovanje igrač iz lesa, kovine, tekstila 
in papirjevine s sedežem v Novem mestu. 

Poslovalo bo pod firmo: >TOVARNA IGRAC4 v No- 
vem mestu. 

2. člen 
Podjetje je pod operativ nini upravrim vod.-rvom mi- 

ristittva za industrijo in rudarâWo LRS, ki predpiše 
f lavila o organizaciji podjetja in o vsem načinu njego- 
vega  poslovanja. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je izdelovanje igrač iz 

lesa, kovine, tekstila in papirjevine na industrijski na- 
čin. 

4. člen 
Podjelju se daje v upravo iz vseh zemljišč in zgradb, 

kakor tudi dela strojnih naprav tvrdke sPenca Josip, 
predilnica in tkalnica za volno in bombaž, Novo mestom 
obstoječe državno premoženje, katera tvrdka je prešla 
v likvidacijo na podlagi odločbe ministrstva za industrijo 
in rudarstvo LRS z dne 18. VI. 1946. 

Vrednost tega premoženja oziroma podjetja, k. 
preide v novoustanovljeno podjetje z vsemi pravicami in 
obveznostmi in ki predstavlja osnovna sredstva podjetja, 
se bo šele ugotovila. 

Obratna sredstva pa razen zaloge surovin, pomožnega 
in pogonskega materiala, polizdelkov in končnih izdel- 
kov, katerih vrednost se bo tudi šele ugotovila, obstoje 
ii gotovine 2,000.000 din, ki jo vplača vlada Ljudske re- 
publiko Slovenije. 

5. člen 

Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 
zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mi- 
nistrstvu za finance LRS. 

Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne 
osebe in pravico poslovanja. 

Ljubljana dne 22. avgusta 1946. 

Minister za industrijo Predsednik vlade 
in rudarstvo: Ljudske republike Slovenije: 

Leskošek Franc s. v, Mina MjLtinkft g. C 

nai» 

Izdaja in zalaga:   Uprava  >Uradnega lista LBS«  v Ljubljani.   Urednik:  Pohar Robert;  tiska tiskarna  Merkur — 
oba v  Ljubljani  —   Izhaja  vsako sredo in soboto. Naročnina:  mesečno:  din  24.—.  četrtletno:  din 70.—,  polletno! 
din 135,—» celoletno: 1!n 260 . Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—, -» Uredništvo 

- ia Bouv^^pxiilttJblJ&na. Gregorčičeva ul, 23, lei, Žt, 2•-•2. — fiek. raSua it. •^••* 
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Poštnina plačana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 4. septembra 1946 Številka 58. 

VSEBINA: 
201. Ukaz  Prezidija  SNOS-a  o  sklicanju SNOS-a  k  II.  zase- 

danju. 
202. Uredba o mezdah  in plačah kmetijskim delavcem 
203. Odločba o državnem gospodarskem podjetju >NAVOD« v 

Ljubljani. 
204. Odločba   o   državnem   trgovskem   podjetju   >USTEKS«   v 

Ljubljani. 

205. Odločba  o  državnem  gospodarskem  podjetju   »KURIVfJ- 
PROMET« v Ljubljani. 

20G. Odločba o državnem gospodarskem podjetju >PAPIRPRO- 
MET« v Ljubljani. 

207. Odločba o državnem  trgovskem podjetju  >2ELEZNINA< 
v Ljubljani. 

Zakoni in drugi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

201. 

UKAZ 
Prezidija  Slovenskega  narodnoosvobodilnega  sveta 
o sklicanju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

k II. zasedanju 
Na podlagi 1. člena poslovnika za delo Sloven- 

skega narodnoosvobodilnega sveta je Prezidij Slo- 
venskega narodnoosvobodilnega sveta 

sklenil: 
Slovenski narodnoosvobodilni svet se sklicuje k 

II. zasedanju na dan 9. septembra 1946. 
Ljubljana dne 31. avgusta 1946. 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

Sekretar: Predsednik: 
Franc Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

•eâbe, nuvoùìln, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

202. 
Na podlagi 1. člena uredbe o plačevanju ljudskega 

dela in dela z vprežno živino v kmetijstvu z dne 14. ju- 
nija 1945 (Uradn: list DFJ št. 387/43) v zvezi z navodi- 
lom ministra za kmetijstvo in gozdarstvo in ministra za 
delo FLRJ z dne 4. marca 1946, št. 425, izdaja vlada 
LRS po zaslišanju enotnih sindikatov delavcev :n name- 
ščencev 

uredbo 
o mezdah in plačah kmetijskim delavcem 

1. člen 
Za kmetijske delavce se po tej uredbi štejejo osebe, 

ki dajejo v najem svojo delovno •••• za delo v kmetij- 
stvu. 

2. člen 
Kmetijski delavci se dele ••: 
a) začasne delavce (dninarje), ki dajejo delodajalcu 

svojo delovno moč v najem od primera do .primera, pa 
niso vezani na določeno delo in dobo; 

b) mesečne delavce, ki dajejo delodajalcu svojo de- 
lovno moč v najem za določeno dobo (mesec), pa niso 
vezani na določeno delo in dobo; 

c) sezonske delavce, ki opravljajo sezonska kmetij- 
ska dela in je njih doba zaposlitve dogovorjena in na- 
vadno stanujejo na posestvu, ki ga obdelujejo; 

č) stalne delavce (letne), ki v namenu stalne zapo- 
slitve dajejo delodajalcu svojo delovno moč v najem za 
opravljanje kmetijskih del za mesečno ali letno plačo, in 
navadno stanujejo na posestvu, ki ga obdelujejo. 

3. člen 
Mezde in plače za moško in žensko delovno moč pri 

enakem delu in z enakim učinkom so enake. 
Mezde in plače za delavce pod 16 let starosti so za 

20% nižje ko pri delavcih nad 16 let. 
Delavcem pod 16 let starosti gredo mezde za delav- 

ce nad 16 let pri istem delu, če dosežejo isti učinek. 
4. člen 

Kmetijska dela se po vrsti in težavnosti dele na: 
a) navadna dela, kakor: pospravljanje stelje, pletev 

in podobno; 
b) težka dela, kakor: oranje, žetev, mlatenje žita, 

okopavanje z motikami, nakladanje in razkladanje kr- 
me, košnja, nošenje gnoja in podobno; 

c) dela, ki zahtevajo posebno strokovno znanje, ka- 
kor: obrezovanje, cepljenje in podobno. 

5. člen 
Stalni kmetijski delavci se dele z ozirom na vrsto 

dela na: 
a) navadne delavce, kakor: navadni planšarji, pa- 

stirji, hlevarji in podobno; 
b) priučene delavce, kakor: vrtnarji, stalni kočijaži 

in podobno; 
c) kvalificirane delavce, kakor: nadzorniki, izučeni 

obrtniki, traktoristi-mehaniki in podobno. 
6. člen 

Delovni čas traja: 
v maju, juniju, juliju in avgustu štirinajst ur na dan; 

od tega je: dvanajst ur za dejansko delo, ki se plača, 
in dve uri za počitek, ki se ne plača; 

v aprilu in septembru dvanajst ur in pol na dan* 
od tega je: enajst ur za dejansko delo, ki se plača, in 
ena ura in pol za počitek, ki se ne plača; 

v marcu in oktobru enajst ur in pol; od tega je: de- 
set ur za dejansko delo, ki se plača, in ena ura in pol 
za počitek, ki se ne plačaj 
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v novembru, decembru, januarju in februarju devet 
ur, od tega je: osem ur za dejansko delo, ki se plača, in 
ena ura za počitek, ki se ne plača. 

7. člen 
Urne mezde za začasne, mesečne in sezonske delav- 

ce se določijo takole: 
a) za navadna dela [4. člen tč. a)] od din 5.— do 

din 6.50 brez hrane; 
b) za težka dela [4. člen tč. b)] od din 6.50 do 

din 8.50 brez hrane; 
c) za dela, ki zahtevajo posebno strokovno znanje 

[4. člen tč. c)] od din 8.— do din 11.— brez hrane. 
V urnih mezdah hrana ni všteta. 
Te urne mezde se obračunavajo in izplačujejo dnev- 

no, tedensko, mesečno ali sezonsko po obstoječem dogo- 
voru. 

Sezonski kmetijski delavci imajo pravico do brez- 
plačnega prenočišča pri delodajalcu. Ako jim delodaja- 
lec ne more dati brezplačnega prenočišča, mora delav- 
cem plačati nadomestilo v denarju po razmerah v kraju. 

8. člen 
Mesečne plače za stalne kmetijske delavce se dolo- 

čijo takole: 
a) za navadne delavce [5. člen tč. a)] od din 1480.— 

do din 1850.—; 
b) za priučene delavce [5. člen tč. b)] od din 1850.— 

do din 2400.—; 
c) za kvalificirane delavce [5. člen tč. c)] od din 

2400.— do din 3000.—. 
Te plače so kosmate plače, torej brez hrane in sta- 

novanja. Izplačujejo se mesečno za nazaj. 

9. člen 
Vrsto, v katero spada posamezno delo po 4. in 5. čle- 

nu kakor tudi višino mezde oziroma plače v mejah 7. in 
8. člena te uredbe določi sindikalna organizacija oziroma 
delavski zaupnik sporazumno z delodajalcem po vrsti, 
težavnosti in strokovnosti dela oziroma po sposobnosti, 
pridnosti, odgovornosti in vestnosti delavca pri delu. 

10. Člen 
Za delo ob nedeljah in priznanih praznikih pripada 

stalnim kmetijskim delavcem ista plača, kakor za delo 
ob običajnih delovnih dneh. 

11. člen 

Ako se delodajalec in delavci dogovore, da jim de- 
lodajalec daje hrano, se vrednost te hrane v celoti od- 
bije od kosmatega zaslužka delavca v višini, ki jo do- 
ločijo sporazumno delodajalec, sindikalna organizacija in 
krajevni ljudski odbor po razmerah v tistem kraju. Pri 
stalnih delavcih se odbijejo od kosmatega zaslužka na 
isti način ugotovljena vrednost za stanovanje, kurjavo in 
druge dajatve v naravi. Ta vrednost pa ne sme prese- 
gati vrednosti po predpisih o maksimiranju. 

12. člen 
Kmetijski delavci lahko dobivajo del svoje mezde 

ali plače za svoja gospodinjstva v naravi po cenah, ki so 
maksimirane za pridelovalca; pri tem je upoštevati pred- 
pise o racioniranju živil. 

Delodajalec je dolžan prodati kmetijskim delavcem, 
ako ti to zahtevajo, za njih gospodinjstva potrebne kme- 
tijske pridelke, ki se pridelujejo na posestvu, po pred- 
pisanih cenah in upoštevaje predpise v racioniranju ži- 
vil. Stalnim kmetijskim delavcem se dajejo te daiatve 
eden ali več mesecev vnaprej. 

13. člen 
Kjer je to mogoče, se lahko da stalnim kmetijskim 

delavcem največ do 70 arov zemlje v osebno obdelova- 
nje in za potrebe njihovega gospodinjstva. Javne dajatve, 
ki odpadejo na dodeljeno zemljo, plačajo delavci sami. 
Na dodeljen, zemlji smejo delavc: za svoje potrebe pri- 
delovati samo take pridelke, ki niso v škodo delodajal- 
čevemu posestvu. 

14. člen 
Delodajalec mora obvestiti ljudski odbor kraja, kjer 

delavec stanuje, o vseh količinah racioniranih pr.delkov, 
k: jih je kmetijski delavec kupil ali prejel od deloda- 
jalca na račun mezde oziroma plač© v smislu te uredbe. 

15. člen 
Če delovna pogodba ne predvideva daljšega odpo- 

vednega roka, velja obojestranski odpovedni rok za me- 
sečne delavce 15 dni, za letne delavce pa 30 dni. 

16. člen 
Za vse spore, ki nastanejo glede ravnanja po tej 

uredbi med delodajalci na eni strani ter delojemalci in 
njih strokovnimi organizacijami na drugi strani, so pri- 
stojna delovna sodišča. 

17. člen 
Tolmačenje te uredbe daje minister za delo v spora- 

zumu z ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo. 

18. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc. 

Ljuhliana dne 27. avgusta 1946. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko s. r. 

Minister za kmetijstvo 
Minister za delo: in gozdarstvo: 
Tomo Brejc s. r. Hribar Janez s. r. 

203. 
Glede na G9. člen Splošnega zakona o državnih go- 

spodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije po predlogu ministrstva za trgovino in preskrbo 
LRS na podlagi predloženih pravil o organizaciji in po- 
slovanju državnega gospodarskega podjetja »NAVOD-a« 
tole 

odločbo 
Uredba o ustanovitvi banovinskega prehranjevalne- 

ga zavoda v Ljubljani z dne 5. X. 1940, SI. list št. 523/81 
oziroma uredba ministrstva za trgovino in preskrbo o 
Nabavljalnem zavodu Slovenije >NAV0D-u< v Ljubljani 
z dne 9. X. 1945, Ur. Ust SN0S in NVS z dne 17. X. 1945, 
št. 309/44, ee prilagodi Splošnemu zakonu o državnih 
gospodarskih podjetjih z naslednjimi določili: 

1. člen 
Imenovano državno gospodarsko podjetje posluje 

pod firmo: >Nabavljalni zavod Slovenije< ali pod skraj- 
šano firmo: >NAV0D«. 

. Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 

nistrstva za trgovino in preskrbo LRS oziroma od njega 
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na podlagi posebnih pooblastil vlade LRS oz. v smislu 
24. člena Splošnega zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
Odrejenega organa. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je organizac;ja in iz- 

vedba poslov za preskrbo prebivalstva z življenjskimi 
potrebščinami, predvsem z živili. 

4. člen 
Za izvrševanje svojih poslov ima podjetje na razpo- 

lago naslednja sredstva: 
1. osnovna sredstva (iz občeljudske imovine v upra- 

vo dana zemljišča, zgradbe in inventar) v vrednosti 
4,057.360.04 din; 

2. obratna sredstva, obstoječa iz zaloge blaga in ma- 
'•ertola, vrednostnih papirjev, menic, čekov, deviz ter do- 
bička podjetja. 

Vrednost oziroma višina obratnih sredstev se ugo- 
tavlja. 

Poleg tega razpolaga podjetje še z amortizacijskim 
skladom in skladom vodstva podjetja. 

5. člen 
Podjetje so mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasit: za 
vP-s v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 

• strstvu za finance LRS. 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 
St. 1670/1. 

Minister za trgovino Predsednik vlade 
,"» preskrbo LRS: Ljudske republike Slovenije: 

i    Fajfar Tone s. r. Miha Marinko s. r. 

204. 
Glede na G0. člen Splošnega zakona o državnih go- 

spodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
žnije po predlogu ministrstva za trgovino in preskrbo 
^S na podlagi predloženih pravil o organizaciji in po- 
tovanju državnega trgovinskega podjetja »USTEKSt tole 

odločbo 
Uredba vlade LRS o ustanovitvi državnega trgovin- 

skega podjetja »USTEKS« z dne 14. III. 1946, Ur. list 
Li*S z dne 10. III. 194G, št. 98/22, se prilagodi Splošne- 
mu zakonu o državnih gospodarskih podjetjih z nasled- 
njimi določili: 

1. člen 
Imenovano državno trgovsko podjetje posluje pod 

ijrmo: »Trgovsko podjetje za promet z usnjem in teksti- 
lijami Usteks«, ali pod skrajšano firmo: >USTEKS«. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 

nistrstva za trgovino in preskrbo LRS oziroma od njega 
£a podlagi posebnih pooblastil vlade LRS oz. v smislu 
24. elena Splošnega zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
odrejenega organa. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je organizacija in pre- 

skrba prebivalstva s predmeti oblačil in obutve. 

4. člen 
Za izvrševanje svojih poslov ima podjetje na ražpo- 

1. osnovna sredstva (iz občeljudske imovine v upra- 
vo dana zemljišča, zgradbe in  inventar). 

Vrednost oz. višina teh sredstev se ugotavlja; 
2. obratna sredstva (obstoječe zaloge blaga in mate- 

riala, denar, vrednostni papirji, menice, čeki. deviie :u 
dobiček podjetja) v skupnem znesku 373.823.22 din. 

Poleg tega razpolaga podjetje še z amortizacijskim 
skladom in skladom vodstva podjetja. 

5. člen 
Podjetje s© mora v smislu 14. člena m si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasit, za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 
Št. 1670/1. 

Minister za trgovino Predsednik vlade 
in preskrbo LRS: Ljudske republike Slovenije: 
Faifar Tone s. r. Miha Marinko e. r. 

205. 

"" »"visuvanje svojih 
togo naslednja sredstva: 

Glede na 69. člen Splošnega zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije po predlogu ministrstva za trgovino in preskrbo 
LRS na podlagi predloženih pravil o organizaciji in po- 
šlo vaniu  trgovskega   podjetja  >KURIVOPROMETc  tole 

odločbo 
1. člen 

Trgovsko podjetje >KURIVOPROMETî je bilo usta- 
novljeno kot delniška družba. Ustanovitev je bila odo- 
brena od ministrstva za trgovino in preskrbo LRS z od- 
lokom št. II-797/1-45. 

Glede na to, da so vse delnice te družbe prešle v 
državno last, je podjetje postalo izključna državna last :in 
bo obratovalo kot državno gospodarsko podjetje pod fir- 
mo: »Trgovsko podjetje s kurivom« ali pod skrajšano fir- 
mo: »KURIVOPROMET«. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 

nistrstva za trgovino in preskrbo LRS oziroma od njega 
na podlagi posebnih pooblastil vlade LRS oz. v smislu 
24. Člena Splošnega zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
odrejenega organa. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je, da nakupuje in pro- 

daja na debelo in drobno premog,- drva, koks in drugo 
kurivo. 

4. elei* 
Za izvrševanje svojih poslov ima podjetje na razpo- 

lago naslednja sredstva: 
1. osnovna sredstva (iz občeljudske imovine v upra- 

vo dana zemljišča, zgradbe in inventar). 
Vrednost inventarja znaša 55.003.— din, vrednost 

ostalih osnovnih sredstev se ugotavlja; 
2. obratna sredstva (obstoječe zaloge blaga in mate- 

riala, denar, vrednostni papirji, menice, čeki in devize, 
rezervni fondi in dobiček podjetja) v skupnem znesku 
1,109.542.81 din. 

Poleg tega razpolaga podjetje še z amortizacijskim 
skladom in skladom vodstva podjetja. 
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5. člen 
Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih  priglasit: za 
vps v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 
St. 1670/1. 

Minister za trgovino Predsednik vlade 
in preskrbo LRS: Ljudske republ ke Slovenije: 
Fajfar Tone s. r. Miha Marinko s. r. 

206. 
Glede na 69. člen Splošnega zakona o državnih go- 

spodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije po predlogu ministrstva za trgov.no in preskrbo 
LRS na podlagi predloženih pravil o organizaciji in po- 
slovanju državnega trgovskega podjetja »PAPIRPRO- 
•••• tole 

odločbo 
1. člen 

Trgovsko podjetje >PAPIRPROMET« je bilo ustanov- 
ljeno kot delniška družba, odobrena od nrnistrstva za 
trgovino in preskrbo LRS z odlokom II - št. 662/2 iz leta 
1945. 

Glede na to, da so vse delnice te družbe prešle v 
državno last, je podjetje postalo izključna last države in 
bo obratovalo kot državno gospodarsko podjetje pod fir- 
mo: >Trgovsko podjetje za papir in grafične potrebščine 
PAPIRPROMET< ali pod skrajšano firmo: »PAPIRPRO- 
MET<. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 

nistrstva za trgovino in preskrbo LRS oziroma od njega 
na podlagi posebnih pooblastil vlade LRS oz. v smislu 
24. člena Splošnega zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
odrejenega organa. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je: 
a) da nakupuje in prodaja vse vrste papirja, papirne 

izdelke in grafične ter druge v to stroko spadajoče po- 
trebščine; 

b) da strokovno pripravlja te izdelke za domači in 
inozemski trg ter sodeluje pri izvozu in uvozu omenjenih 
predmetov. 

4. člen 
Za izvrševanje svojih poslov ima podjetje na razpo- 

lago naslednja sredstva: 
1. osnovna sredstva (iz občeljudske imovine v upra- 

vo dana zemljišča, zgradbe in inventar); vrednost inven- 
tarja znaša 91.844.— din, vrednost ostalih osnovnih sred- 
stev se še ugotavlja; 

2. obratna 6redstva (obstoječe zaloge blaga in mate- 
riala, denar, vrednostni papirji, menice, čeki. devize in 
dobiček podjetja) v skupnem znesku 3,151.013.74 din. 

Poleg tega razpolaga podjetje še z amortizacijskim 
skladom in skladom vodstva podjetja. 

5. člen 
Podjetje s© mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za 

vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 
Št. 1670/1. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: 
Fajfar Tone s. r. 

Predsednik vlade 
Ljudske republ ke Slovenije: 

Miha Marinko s. r. 

207. 
Glede na 69. člen Splošnega zakona o državnih go- 

spodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije po predlogu ministrstva za trgovino in preskrbo 
LRS na podlagi predloženih pravil o organizaciji in po- 
slovanju državnega trgovinskega podjetja »2ELEZNINA« 
tole 

odločbo 
Uredba vlade LRS z dne 14. III. 1946, Ur. list LRS 

z dne 16. III. 1946, št. 99/22, o ustanovitvi državnega tr- 
govinskega podjetja Slovenije >2ELEZNINA« se prilago- 
di Splošnemu zakonu o državnih gospodarskih podjetjih 
z naslednjimi določili: 

1. člen 
Imenovano državno trgovsko podjetje posluje pod 

firmo: >Trgovsko podjetje >2ELEZNINA«, ali pod skraj- 
šano firmo: >2ELEZNINA«. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 

nistrstva za trgovino in preskrbo LRS oziroma od njega 
na podlagi posebnih pooblastil vlade LRS oz. v smislu 
24. člena Splošnega zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
odrejenega organa. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je nakup, prodaja in 

razdeljevanje železa, vseh v železno stroko spadajočih 
izdelkov, instalacijskega materiala, strojev, orodja vseh 
vrst, športnega blaga in železa, ravnega in votlesa ste- 
kla, keramike in porcelana. 

4. člen 
Za izvrševanje svoj.h poslov ima podjetje na razpo- 

lago naslednja sredstva: 
1. osnovna sredstva (iz občeljudske imovine v upra- 

vo dana zemljišča, zgradbe in inventar). 
Vrednost oz. višina teh sredstev se še ugotavlja; 
2. obratna sredstva (obstoječe zaloge blaga in mate- 

riala, denar, vrednostni papirji, menice, čeki, devize ter 
dobiček podjetja) v skupnem •••••• 316.973.27 din. 

Poleg tega razpolaga podjetje še z amortizacijskim 
skladom in skladom vodstva podjetja. 

5. člen 
Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasit; za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 
Št. 1670/1. 

Minister za trgovino Predsednik vlade 
in preskrbo LRS: Ljudske republike Slovenije: 
Fajfar Tone s. r. Miha Marinko e. r. 

Izdaja to zalaga:  Uprava »Uradnega lista LRS«  v LJubljani.   Urednik:   Pohar  Robert;  tiska  tiskarna  Merkur  — 
oba v LJubljani. — Izhaja vsako sredo in sobota Naročnina: mesečno:  din 24.—,  četrtletno:  din  70.—,  polletno: 
din 135,—> celoletno: lin 260.—. Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—.— Uredništva 

in ••••••• LJubljana, •••••&• BL 23. lei, it, 25-52, — £ek, račun it. 14.337, 
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Poštnina plaćane v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •1. V Ljubljani dne 7. septembra 1946 Številka 59. 

VSEBINA: 
208. Odločba o Denarnem zavodu Slovenije v Ljubljani. 
209. Odločba   o   državnem    trgovinskem    podjetju    >MLEKO- 

PROMET4 v Ljubljani. 
210. Odločba   o   državnem   gospodarskem   podjetju   >ZIVINO- 

PROMET« v Ljubljani. 
211. Odločba o državnem gospodarskem podjetju »SEMENARNA 

za Slovenijo« v Ljubljani. .  . 

Opozorilo naročnikom 
Z današnjim dnem preneha »Vestnih urada za 

cene pri predsedništvu vlade LRS« kot priloga k 
»Uradnemu listu LRS« in prične izhajati z doseda- 
njim nazivom redno vsako soboto kot samostojna 
posebna izdaja uradnega lista LRS. Kogar zanima 
snov, ki /o priobčuje to uradno gospodarsko glasilo, 
naj se torej naroči na »Vestnik urada za cene pri 
predsedništvu vlade LRS«, ki ima svoje lastno 
upravništvo v Ljubljani, Gregorčičeva 27/111 (bivši 
Trgovski dom). 

UtednlStvo  »Uradnega Ušla LRS« 

Uredbe, nnvodilo, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

t 

208. 
Na podlagi 4., 5. in 69. člena Splošnega zakona o 

državnih gospodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske re- 
publike Slovenije na predlog ministra za finance LR 
Slovenije naslednjo 

odločbo 
o prilagoditvi organizacije Denarnega zavoda Slove- 
nije predpisom Splošnega zakona o državnih gospo- 

darskih podjetjih 

Firma podjetja je: 
v srbskem jeziku 
v hrvatskem jeziku 
v slovenskem jeziku 
v makedonskem jeziku 
v ruskem jeziku 
v francoskem jeziku 
v angleškem jeziku 

1. 

Denarni zavod Slovenije 

Denežni institut Sloveniji 
Institut de crédit de Slovénie 
Institute of credit of Slovenia 

Osnovna sredstva Denarnega zavoda Slovenije zna- 
šajo din 3,000.000.—, 

212. Odločba—o- državnem  gospodarskem  podjetju   >ZDRAV- 
PROM« v Ljubljani. 

213. Odločba   o    državnem    gostinskem    podjetju    Slovenija 
»TURIST-HOTEL« v Ljubljani. 

214. Odločba o državnem podjetju >TELPROM'   v Ljubljani 
215. Odločba o »Državni tovarni glasbik v Mengšu. 
216. Odločba   o   prenehanju   poslovanja   NMne   hranilnice   » 

Novem mestu. 

Obratna sredstva Denarnega zavoda Slovenije zna- 
šajo .din 27,499.909.52. 

Poleg osnovnih in obratnih sredstev upravlja De- 
narni zavod Slovenije sklad za amortizacijo in sklad 
vodstva. 

3. 
Delokrog Denarnega zavoda Slovenije je zlasti: 
1. da zbira kratkoročna (javna in zasebna) denarna 

sredstva na svojem področju; 
2. da organizira na svojem področju plačilni pro- 

met; 
3. da kratkoročno kreditira promet dobrin in druge 

gospodarske dejavnosti krajevnega pomena; 
4. kreditira in je finančna centrala za zasebna in 

državna kraj»vna kreditna podjetja svoje ljudske repub- 
like; 

5. da kratkoročno kreditira organe državne oblasti 
in državne uprave ljudske republike, organe avtonom- 
nih pokrajin in avtonom. oblasti ter organe upravno- 
teritorialnih enot; 

6. da opravlja posle podrejenih organov Narodne 
banke FLRJ; 

7. da opravlja kot komisionar posle kreditnih pod- 
jetij; 

'8. da opravlja tudi druge bančne posle, ki mu boda 
poverjeni. 

4. 
Denarni zavod Slovenije bo pod operativno-uprav- 

nim vodstvom ministra za finance LR Slovenije. 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 

Predsednik vlade 
Minister za finance LRS:    Ljudske republike Slovenije: 

Zoran Polič s. r. Miha Marinko s.  r. 

209. 

Na podlagi 69. člena Splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske rep.ublike 
Slovenije tole 

odločbo 
Uredba vlade LRS. z dne 14. marca 1946, Ur. list 

LRS z dne 16. marca 1946, št. 100/22, o ustanovitvi 
Državnega trgovinskega podjetja >MLEKOPROMET< se 
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prilagodi   Splošnemu   zakonu   o državnih   gospodarskih 
podjetjih z naslednjim, določbami: 

1. člen 
Z navedeno uredbo ustanovljeno podjetje posluje 

pod firmo: ^Trgovinsko podjetje MLRKOPROMET«, ali 
pod skrajšano firmo: »MLEKOPROMET-Ljubljana«. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. Člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom 

ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, ki bo pred- 
pisalo pravila o organizaciji podjetja in o vsem načinu 
njegovega poslovanja. 

3. Člen 
Predmet poslovanja podjetja je trgovina z mleko-n, 

mlečnimi proizvodi, jajci in perutnino ter predelava 
mleka. 

4. Člen 
Podjetju je bilo ob ustanovitvi dano v upravo držav- 

no premoženje, ki sestoji iz naslednjih: 
a) osnovnih sredstev: 
I. poslopja: obratno, stanovanjsko in gospodarsko 

poslopje ter zemljišče bivše Mariborske mlekarne v Ma- 
riboru, Partizanska cesta 51; poslopje mlekarske poslo- 
valnice v Šoštanju; posestvo bivše tvrdke Reinhardt Jo- 
sipine v Ptuju (obsegajoče upravno poslopje, pomožno 
gospodarsko poslopje, garaže, skladišče, hlev za perut- 
nino, lopo za steljo, kuhinjo, klavnico perutnine in hla- 
dilnico); stavba v Ormožu; 

II. zemljišča: nezazidano zemljišče ob Kopitarjevi 
ulici v Mariboru, zemljišče bivše tvrdke Reinhardt v 
(Ptuju (stavbne parcele, dvorišče in travnik v izmeri 
7852 kv. metrov), zemljišče pobeglih Nemcev dr. Fichten- 
aua in Strohmeierja, 18 m širok ••• ob meji na zemlji- 
šče, kjer je mlekarski obrat v Ptuju, zemljišče parcele 
št. G6 v Ormožu; 

III. stroji: vsi stroji, strojne naprave, orodje in in- 
ventar v poslovalnicah podjetja v Mariboru, Ljubljani, 
Ljutomeru, Celju, Slovenjem Gradcu, Šoštanju, Radečah, 
Brežicah, Ptuju in na Bledu; 

znesek vrednosti teh osnovnih sredstev znaša 
11,000.000.— din; 

b) obratnih sredstev: 
gotovina v znesku 5,000.000.— din, ki jo vpjača 

vlada LRS. 
5. člen 

Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 
zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglas.ti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

•Ljubljana dne 30. avgusta 1946. 
Št. 428/3. 

Minister za kmetijstvo In Predsednik vlade 
gozdarstvo LRS: Ljudske republike Slovenije: 

Janez Hribar s. r. Miha Marinko s. r. 

210. 

Na podlagi 69. člena Splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike 
Slovenije tole 

odločbo 
Uredba vlade LRS z dne 19. II. 1946, Uradni ust 

LRS • dne 20. JI. 1946. št. 64/152 p ustanovitvi državnega 

podjetja -»ZIVINOPROMET* se prilagodi Splošnemu za- 
konu o državnih gospodarskih podjetjih z naslednjimi 
določbami: 

•   1. člen 
Z navedeno uredbo ustanovljeno gospodarsko pod- 

jetje posluje |K)d firmo: >ZIVINOPROMET«, državno 
trgovsko podjetje, Ljubljana«, ali pod skrajšano firmo; 
>Ž1V1N0PR0MET-Ljubljana«. 

Sedež podjetja j© v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom 

ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, ki bo pred- 
pisalo pravila o organizaciji podjetja in o vsem načinu 
njegovega poslovanja. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je nakup in prodaja na 

debelo vseh vrst živine in živinske krme na ozemlju 
LRS, kakor tudi v ostalih ljudskih republikah FLRJ. 

4. člen 
Podjetju je dano v upravo državno premoženje, ki 

sestoji iz: 
a) osnovnih sredstev (inventar) v vrednosti 200.000 

dinarjev; 
b) obratnih sredstev — gotovine v znesku 3,000.000 

din, ki jo vplača ministrstvo za kmetijstvo in gozdar- 
stvo LRS. 

5. člen 
Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglas.ti za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

Ljubljana dne 30. avgusta 1946, 
Št. 49G/2. 

Minister za kmetijstvo in Predsednik vlade 
gozdarstvo LRS: Ljudske republike Slovenije; 

Janez Hribar s. r. Miha Marinko s.  r. 

211. 

Na podlagi 69. člena Splošnega zakona o državnih' 
gospodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike 
Slovenije tole 

odločbo 
Uredba vlade LRS z dne 19. II. 1946, Uradni list 

LRS z dne 20. II. 1946, št. 65/15, o ustanovitvi držav- 
nega podjetja »SEMENARNA za Slovenijo«, se prilagodi 
Splošnemu zakonu o državnih gospodarskih podjetjih z 
naslednjimi določbami: 

1. člen 
Z navedeno uredbo ustanovljeno državno gospodar* 

sko podjetje posluje pod firmo: >SEMENARNA za $lo< 
venijo«. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom 

ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, ki bo pred- 
pisalo pravila o organizaciji podjetja in o vsem načinu 
njegovega poslovanja. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je: 
a) nakupovanje, kontrahiranje, čiščenje, razkuževa- 

nje, vskladščenje, prodaja in zamenjava vseh vrst pti- 
znanih iu drugih semenj 
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tj) organizacija prodaje vNkov semen-ke^u blaga v 
druge ljudske republike FLJiJ in nakupovanje semen- 
skega blaga iz njih; 

c) vzgajanje poljskih zelenjadn h in c\ etlii'n h se- 
men ter sadik, gomoljev in čebulic trajnih vrtnih rastlin; 

č) pospeševanje nacrtne vzgoje, razmnoževanja in 
pridelovanja kvalitetnih semen, sad k, gomoljev in čebu- 
'ic naveden h vrst; 

d) skrb, da pride v promet zanesljivo, pristno in 
šaljivo seme; 

e) strokovno pripravljanje semen za domači in ino- 
*emsk trg, ustanavljanje in upravljanje čistiln c in se- 
mena; 

f) polnjenje vrečic s kakovostnimi zelenjadnimi in 
cvetličnimi semeni pod strokovnm nadzorstvom za ko- 
misijsko prodajo na drobno; 

g) pridob vanje ali jemanje v zakup podjetij iste 
ä^oke in naprav, ki naj služijo namenom te stroke; 

h) razš rjanje lastnih podjetij z ustanavljanjem po- 
družnic,  poslovalnic in skladišč; 

i) podjetje se lahko bavi tudi s trgovno merkantil- 
°ega  blaga poljskih, zelenjadnih  in drugih  pridelkov. 

4. člen 
Podjetju je dano v upravo državno premoženje, ki 

Sestoji iz naslednjih: 
a) osnovnih sredstev: 
1. imetja posestva »Selo« ••: St. Vidu pri Stični z 

ysemi zemljišči, zgradbami, ž.vim in mrtvim inventar- 
jem y vrednosti 3,331.000 d n, 

2. imetja tvrdke »Sever & Comp, v Ljubljani«, ka- 
kega vrednost se bo šele ugotovila; 

b) obratnih sredstev: 
gotovina v znesku 5,000.000 din, ki jo vplača vlada 

LRS. 
5. člen 

Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 
••••• o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za 
vPis v regster državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRŠ. 

Ljubljana dne 30. avgusta 1946. 
St. 3G7/2. 

Minister za kmetijstvo in Predsednik vlade 
gozdarstvo LRS: Ljudske republike Slovenije: 

Janez Hribar s. r. Miha Marinko s. r. 

212. 
Na podlagi 69. člena Splošnega zakona o državnih 

gospodarskih podjetjih izdaja vlada Ljudske republike 
Slovenije tole „    , 

odločbo. ~ 
Uredba ministrstva za narodno zdravje LRS z dne 

3- VII. 1045, Uradni list SNOS in NVS z dne 14. VIL 
^5, št. 145/17, o ustanovitvi Zavoda za proizvodnjo, na- 
°avo in razdeljevanje sanitetnega blaga se prilagodi 
Splošnemu zakonu o državnih gospodarskih podjetjih z 
naslednjimi določbami: 

1. člen 
Z8navedeuo uredbo ustanovljeno državno gospodar- 

sko podjetje posluje pod firmo: »Podjetje za promet z 
cavili« aH pod skrajšano firmo: »ZDRAVgROM«. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 

2. člen 
Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom 

ministrstva   za  ljudsko  zdravstvo   LRS,  ki   bo "pred- 

pis.ilo piavila o organizaciji podjetja in o vsem načinu 
njegov ••• poslovanja. 

3. člen 
Piedmet poslovanja pcdjetja je nakup, prodaja in 

razdeljevanje zdravil, zdrav inili zelišč, saniteTrlega ma- 
teriala, higifnsko-kozmet čn h sredstev, medicinskih in- 
-trumeiilov in aparatov ter vseh drugih sredstev, ki spa- 
dajo v zdravstveno stroko. 

4. člen 
Podjetje upravlja državno premoženje, k! sestoji iz; 
a) osnovnih sredstev (poslopij, orodja, naprav za 

prevoz, inventarja .n pod.) v vrednosti 3,100000 din; 
b) obratnih sredstev, ki sestoje iz zaloge blaga v 

vrednot: 40,000 000 din. 
5. člen 

Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. Splošnega 
/.akona o državnih gospodarskih podjetjih |>rigla> ti za 
vp.s v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne 
osebe. 

Ljubljana dne 30. avgusta 1946. 
St. 1661/1. 

Minister - Predsednik vlade 
za ljudsko zdravstvo LRS:   Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Marjan Ahčin s. r. Miha Marinko s. r. 

213. 
("lede na 69. člen Splošnega zakona o državnih go- 

spodarskih podjetjih izčaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije po predlogu ministrstva za trgov no :n preskrbo 
LRS na podlagi predloženih pravil o organizaciji in po- 
slovanju državnega gostinskega podjetja >Turist-hotek 
tole 

odločbo 
Uredba vlade LRS o ustanovitvi državnega gostin- 

skega podjetja Slovenije »Turist-hotelc z dne 14. III. 
1946, Ur. list LRS z dne 16. III. 1946, št. 97/22, se prila- 
godi Splošnemu zakonu o državnih gospodarskih podjet- 
jih z naslednjimi določili: 

1. člen 
Imenovano drž. gostinsko podjetje posluje pod fir- 

mo: Gostinsko podjetje Slovenije >TURIST-HOTEL< ali 
pod skrajšano firmo: »TURIST-HOTEL«. 

Sedež podjetja je v Ljubljani. 
2. člen 

Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mi- 
nistrstva za trgovino in preskrbo LRS oziroma od njega 
na podlagi posebnih pooblastil vlade LRS oz. v smislu 
24. člena Splošnega zakona o drž. gospodarskih podjetjih 
odrejenega organa. 

3. člen 
Predmet poslovanja podjetja je, da opravlja s svoji- 

mi obrati vse posle gostinstva in tur.zma, in sicer: z go- 
stišči, ki neposredno nudijo gostinske storitve (prehrano, 
prenočišče, zdraviliške storitve, oddih, storitve ugodja, 
športa, prevoza itd.) in s posrednimi obrati gostinstva, 
med drugim tudi z menjalnicami; ustanavljat', pridobiva- 
te ter zakupovati obrate iste stroke in naprave, ki naj 
služijo namenom podjetja; sodelovati pri podjetjih z ena- 
kim ali podobnim namenom. 

4. čle». 
Za izvrševanje svojih poslov ima podjetje na razpo- 

lago naslednja sredstva^ 
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1. osnovna sredstva (iz občeljudske imovine v upra- 
vo dana zemljišča, zgradbe ,ri inventar); vrednost oz. vi- 
i na teh sredstev se ugotavlja; 

2. obratna sredstva (obstoječe zaloge blaga in mate- 
riala, denar, vrednostni papirji, menice, čeki, devize in 
dobiček podjetja), katerih vrednost še tudi ni ugotov- 
ljena. 

Poleg tega razpolaga podjetje še z amortizacijskim 
skladom in skladom vodstva podjetja. 

5. člen 
Podjetje ee mora v smislu 14. člena irì si. Splošnega 

zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasit; za 
vpis v register državnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance LRS. 

V Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 
Št. 1670/1. 

Minister za trgovino 
in preskrbo LRS: 
Fajfar Tone s. r. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko e. r. 

214. 

Na podlagi 69. člena Splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih z dne 24. julija 1946 (Uradni list 
FLRJ št. 437/62—46) izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije na predlog ministrstva za industrijo in rudarstvo 
radi vpisa v register državnih gospodarskih podjetij 
naslednjo 

odločbo 
i. 

Državno podjetje za zasebne telefonske naprave 
>Telefonski promet (TELPR0M)<, ustanovljeno z uredbo 
vlade Ljudske republike Slovenije z dne 4. oktobra 1945 
(uradni list SNOS-a in NVS št. 44 z dne 17. oktobra 
1945), posluje pod firmo >Telefonski promete ali skraj- 
gaao >TELPR0M<. 

Sedež podjetja je v Ljubljani 

II. 
Podjetje upravlja tisto državno premoženje, katero 

tvorijo podjetja, ki so proizvajala, montirala in vzdrže- 
vala zasebne telefonske centrale, pa so prešla ali pre- 
idejo po odloku AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944 
'(Uradni list DFJ 25/2) v državno last. 

Osnovna sredstva podjetja znašajo din 558.796.80, 
obratna sredstva din 1,683.886.64. 

HI. 
Predmet poslovanja podjetja je nabava in prodaja, 

Instalacija in vzdrževanje zasebnih telefonskih naprav. 

IV. 
Podjetje je  pod operativnim   upravnim  vodstvom 

ministrstva za industrijo in rudarstvo Ljudske republike 
Slovenije. 

Ljubljana dne 31. avgusta 1946. 
St. 1677/1. 

Minister za industrijo 
in rudarstvo LRS: 

Leskošek Franc s. r. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko s. r. 

215. 
Na podlagi 69. člena Splošnega zakona o državnih 

gospodarskih podjetjih z dne 24. julija 1946 (Uradni list 
FLRJ št. 437/62—(6) izdaja vlada Ljudske republike Slo- 
venije na predlog ministrstva za industrijo in rudarstvo 
radi vpisa v register državnih gospodarskih podjetij 
naslednjo 

odločbo 
I. 

Državna tovarna glasbi s sedežem podjetja v 
Mengšu št. 11, ustanovljena z odločbo ministrstva za 
industrijo in rudarstvo z dne 28. maja 1946, zap. št. I/P 
—2571/46—B (Uradni list LRS štev. 42 ex 1946), posluje 
pod firmo »Državna tovarna glasbik 

Sedež podjetja je v Mengšu. 
II. 

Podjetje upravlja državno premoženje, obstoječe iz 
premoženja bivših podjetij Stemberger & Melitzer v 
Mengšu, Avgust Šušter.sič v Mengšu, Warbinek Rudolf 
v Ljubljani, Fleiss Josip v Ljubljani in Schramm Vaclav 
v Celju, katerih imovina je prešla v državno last. 

Po izvršeni valorizaciji znaša pri podjetju vrednoät 
a) osnovnih sredstev din 1,119.340.—, 
b) obratnih sredstev din 1,786.337.—. 

III. 
Predmet poslovanja podjetja je izdelovanje vseh vrst 

glasbil. 
IV. 

Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom 
ministrstva za industrijo in rudarstvo Ljudske republike 
Slovenije. 

Ljubljana dne 31. avgusta 1946. 
St. 1677/1. 

Minister za industrijo Predsednik vlade 
in rudarstvo LRS: Ljudske republike Slovenije: 

Leskošek Franc s. r. Miha Marinko s. r, 

216. 

Odločba 
Na predlog izvršilnih odborov okrožnega, okrajnega , 

in mestnega LO v Novem mestu in na podlagi 2. člena 
pravilnika o registriranju državnih  gospodarskih  pod- 
jetij 

e e   odloča: 

1. Z dnem objave tega odloka preneha poslovati 
Mestna hranilnica v Novem mestu. 

2. Vso aktivo in pasivo tega zavoda prevzame De- 
narni zavod Slovenije. 

3. Denarni zavod Slovenije se pooblašča, da ukrene 
vse potrebno za izvedbo te odločbe. 

4. Z dnem objave te odločbe se razrešuje dolžnosti 
delegat ministrstva za finance LRS pri Mestni hranilnic'- 
v Novem mestu. 

Ljubljana dne 16. avgusta 194G. 
S št. 1504/1. 

Predsednik vlade 
Minister za finance: Ljudske republike Sloven-je: 

Zoran Polič s. r. Miha Marinko s. r. 

Izdaja in  zalaga:   Uprava   »Uradnega   lista   LKS«   v   Ljubljani . Urednik:   Ponar   Robert;   tiska  tiskarna   Merkur   —  ' 
>ba  v  Ljubljani Izhaja   vsako  srede   in  soboto.   Naročnina:   mesečno:   din   24.—    četrtletno:   din   70.— ,   polletno: 
lin 1BÔ,—, celolft.i ••    » * 2<u»       Posamezna HevHka   prv» i»;i* 'dir » •'"   vsaka '.aiialjn.ia /•a^pta pola din 2.—. — Uredništvo 

in uiiravmâtvo: -Ljubljana, Gregorčičeva ut ZU. lei et, 'ib-bZ. — Cek. račtm št 14.237. 
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VSEBINA: 
217. Ukaz o zaključku II   zasedanja SNOS-a. 
218. Zakon   o   Ustavodajni   skupščini   Ljudske   republike   Slo- 

venije. 
2li). Zakon o volitvah ljudskih poslancev za Ustavodajno skup- 

ščino Liudske republike Slovenije. 
2ai. Sklep o pooblastitvi Prezidija SNOS-a za razpust SNOS-a. 
221. Sklep o nadaljevanju poslovanja Prezidija SNOS-a. 

Zakoni in dragi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

. i     ' 

217. 

Ukaz 
Prezidija Slovenskega narodnoosvobodilnega 

sveta 
o zaključku II. zasedanja Slovenskega narodno- 

osvobodilnega sveta 

Ker je Slovenski narodu ^vour.oihü avet svoje delo 
končal, je Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta 

sklonil: 

II.    zasedanje   Slovenskega    narodnoosvobodilnega 
sveta, ki je bil z uka/um Prezidija Slovenskega narodno- 
osvobodilnega sveta i. dne 31. avgusta 1946 sklican na 
dan 9. septembra 1946, se zaključi. 

Ljubljana dne 10. septembra 1946. 
Št. SP. 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
Frante Lubej s. r. J°sil» Vidmar s. r. 

218. 
Da bi si Slovenski narod uzakonil svojo ustavo, ka- 

teri ie puloz.il temelj med narodnoosvobodilno borbo 
skupno z <liu«imi bratskimi narodi Jugoslavije, izdaja 
"a predlog vlade Ljmi.-ke republike Slovenijo Slovenski 
narodnoosvobodilni s\et v skladu s C. in 7. sklepom 
Zbora odposlancev Slovenskega naroda v Kočevju z dne 
3 oktobra 1• in z 11. členom Ustave Federativne 
ljudske republike Jugoslavije 

zakon 
o Ustavodajni skupščini Ljudske republike Slovenije 

1. člen 

Usbvodajna Sku|)5."imi Ljubke republike Slovenije, 
izvoljena na svobodnih, volitvah po splošni, enaki m afr 

222. Ukaz o določitvi gospodarsku podjetij  republiškega po- 
mena. 

223. Odločba o iuzioniranju Mestne  hrani I un r  v  Mariboru  in 
Hranilnice  dravske banovine  v  Mariboru. 

224. Odločba o Gradbeni direkciji Slovenije (URADIŠ) v Ljub- 
ljani. 

posredni volivni pravici s tajnim glasovanjem, je vrbovai 
organ državne oblasti Ljudske republike Slovenije iu 
ima nalogo sklepati o ustavi Ljudske republike Slovenije 
ter jo sprejeti. 

Ustavodajna skupščina ima poleg ustave skleniti za- 
kone, ki so z ustavo v zvezi, in odločbe o vseh ukazffi", 
zakonih in odlokih^ ki jih je izdal Slovenski narodno- 
osvobodilni odbor in Slovenski narodnoosvobodilni svet 
ter njihovo predsedstvo oziroma prezidij. 

Ustavodajna skupščina bo sama odredila wsle, M 
jih bo opravljala poleg svoje glavne naloge. 

2. člen 

Poslance za Ustavodajno skup^iino volijo voiivol 
upravičenci, in sicer po enega poslanca na vsakih 10.000 
prebivalcev. 

Kdo ima pravico voliti in büi voljen, predpiše za- 
kon o .volitvah. JjudsXih.„po?lancev...2a. .Ustavodajno. S*UJ>- 
ščino Ljudske_ republike Slovenije. 

3. člen 

Ukaz o sklicanju Ustavodajne skupščine Izda na 
predlog vlade Ljudske republike Slovenije Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. 

4. člen 

Prvo sejo Ustavodajne skupščine odpre predsednik 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in pozove po 
letih najstarejšega navzočega člana skupščine, da pre- 
vzame kot začasni predsednik vodstvo seje. 

Tajniške dolžnosti opravljajo trije poslanci, ki jih &• 
bere skupščina na predlog predsednika. 

5. člen 
Na prvi seji izroče navzoči poslanci potrdila, ki so 

jih o njih izvolitvi izdale volivne I    nisije. 
Nato izvoli Ustavodajna skupščina iz svoje srede 

verifikacijski odbor, ,11. članov, ki izvolijo izmed sebe 
predsednika, podpredsednika in tajnika. Ko je veriiika- 
cijski odbor Ustavodajni skupščini to izvolitev naznanil, 
se prva seja skupščine zaključi. 

6. člen 
Verifikacijski odbor pregleda potid'Ja pos..-.ncev, 

vse volivne spise in vse pritožbe zoper volitve-, lidela 

\ 
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najp'/znejo v treh dneh svoje poročilo, določi poročevalca, 
da razmnožiti porodilo in ga pošlje vsem poslancem. 

7. člen 

Ko je poročilo verifikacijskega odbora razposlano, 
skuče predsednik verifikacijskega odbora sejo Ustavo- 
dajne skupščine. Na nji se razpravlja o poročilu verifi- 
kacijskega odbora. 

Do izvolitve predsedstva Ustavodajne skupščine 
(12. čl.) vodi seje skupščine predsednik verifikacijskega 
odbora. 

8. člen 

Razprava o poročilu verifikacijskega odbora sme tra- 
jati največ dva dni. Ustavodajna skupščina sme potrditi 
ali razveljaviti izvolitev poslanca ali odložiti odločitev 
ter odrediti, da se sestavi revizijski odbor z nalogo pre- 
iskati vsa sporna vprašanja. Vsa sporna vprašanja se 
morajo rešiti v petih dneh. 

9. člen. 

Ako se mandat poslanca razveljavi zaradi tega, ker 
poslanec nima pogojev za izvolitev, se pokliče za po- 
slanca njegov namestnik; ako tudi ta nima pogojev za 
izvolitev, odredi Ustavodajna skupščina v oni volivni 
enoti nove volitve, ki se morajo izvršiti najkasneje v 
enem mesecu. 

Zadnje odredi Ustavodajna skupščina tudi takrat, 
ako se mandat razveljavi zaradi nepravilnosti pri vo- 
litvah, zbog katerih se smatra, da kandidat sploh ni iz- 
voljen za poslanca. 

Določbe prvega odstavka veljajo tudi za primer, da 
poslanec umre ali da mu sicer preneha mandat. 

10. člen 

••••••••, čigar mandat naj se po predlogu verif ka- 
cijskega odbora razveljavi, toliko •••• nima glasovalne 
pravice, dokler njegova izvolitev ni potrjena. 

11. člen 

Po razpravi o poročilu verifikacijskega odbora izja- 
vijo tisti poslanci, ki so b.li izvoljeni v več volivnih 
enotah, kateri mandat hočejo obdržati. 

Nato podajo poslanci, katerih izvol.tev je potrjena, 
poslansko prisego naslednje vsebine: »Jaz (rodbinsko in 
rojstno ime) prisegam pri svoji časti in pri časti svojega 
naroda, da bom kot ljudski poslanec pri delu Ustavo- 
dajne skupščine zvesto zastopal ljudstvo ter da bom ne- 
umorno varoval in branil pridobitve narodnoosvobodilne 
borbe, demokratične pravice ljudstva in svobodo naroda.« 

12. člen 

Po prisegi volijo poslanci predsedstvo Ustavodajne 
skupščine, sestoječe iz predsednika, dveh podpredsedni- 
kov in treh tajnikov, in sicer zaporedno vsakega z rela- 
tivno večino oddanih glasov; pri enakosti glasov odloči 
žreb; način glasovanja določi Ustavodajna skupščina. 

13. člen 

Po tej izvolitvi prevzame predsedstvo Ustavodajne 
skupščine vodstvo sej. 

Predmet razprave je najprej zakon o Prezidiju Usta- 
vodajne skupščine Ljudske republike Slovenije. Po spre- 

jetju tega zakona izvoli skupščina po predpisih tega za- 
kona Prezidij Ustavodajne skupščine Ljudske republiko 
Slovenije. 

14. člen 

Po izvolitvi Prezdija Ustavodajne skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije sklepa Ustavodajna skupščina o 
svojem poslovniku. 

15. Člen 

Predloge za ustavo in zakone lahko poda vlada 
Ljudske republike Slovenije, člani vlade Ljudske repu- 
blike Slovenije in v^sak^jioslanec. 

Za sprejetje takih predlogov je potrebna navzočnost 
nadpolovične večine poslancev in navadna večina vseh 
oddanih glasov. 

Za končno sprejetje ustave v celoti ]e potrebna na- 
fvzočnost dveh tretjin poslancev in nadpoloviČo* veČina 
' vseh poslancev Ustavodajne skupščine. 

16. člen 

Ustavo in zakone, ki jih sprejme Ustavodajna skup- 
ščina, razglasi v ^Uradnem listu Ljudske republike Slo- 
venije« Prezidi j Ustavodajne skupščine Ljudske republi- 
ke Slovenije s podpisoma svojega predsednika in svoje- 
ga sekretarja. 

17. člen 

Zasedanje Ustavodajne skupščine se sme prekiniti 
samo po sklepu Ustavodajne skupščine. 

18. člen 

Poslanec Ustavodajne skupščine ne sme biti od tre- 
nutka, ko mu volivna komisija izda potrdilo, da Je izvo- 
ljen, riti priprt niti se ne sme zoper njega začeti kazen- 
ski postopek brez dovoljenja Ustavodajne skupščine ozi- 
roma, ako ta ne zaseda, njenega prezidija, ražen če je 
poslanec zaloten pri samem zločinu, o čemer jö treba ta- 
koj obvestili Prezidij Ustavodajne skupščine. 

19. člen 

Po sprejetju in razglasitvi ustave se Ustavodajna 
skupščina spremeni v redno skupščino Ljudske republi- 
ke Slovenije in deluje na podlagi nove ustave vSe dotlej, 
dokler se ne razpusti zaradi volitev za novo skupiŽino. 

20. člen 

Ako se pri ponovnem glasovanju o končnem pred- 
logu ustave ne doseže v 15. členu predpisana večina gla- 
sov, razpusti Prezidij Ustavodajne skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije Ustavodajno skupščino in razpiše za- 
njo nove volitve. Ukaz o razpustu mora obsegati tudi 
razpis novih volitev. 

21. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
Ljudske republike Slovenije«. 

Ljubljana dne 10. septembra 1946. 
Št. 84. 

Sekretar: 
France Lubeij, r. 

Predsednik: 
JoSip Vidmar s. r. 
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219. 

Na podlagi 6. in 7. sklepa Zbora odposlancev Slo- 
venskega naroda v Kočevju z dne 3. oktobra 1Ü43 
izdaja na predlog vlade Ljudske republike Slovenije 
Slovenski narodnoosvobodilni svet 

zakon 
o volitvah ljudskih poslancev za Ustavodajno skup- 

ščino Ljudske republike Slovenije 
Splošne določba 

1. člen 
Ljudski poslanci za Ustavodajno skupščino Ljudske 

republike Slovenije se volijo po določbah tega zakona na 
podlagi splošne, enake in neposredne volivne pravice e 
tajnim glasovanjem. 

2. dien 
Volitve ljudskih poslancev se bodo izvršile v vsej 

Ljudski republiki Sloveniji na isti dan, in sicer na nedeljo. 
Ukaz o razpisu volitev izda Prezidij Slovenskega 

narodnoosvobodilnega sveta na predlog vlade Ljudske 
republike Slovenije. 

Ukaz se razglasi v >Uradnem listu LRS«, in sicer naj- 
manj šest tednov pred dnevom, določenim za volitve. 

3. člen 
Ljudski pojlançi_za Ustavodajno skupščino Ljudske 

republike Slovenije se volijo po volivnih enotah. 
Število poslancev za vso Ljudsko republiko Slovenijo 

odredi republiška volivna komisija v sorazmerju s celot- 
nim številom prebivalcev republike, ki je bilo ugotovlje- 
no po zadnjem ljudskem štetju, tako da se voli na vsakih 
iSj?00 prebivalcev po en poslanec. 

Ko je število vseh poslancev ugotovljeno, razdeli 
reP.ubliška volivna komisija vse ozemlje Ljudske re- 
plike Slovenije na toliko volivnih enot, JialikfiJL-ie 
:!^a_izvoliti „vseh jjoslancev, tako da izvoli vsaka, YJfc._ 

•^SJLenota po enega poslanca. Volivna enota mora biti 
^olocena takoj da spada vse "njeno ozemlje k enemu in 
^ternu upravnemu okraju. 

Republiška volivna komisija objavi število poslan- 
cev> ki se imajo izvoliti na vsem ozemlju Ljudske re- 
publike Slovenije, in vse volivne enote z natančno 
označbo njih ozemlja v >Uradnem listu LRS«, in sicer 
^kasneje v 10 dneh po razglasitvi ukaza o razpisu 
volitev. 

4. člen 
Pravico voliti na volitvah poslancev za Ustavodajno 

skupščmo Ljudske republike Slovenije ima vsak jugo- 
rgyftugki državljan, ki je vpisan v kateri koli voTIvrn 
HSTilik na ozemlju Ljudske republike Slovenije. 

Glasovanje   na   volitvah   je   popolnoma   svobodno^ 
Nihče, tudi noben oblastveni organ, ne ,sme v nobenem 
Primeru klicati volivca na odgovornost zaradi glasovanja 
na volitvah in tudi ne sme od volivca zahtevati, da naj 
Pove, za koga je glasoval. 

Od dneva razpisa volitev se ne smejo uvajati ome- 
jitve •• kretanje volivcev. 

V dobi 10 dni pred volitvami in 5 dni po volitvah 
ne sme biti noben volivec klican pred kako ljudsko 
oblast. 

5. člen 
Za ljudskega poslanca sme biti izvoljen vsakdo, ki 

ima volivno pravico in je državljan Ljudske republike 
ölovenije. 

Kandidatov in njihovih namestnikov ter kandidato- 
vih zaupnikov in njihovih namestnikov ne sme v dobi, 
določeni v zadnjem odstavku 4. člena, nihče pripreti 
razen če so zaloteni pri dejanju zločina. 

Člani in namestniki volivnih komisij in volivnih 
odborov prenehajo biti člani in namestniki komisije 
oziroma odbora, ako kandidirajo za ljudske poslance ali 
namestnike na območju komisije oziroma odbora. 

Volivne komisije 
Q. člen 

Volitve vodijo volivne komisije, ki so državni orga- 
ni za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom. 

V ta namen se sestavijo republiška volivna komisija 
in okrajne volivne komisije. 

7. člen 
Republiško volivno komisijo, ki ima svoj sedež v> 

Ljubljani, imenuje Prezidij Slovenskega narodnoosvobo- 
dilnega sveta. Ta komisija sestoji iz predsednika, tajni- 
ka in petih članov. Vsem se določijo namestniki. Pred- 
sednik komisije je predsednik Vrhovnega sodišča Ljud- 
ske republike Slovenije. 

Republiška volivna komisija je pristojna, da 
1. tehnično pripravlja volitve; 
2. določi število vseh poslancev; in odredi volivna 

enote; 
3. imenuje okrajne volivne komisije; 
4. nadzoruje delo okrajnih volivnih komisij in jim 

daje pomoč in potrebna navodila; 
5. odloča o pritožbah zoper odločbe okrajnih voliv- 

nih komisij; 
6. opravlja druge naloge po določbah tega zakona. 
Sestava republiške volivne komisije se razglasi v 

>Uradnem listu LRS«. 
8. člen 

V vsakem upravnem okraju sestoji po ena okrajna 
volivna komisija na sedežu okrajnega ljudskega odbora. 

V okrožnem mestu Ljubljani sestoji za celo okrožno 
mesto mestna volivna komisija s pristojnostjo okrajne 
volivne komisije. 

Te komisije imenuje republiška volivna komisija 
na predlog okrajnega (mestnega) izvršnega odbora. 

Okrajna (mestna) volivna komisija sestoji iz pred- 
sednika, tajnika in treh članov ter iz njihovih namest- 
nikov. Predsednik komisije je eden izmed članov okraj- 
nega sodišča. 

Komisija je za vse volivne enote svojega območja 
pristojna za naslednje posle: 

1. za tehnično pripravo volitev; 
2. za sprejemanje predlogov. _za potrditev kandidata 

in_za potrie.vanje_kandjdat9y; 
3. za določitev volišč; 
4. za imenovanje volivnih odborov; 
5. za ugotovitev in razglasitev volivnih rezultatov; 
6. za opravljanje drugih nalog po določbah tega za* 

kona. 
9. člen 

Volivne komisije odločajo veljavno, ako je navzoča 
več kot polovica članov. Odločajo z večino glasov navzo- 
čih članov; pri enakosti glasov odloČi predsednikov glas. 

Predlaganje kandidatov 
10. člen 

Ljudski poslanci se volijo na podlagi predlaganih in 
Eotrjenihjkan^idatur. 
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Z enim predlogom za potrditev kandidata sme biti 
kandidiran le en kandidat, imeti pa mora namestnika. 

11. člen 

Ista oseba sme biti kandidat v največ jreh volivnih 
enotah, a v največ dveh volivnih enotah istega upravnega 
okraja. Tak kandidat mora imeti v vsaki volivni enoti 
drugega namestnika. 

12. člen 

Vsak predlog za potrditev kandidata mora podpi- 
sati najmanj petdeset volivcev iz območja najmanj dveh 
tretjin krajevmTHjuđlkih odborov tiste volivne enote, za 
katero se preïïlaga kandidat; vsi podpisniki morajo biti 
državljani Ljudske republike Slovenije in morajo imeti 
volivno pravico v tisti volivni enoti, na katero se kandi- 
datura nanaša. Prvi trije podpisniki predloga veljajo za 
predlagatelje kandidata. 

Vsak volivec sme podpisati le en predlog in je nje- 
gov podpis na pozneje predloženih predlogih neveljaven. 

V predlogu srne^ biti navedeno ime politične ali 
družbene organizacije, ki predlaga kandidata. 

13. člen 

gredlog za potrditev kandidata se etavi takole: V 
uvodu predloga se napiše, ako to podpisniki želijo, ka- 
tera politična ali družbena organizacija predlaga kandi- 
data, razen tega pa v vsakem primeru naziv volivne 
enote. 

Pod tem se vpiše rodbinsko in rojstno ime, poklic 
in bivališče kandidata in njegovega namestnika. 

Nato sledijo podpisi podjoisnikov, ki morajo biti 
overjeni od ljudskega sodišča. 

S predlogom morajo "predlagatelji predložiti okrajni 
volivni komisiji: 

a) pismeno privolitev kandidata in namestnika na 
kandidaturo, ki mora biti overjena od_ ljudskega sodišča; 

b) potrdila pristojnih komisij za voïiVnTTmênîKe~ali 
pristojnih krajevnih (mestnih, četrtnih) ljudskih odborov 
o volivni pravici vseh podpisnikov predloga ter kandi- 
data in njegovega namestnika; 

c) potrdila okrajnih (mestnih) izvršilnih odborov 
o tem, da so vsi podpisniki predloga in kandidat ter nje- 
gov namestnik državljani Ljudske republike Slovenije. 

Ako so predlagatelji v uvodu predloga navedli, ka- 
tera politična ali družbena organizacija predlaga kan- 
didata, mora tudi ta organizacija predlog po svojih statu- 
tarnih zastopnikih sopodpisati in na njega pritisniti svoj 
pečat; tudi ti podpisi morajo biti sodno overjeni. 

14. člen 

Predlog za potrditev kandidata se mora predložiti 
okrajni volivnj_ komisiji v_dveh_ izy_C!<• najpozneje tri 
tedne pred dnevom voIitevTTtomisija izda predlagate- 
ljem takoj, ko predlog prejme, potrdilo o prejemu. 

lo. člen 

Če potrjeni kandidat ali namestnik pred dnevom 
volitev umre, smejo izjemoma predlagatelji dotične kan- 
didature predlagati pristojni okrajni volivni komisiji na- 
mesto umrlega v potrditev drugega kandidata oziroma 
namestnika, kar pa se mora zgoditi vsaj 48 ur pred pri- 
četkom volitev. 

Ako so predlagatelji v svoječasnem predlogu za 
potrditev kandidata navedli, katera politična ali druž- 
bena organizacija predlaga kandidata, veljajo tudi za 

piedlog  po  tem členu  predpisi zadnjega odstavka   13. 
člena. 

Okrajna volivna komisija postopa tudi s takim pred- 
logom po predpisih o potrjevanju kandidatov, upoštevajoč 
nujnost zadeve. 

16. člen 
Dva ali več že potrjenih kandidatov v isti vol vni 

enoti se lahko med seboj veže z učinkom, navedenim v 
o4. členu. 

Vezavo kandidatov morajo prijaviti okrajni volivni 
komisiji vsi predlagatelji kandidatov, ki se vežejo, naj- 
kasneje dva tedna pred dnevom volitev in hkrati pred- 
ložiti pismeno privolitev vezanih kandidatov. Podpisi na 
privolitvi morajo biti overjeni od ljudskega sodišča. 

Potrjevanje kandidatov, obravnavanje vezave kandidatov, 
in objavljanje kandidatur 

17. člen 
Okrajna volivna komisija ugotovi takoj po prejemu 

predloga za potrditev kandidata, ali jo predlog sestav- 
ljen in vložen po določbah tega zakona. Ako komisija 
najde formalne pomanjkljivosti, obvesti o tem takoj 
predlagatelje in jih pozove, naj v roku, ki jim ga določi, 
pomanjkljivosti odstranijo. 

18. člen 

Ako komisija ugotovi, da kandidat ali namestnik 
nima pogojev za izvolitev, tedaj v 24 urah kandidaturo 
zavrne in o tem takoj obvesti predlagatelje s posebno 
odločbo. Zoper to odločbo imajo predlagatelji pravico 
pritožbe na republiško volivno komisijo v 24 urah po 
prejemu odločbe. Pritožba se sme izročiti republiški 
volivni komisiji neposredno ali pa po okrajni volivni 
komisiji. Odločba republiške volivne komisije se mora 
izdati v 24 urah po prejemu pritožbe in je dokončna. 

Ako ni nikakršnih pomanjkljivosti ali ako se te od- 
stranijo v danem roku, potrdi komisija v 24 urah kan- 
didata, navede čas, kdaj je bila kandidatura potrjena in 
kot katera je ta kandidatura potrjena po vrsti v dotični 
volivni enoti, ter o tem takoj obvesti predlagatelje in 
republiško volivno komisijo. V nasprotnem primeru, po- 
sebno ako pomanjkljivosti navzlic pozivu niso bile od- 
stranjene, zavrne okrajna volivna komisija v 24 urah 
kandidaturo; tudi tu veljajo določbe prejšnjega odstavka 
tega člena o pritožbi in o odločbi republiške volivne 
komisije. 

19. člen 

Ako ustreza pravočasno prijavljena vezava kandida- 
tov formalnim predpisom 16. člena, obvesti okrajna vo- 
livna komisija o tem v 24 urah predlagatelje in repu- 
bliško volivno komisijo. 

Ako pravočasno prijavljena vezava ne ustreza for- 
malnim predpisom 16. člena, postopa okrajna volivna 
komisija smiselno po predpisih 17. člena; ako pomanj- 
kljivosti v danem roku niso bile odstranjene, zavrne 
okrajna volivna komisija v 24 urah vezavo in veljajo za 
to odločbo smiselno predpisi 1. odst. 18. člena. 

Ako je bila prijava vložena prepozno, jo okrajna vo- 
livna komisija v 24 urah zavrne in veljajo za nadaljnji 
postopek smiselno določila 1. odst. 18. člena. 

20. člen. 

Okrajna volivna komisija je dolžna pravočasno obja- 
viti vsako kandidaturo in to objavo natisniti v potreb- 
nem številu izvodov. Objava mora obsegati: 
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1- ako je bilo to v predlogu za potrditev kandidata 
navedeno, naziv politične ali družbene organizacije, ki je 
kandidata predlagala; 

2. naziv volivne enote; 
3. rodbinsko in rojstno ime, poklic in bivališče kan- 

didata in njegovega namestnika. 
Ako je kak kandidat vezan z drugim, je tudi to treba 

označiti pri objavi vsake izmed vezanih kandidatur. 
Objava vsake nevezane kandidature se mora po barvi 

razlikovati od objav drugih kandidatur v isti volivni 
enoti; objave vezanih kandidatur morajo imeti isto barvo. 

Komisija poskrbi, da se najpozneje do osmega dne 
Pred dnevom volitev natisnejo objave kandidatur in raz- 
rešijo na vseh krajih volivne enote, kjer bodo volitve, 
ter da se vsakemu volivnemu odboru pošlje potrebno 
število izvodov vsake objave, ki zadeva dotično volivno 
enoto. 

Vse potrjeno kandidature se razglasijo tudi v >Urad- 
oem listu LRS«. 

Volivni material 

21. člen 

Republiška volivna komisija je dolžna poskrbeti, da 
okrajno volivne komisije pravočasno dobijo in pripra- 
vijo ves potrebni volivni material (skrinjice, kroglice in 
drug pribor). 

Okrajne volivne komisije skrbijo za hranjenje tega 
materiala ter za to, da krajevni ljudski odbori material 
pravočasno odpošljejo volivnim odborom. 

22. člen 

Skrinjice naj bodo lesene ali iz kake druge priprav- 
ne snovi; zapirajo in odpirajo naj se z dvema različnima 
ključema; pripravljene morajo biti tako, da se spuščanje 
kroglic vanje ne vidi in ne sliši. 

Na vsako skrinjico naj se jasno vtisne njena redna 
Številka. 

Natančne vzorce vsega volivnega materiala bo dolo- 
čilo predsedništvo vlade Ljudske republike Slovenije s 
Posebnimi navodili. 

Volišča. Volivni odbori. Glasovanje 

23. člen 

. Vsak volivec eme glasovati farno osebno in samo 
enkrat. ""** ' 

24. člen 
Dajanje alkoholnih pijač bodisi s točenjem ali na 

kakršen koli drugačen način jo na dan volitev, na dan 
Prej in na dan po volitvah prepovedano. To prepoved 
razglasijo krajevni ljudski odbori tri dni pred volitvami. 

25 člen 
Volišča, ki naj bodo v najpripravnejših poslopjih, 

odredi okrajna volivna komisija; za to, da so za volitve 
pravočasno pripravljena, skrbijo krajevni ljudski odbori. 

V krajih, ki imajo nad 800 volivcev, naj bo glaso- 
Van.je na več voliščih; v tem primeru mora imeti vsako 
volišče svojo številko. 

V bolnicah, porodnišnicah, invalidskih domovih in 
podobnih ustanovah, v katerih je nad 25 volivcev, se 
odredijo posebna volišča. 
,.vv> 

Krai°vni ljudski odbor objavi volišče oziroma  vo- 
isca na krajevno običajni način najmanj o-?oiii dni pred 
npvnm  volitev ter nave'", kateri volivci bodo na po- 

sameznih voliščih glasovali. 

V malih krajih sme okrajna volivna komisija odre- 
diti za dva ali več krajev skupno volišče, toda tako. da 
ne sme biti združenih na eno volišče več ko 800. volivcev. 

26 člen   * 

Za vsako volišče se postavi volivni odbor, sestavljen 
iz predsednika in dveh članov;"" vsem trem se odredijo 
namestniki. Predsednika, člane in namestnike volivnih 
odborov imenuje za vsa volišča svojega območja okrajna 

•volivna komisija na predlog krajevnih izvršilnih od- 
borov. 

Okrajna volivna komisija izroči imenovanemu pred- 
sedniku volivnega odbora proti potrdilu odlok o imeno- 
vanju volivnega odbora, podpisan od predsednika in 
enega člana okrajne volivne komisije. 

27 člen 

Najpozneje tri dni pred volitvami sme vsak posa- 
mezni kandidat prijaviti okrajni volivni komisiji za 
vsako volišče volivne enote po enega svojega zaupnika 
in njegovega namestnika. 

Predsednik okrajne volivne komisije izda najpozneje 
v 48 urah potrdilo vsakemu prijavljenemu zaupniku in 
namestniku s pečatom okrajnega ljudskega odbora in 
s svojim podpisom ter sporoči takoj imena zaupnikov in 
namestnikov krajevnemu ljudskemu odboru, v katerega 
območju je volišče, za katero so odrejeni. Potrdilo, ki ga 
izda okrajna volivna komisija, je zaupniku in njegovemu 
namestniku legitimacija, da je upravičen sodelovati pri 
vsem delu volivnega odbora. 

28 člen. 

Krajevni ljudski odbor je skupno z volivnim odbo- 
rom dolžan določiti v bližini volišča pripravno mesto, 
na katerem zaupniki kandidatov javno razobesijo objavo 
kandidatur in volivna gesla. To mesto je treba dati za- 
upnikom na razpolago najpozneje 48 ur pred začetkom 
volitev. 

29 člen 

Dan pred volitvami ob 3. uri popoldne se zbero vsi 
člani volivnega odbora ali njihovi namestniki v po- 
slopju, v katerem se bo glasovalo, ter prevzamejo proti 
potrdilu od krajevnega ljudskega odbora skrinjice s 
ključi, ustrezno število kroglic, stalni volivni imenik, 
tiskovine z objavo kandidatur in vse, kar je potrebno za 
izvedbo volitev. Skrinjice morajo pregledati in se pre- 
pričati, ali so v redu. Nato predsednik zaklene skrinjice 
z dvema ključema ter zapečati njih ustja tako, da je 
vsaka skrinjica popolnoma zaprta; en ključ vzame pred- 
sednik, drugega pa eden izmed članov volivnega odbora. 

30. Člen 

Skrinjice kandidatov se postavijo po tisti vrsti, po 
kateri so bile kandidature potrjene; skrinjice med seboj 
vezanih kandidatov (1•. člen) se postavijo po vrsti sku- 
paj. K vsaki skrinjici postavi volivni odbor na viden in 
nedvoumen način tiskovino z objavo kandidature. 

31. člen 

Ko volivni odbor vse to izvrši, napravi o svojem 
delu zapisnik v dveh izvodih. Zapisnik podpišejo člani 
volivnega odbora in navzoči zaupniki kandidatov. Nato 
zaprejo okna, odidejo iz volivnega prostora, ga zaklenejo, 
zapečatijo vrata, kliuč pa vzame predsednik volivnega 

| odbora. 
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Končno odredi volivni odbor stražo, da poslopje, v 
kdltrein bodo volitve, neprestano straži. 

32. člen 

Na dan volitev ob 7. uri zjutraj se zbere volivni odbor 
v volivtiem poslopju, odpre volivni prostor in vstopi. Ko 
se prepriča, da so skrinjice in kroglice ter vse ostalo 
v redu, sestavi v dveh izvodih zapisnik in v njem potrdi 
ugotovljeno stanje ter odpre ustja skrinjic in tudi to 
vpiše v zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani volivnega 
odbora in navzoči zaupniki kandidatov. 

Nato predsednik takoj razglasi, da 66 začne gla- 
sovanje. 

33. člen 

Predsednik volivnega odbora skrbi z drugimi člani 
odbora za vzdrževanje reda in miru v času glasovanja. 
V primeru potrebe zahteva predsednik pomoč narodne 
milice, ki je ta dan na volišču pod njegovim vodstvom. 

34 člen 

Ves čas, dokler traja glasovanje, morajo biti navzoči 
vsi člani odbora oziroma njihovi namestniki. 

Ako kandidatov zaupnik zapusti volišče, se to vpiše 
T zapisnik, a volitve se nadaljujejo brez njega. 

35. člen 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem aH nevarnim 
orodjem razen v primeru, o katerem govori 33. člen. 

36. člen 

V prostor, v katerem se glasuje, vstopajo volivci po 
vrsti drug za drugim, toda nikdar več kakor r>j deset 
na enkrat. 

37. člen 

Praviloma glasuje volivec na volišču, v katerega vo- 
livni imenik je vpisan. 

Volivci pa, ki po razpisu volitev spremenijo svoje 
prebivališče, kakor tudi tisti, ki iz opravičenih razlogov 
v zvezi z zaposl tvijo (n. pr. železniško vozno osebje), v 
zvezi s šolanjem ali uradnim poslom ali v zvezi z voliv- 
nimi dejanji (člani volivnih odborov in njihovi namest- 
nik , zaupniki kandidatov in njihovi namestniki) na dan 
volitev niso v kraju, kjer so vpisani v volivni imenik, 
smejo glasovati v kraju, v katerem so na dan vol tev, 
če predložijo potrdilo, da so vpisani v volvni imenik. 
To potrdilo jim izda na njihovo zahtevo krajevni (mestni, 
četrtni) ljudski odbor kraja, v katerem so vpisani v vo- 
livni imenik; taka potrdila se smejo izdajati od dne raz- 
pisa volitev pa do tretjega dne pred volitvami; pri izda- 
janju potrdila se v stalnem volivnem imeniku v pripombi 
•naznači, da je zadevni osebi izdano potrdilo o volivni 
pravici in da bo na dan volitev ta oseba glasovala na 
drugem kraju. Takemu volivcu odvzame volivni odbor 
ob glasovanju to potrdilo In ga priloži zapisniku o svo- 
jem delu, v katerega tudi vpiše, koliko takih volivcev je 
na tem volišču glasovalo. 

Volivec, kat-remu je bilo tako potrdilo izdano, sme 
voliti na svojem volišču le, ako ob glasovanju potrdilo 
vrne; to se vpiše v volivni imenik in v zapisnik o delu 
volivnega odbora. 

38. člen 

Vsak volivec mora na predsednikov poziv glasno 
po\pdtti <\!\jp roJbinsko in rojstno ime ter poklic, a v 
krajih, kjer je več volišč, tudi svoie stanovanje. Predsed- 

nik legitimira volivca ali na drug način ugotovi njegovo 
istovetnost. 

Nato ugotovi predsednik, kolikor ni postopati po do- 
ločbah 2. odst. prejšnjega člena, al: je volivec vpisan v 
volivni imenik; ako je vp.san, obkroži njegovo zapo- 
redno številko v volivnem imeniku v znak, da je vp sani 
prišel glasovat. Obenem vpiše tisti, ki vodi seznam gla- 
sujocih, po zaporedni številki rodbinsko in rojstno ime 
glasovalca ter številko, pod katero je vpisan v volivni 
imenik. 

39. člen 

Nato objasni predsednik volivcu način glasovanja 'n 
mu izroči kroglico ter ga napoti na mesto, kjer se 
glasuje. 

Predsednik ali eden izmed članov volivnega odbora 
pojasni vsakemu volivcu pred glasovanjem, kateremu 
kandidatu pripada vsaka glasovalna skrinjica. Vsak kan- 
didatov zaupnik ali njegov namestnik ima pravico voliv- 
cu povedati, kateri politični organizaciji pripada določeni 
kandidat in katera je njegova 6krinjica. 

Na volišču je prepovedana vsakršna agitacija za ka- 
kega kandidata. 

40. člen 

Glasuje se na tale način: 
Ko volivec sprejme kroglico, Jo položi v dlan desne 

roke, ali v levo, če desno nima, nato roko zapro in 6 
tako zaprto roko pristopi po vrsti k vsaki skrinjici ter 
s tako zaprto roko seže v vsako skrinjico. Kroglico spu- 
sti v tisto skrinjico, ki pripada kandidatu, ki mu name- 
rava oddati svoj glas. Ko potegne volivec roko iz zadnje 
skrinjice, jo pred vsemi odpre, da lahko vsakdo vidi, da 
v roki ni več kroglice. 

Ves čas, ko volivec glasuje, pazijo predsednik in čla- 
ni volivnega odbora, da volivec ne premesti kroglice v 
drugo roko in da je ne odnese s seboj. 

41. člen 

Volivec, ki bi zaradi kake telesne hibe ne mogel 
glasovati na način, ki je predpisan v prejšnjem členu, 
ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki odda glas na- 
mesto "njega. O tem izda volivni odbor odločbo in jo 
vpiše v zapisnik. 

42. člen 

Ko volivec konča glasovanje, se mora odstraniti z 
volišča. Za volišče se šteje poslopje, v katerem se voliÉ 

in njegovo dvorišče. 
43. Člen 

Volivni odbor no sme odreči glasovanja osebi, ki je 
vpisana v stalni volivni imenik. Ako ima posamezni član 
odbora ali kateri izmed zaupnikov kaj pripomniti, se to 
vpiše v zapisnik. 

Ako se pojavi kak volivec za glasovanje, a je že kdo 
drug na njegovo ime glasoval, odredi predsednik voliv- 
nega odbora, da so njegovo rodbinsko In rojstno Ime, 
poklic in bivališče vpišejo v zapisnik, a mu ne da gla- 
sovati. 

44. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma ves dan do 7. ure zve- 
čer. Samo v primeru nereda se smejo s privolitvijo veči- 
ne vol.vnega odbora prekiniti volitve za čas, dokler se 
ne vzpostavi red. Povod za nered in za kolko časa so se 
morale volitve prekiniti, se vpiše v zapisnik. 

Ob 7. uri zvečer se dvorišče ali poslopje, ako dvo- 
rišča ni, zapre in nihče se ne «=nie več pustiti noter; vo- 
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!!fem P3' ki so tedaj se v poslopju ali na dvor.scu vo- 
lišča, se dovoli glasovanje. 

Ako sc je moralo glasovanje zaradi nereda prekiniti 
2a več kakor eno uro, se glasovanje za toliko rasa po- 
daljša. 

45. člen 

Veg čas glasovanja se piše zapisnik o vseh dejstvih. 
^1 M» važna za polek volitev. Zapisnik se piše v dveh 
lzv©dih.   ,. 

Vsak član odbora in vsak kandidatov zaupn k sme 
dajati na zapisnik 6voja posebna mnenja in stav ti svoje 
Pripombe. 

. Vsi član: odbora morajo zapisnik podpisat.; zapis- 
ek podpišejo tudi zaupnik: kandidatov, ako pa se ti ne 
bi podpisali, velja zapisnik tudi brez njihovih podpisov. 

Glasovanje vojaških oseb 

46. člen 
Pri volitvah poslancev za Ustavodajno skupščino 

Ljudske republike Slovenije imajo volivno pravico voja- 
ke osebe, ki so v službi v vojaških enotah, komandah 
ln ustanovah na ozemlju Ljudske republike Slovenije, 
ako so vpisane v kak staln; vojaški volvni imenik in >-e 
^ imenik ali overjen izpisek iz tega imenika predloži 
vf4 pet dni pred dnevom volitev okrajni volivni komi- 
SlJi, na katere območju je sedež vojaške enote, komande 
flli ustanove. 

Okrajna volivna komisija odloči v sporazumu z voja- 
sko komando, na katerih voliščih bodo glasovali posa- 
mezni vojaški oddelki, in pošlje določenemu volišču vo- 
jaški volivni imenik ali overjen izpisek iz njega. 

V ostalem veljajo glede glasovanja vojaških oseb isti 
Predpisi, kakor za glasovanje drugih volivcev. 

UgOtorUer volirnih rezultatov na voliščih 
47. člen 

Ko se glasovanje konča, prešteje volivni odbor ne- 
uporabljene kroglice ter jih spravi v posebno vrečico, 
J° ••••• in zapečati. 

48. člen 
Nato ugotovi volivni odbor po volivnem imeniku in 

Po seznamu tistih, ki so glasovali, skupno število oddanih 
glasov. Ko je to ugotovljeno, začne odpirati skrinjice in 
Preštevati kroglice po vrsti, kakor so skrinjice postav- 
ljene. 

Predsednik prešteje pred vsemi člani odbora in na- 
£w>čimi zaupniki kandidatov kroglico na naslednji način: 
*° jih naifejè sto, jih izroči enemu izmed članov odbora, 
~a jih Že ta prešteje, ta pa jih izroči zaupniku tistega 
kandidata, čigar glasovi se preštevajo, da jih še on v 
•••••• prešteje; ako ta zaupnik ni navzoč, opravi to 
tretjo preštevanje tretji član odbora ali zaupnik kakega 
fjfugega kandidata. To ee ponavlja za vsako skupino, do- 
f ?r.6e ne Preštejejo vse kroglice eno skrinjice. Nato se 
akoj vpiše v zapisnik z besedami številka skrinjice, ime 

ndidata, za katerega je ta skrinjica sprejemala gla- 
!<>ve4 ju • besedami število kroglic, ki so bile v skrinjic:. 
•Vsi člani odbora in zaupniki kandidatov se nato pod- 
pišejo. 

; ^a ,en?k način se preštejejo vse kroglice tudi v dru- 
8'Q skrinjicah in ugotovi število oddanih glasov ter se 
vse vpiše v zapisnik. 

. î^° se Preštevanje konča, podpišejo zapisnik vsi Čla- 
ni odbora in navzoči zaupniki kandidatov. Pod podpisom 

6 Pri"Sne pečat krajevnega (mestnega) ljudskega od- 

bora. Zapisnik se napravi v dveh izvodih. Posebna mne- 
nja in pripombe o delu odbora so tudi tukaj dovoljene. 

Zaupnikom kandidatov se sine na njihovo za'.itevo 
zdati po en overjen piepis teh zapifnikov 

Nato razglasi predsednk vol.vnoga odbora javno 
pred volivnim poslopjem, koliko je kateri kandidat dobil 
glasov. 

49. člen 
Vse zapisnike, volivni imenik in seznam glasoval» 

cev spravi odbor v poseben omot in ga pod pečatom kra- 
jevnega (mestnega) ljudskega odbora naslovi na okrajno 
volivno komisijo. 

Nato pusti volivni odbor ta omot na svoji mizi in od- 
ide iz volivnega prostora, ga zaklene na enak način, ka- 
kor prejšnji dan ter postavi stražo, da neprestano straži 
prostor, v katerem so ostali volivni spisi, ključ zaklenje- 
nega prostora pa shrani predsednik pri sebi. 

Postavljena straža no sme to noč nikogar in pod 
nikakim izgovorom pustiti v to &obo. 

50. člen 
Naslednji dan po končanem glasovanju se zbero ob 

7. uri zjutraj vsi člani volivnega odbora pred vrati voliv- 
nega prostora, ga odprejo in vstopijo. Ko se prepričajo, 
ali je vse v redu in tako, kakor so pustili, ugotovijo to 
v zapisniku. Nato vrnejo volivni material krajevnemu 
ljudskemu odboru ter vzamejo od njega potrdilo nazaj. 
Nato vzame predsednik omot, ki je naslovljen na okraj- 
no volivno komisijo ter krene na pot, da osebno odda 
omot okrajni volivni komisiji. S predsednikom imajo 
pravico~~TTT~tudi zaupniki kandidatov ali njihovi na- 
mestnik;. 

51. člen 
Ako volivni odbor to soglasno sklene in v to privo- 

lijo vsi navzoči zaupnki kandidatov, sme predsedn:k 
volivnega odbora, ko je bil ta sklep vpisan v zapisnik, 
vzeti omot z vsemi volivnimi spisi takoj po končanih 
volitvah in preštetju glasov s seboj, da ga osebno odda 
okrajni volivni komisiji. V tem primeru vrne volivni od- 
bor takoj ves volivni material krajevnemu ljudskemu od- 
boru ter vzame od njega potrdilo nazaj in odpade posto- 
pek, predpisan v 2. in 3. odst. 49. člena in v 50. členu. 

52. člen 
Ako se na dan volitev na enem ali več voliščih gla- 

sovanje iz posebnih vzrokov izjemoma ni moglo končati, 
odredi okrajna volivna komisija, kakor hitro o tem izve, 
da se na teh voliščih glasovanje opravi naslednjo nedeljo, 
in obvesti o tem republiško volivno komisijo. Krajevni 
ljudski odbor je dolžan pravočasno objaviti, kdaj in kje 
bo naknadno glasovanje. 

Ugotovitev volirnih rezultatov po okrajnih volivnih 
komisijah 

53. člen 
Dan po volitvah se ob 8. uri zjutraj mora zbrati 

okrajna volivna komisija, da sprejema volivne spise z 
volišč, katerih prejem donosilcu pismeno takoj potrdi, 
in da ugotavlja volivne rezultate. 

Pri delu okrajne volivne komisije sme biti navzoö* 
po en zaupnik vsakega kandidata; zaupnika prijavi 
okrajni volivni komisiji kandidat najpozneje tri dni pred 
dnevom volitev. 

54. Člen 
Okrajna volivna komisija ugotovi volivne rezultate 

na podlagi prejetih volivnih spisov; ugotovi, koliko vo- 
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liveev je vsega skupaj glasovalo v vsaki posamezni vo- 
livni enoti in koliko je v \saki volivni enoti dobil gla- 
sov vsak posamezni kandidat. 

Ako »e pn tem ugotovi razlika med številom od- 
dan.h glasov po seznamu tistih, ki so glasovali, in števi- 
lom oddanih glasov po kroglicah, velja rezultat po kro- 
glicah. 

V v»aki volivni enoti velja za izvoljenega tisti kan- 
didat, ki je v tej volivni enoti dobil največ glasov (rela- 
tivno večino). 

Med seboj vezani kandidati (16. člen) veljajo pri 
ugotavljanju relativne večine proti drugim kandidatom 
kot enota_.in se zanje oddani glasovi seštejejo. Izmed 
med seboj vezanih kandidatov, ki so skupaj dobili več 
glasov kot drugi nevezan, ali vezani kandidati, velja za 
izvoljenega tisti, ki ie med njimi dobil največ glasov, pri 
«nakosti glasov pa odloči žreb. 

Ako sta dobila dva kandidata ali pa več med seboj 
•vezanih kandidatov skupaj in kak drug kandidat enako 
število glasov, tako da relativne večine ni, odredi okraj- 
na volivna komisija za dotično volivno enoto ponovne 
volitve za prihodnjo nedeljo in obvesti o tem republiško 
volivno komisijo. 

55. člen 

Okrajna volivna komisija izda izvoljenim ljudskim 
poslancem potrdilo o izvolitvi; potrdilo podpišejo pred- 
sednik :n vsi člani okrajne volivne komisije. 

Potrdila se izročijo izvoljenim poslancem neposred- 
no ali pa po okrajnem ljudskem odboru. 

Obrazec potrdila predpiše predsednik vlade Ljudske 
republike Slovenije. 

56. člen 

O svojem delu spise okrajna volivna komisija zapis- 
nik v dveh izvodih, in »ker ločeno za vsako volivno 
enoto. 

V zapisniku se zlasti navede, koliko je bilo kandi- 
datov v volivni enoti, katere osebe so bile kandidati in 
namestniki, koliko glasov je dobil vsak kandidat skupno 
v vsej volivni enoti, koliko so dobili skupno med seboj 
vezani kandidati glasov in kateri kandidat je proglašen 
za ljudskega poslanca. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Vsak član ma 
pravico, dati na zapisnik svoje posebno mnenje in sta- 
viti pripombe. To velja tudi za zaupnike kandidatov. 

Po končanem delu razglasi okrajna volivna komi- 
sija na oglasni deski okrajnega ljudskega odbora, koliko 
je vsak kandidat dobil glasov in kateri kandidati so v 
posameznih volivnih enotah proglašeni za ljudske po- 
slance, ter naroči vsem krajevnim ljudskim odborom, 
naj to na krajevno običajni način razglasijo v vseh kra- 
jih volivne enote. 

57. člen 

Zapisnike okrajne volivne komisije z vsemi prilo- 
gami in volivnimi spisi izroči predsednik komisije po 
•najkrajši poti in v najkrajšem času republiški volivni 
komisiji. 

Delo republiške volivne komisije 

58. člen 

Naslednji dan po končanih volitvah se zbere ob 
9, uri zjutraj republiška volivna komisija v Ljubljani. 

Republiška volivna komisija preskusi na podlagi 
prej" t ih volivnih spisov zakonitost volitev v vsaki vo- 
livni enoti. 

Ako republiška volivna konus |a ugotovi, da je nil 
kak kandidat nepravilno pillaseli za izvoženega, laz- 
veljavi to proglasitev in proglasi za izvoljenega tis'oga 
kandidata, ki b. moral ob pravilnem upo .levanju voliv- 
nega rezultata in ob pravilni uporabi /..ikona bih pi ogla- 
sen za izvoljenega. 

••• republiška volivna komisija ugotovi, da so se 
na kakem volišču izvršile volitve proti predpisom zako- 
na, razveljavi nepravilne volitve na tem volišču in od- 
redi nove za prihodnjo nedeljo. Za razglasitev ponovnih 
volitev skrbi okrajna volivna komisija s pomočjo kraiev- 
nih ljudskih odborov. Ako bi volitve na voliščih, na ka- 
terih so bile volitve razveljavljene, mogle imeti vpliv 
na določitev izvoljenega kandidata v dotični volivni 
enoti, razveljavi republiška volivna komisija tudi pro- 
glasitev za poslanca, ki jo je izrekla okrajna volivna ko- 
misija na podlagi nezakonito izvedenih volitev. 

O svojih ukrepih po obeh prejšnj.h odstavkih tega 
člena izda republiška volivna komisija pismene odločbo 
z navedbo razlogov. Te odločbe se vročijo okrajni vo- 
livni komisiji in vaem kandidatom 1er predlagateljem 
kandidatur prizadete volivne enote. 

59. člen 
O vsem delu spiše republiška volivna komisija za- 

pisnik. V zapisniku se mora navesti zlasti: koliko je bilo 
v vsej Ljudski republiki Sloven.ji kandidatov, kdo so bili 
kandidati in njihovi namestniki, koliko je vsak kandidat 
dobil glasov, koliko so dobili med seboj vezan, kandidati 
skupaj glasov, kateri kandidati so bili izvoljeni za ljud- 
ske poslance in koliko glasov je bilo oddanih v vsej 
Ljudski republiki Sloveniji. V zapisniku morajo biti tudi 
navedeni vsi ukrepi po 'à. in 4. odst. prejšnjega člena. 

Zapisnik podpišejo vs; člani komisije; vsak izmed 
njih ima pravico dati na zapisnik svoje posebno mnenja 
in svoie pripombe. 

60. člen 

Ko republiška volivna komisija konča svoje celotno 
delo, sestavi poročilo za Ustavodajno skupščino ljudske 
republike Slovenije ter ji ga pošlje skupaj z vsem vo- 
livnimi fspini. To poročilo objavi- republiška volivna ko- 
misija v »Uradnem listu LKSš. 

Kazensko določbe 

Gl. člen 
Kaznuje se po tem zakonu: 
1. Kdor na kakršen koli način prepreči komu dru- 

gemu izvajati volivno pravico ali zvršiti dolžnosti, do- 
ločene po tem zakonu; 

2. kdor s silo ali s pretnjo sile prisili volivca, da gla- 
suje za kakega kandidata ali da podpiše predlog za po- 
trditev kakega kandidata ali pa da odreče na njem svoj 
podpis; 

3. kdor s podkupovanjem vpliva na volivca, da gla- 
suje za kakega kandidata ali da podpiše predlog za po- 
trditev kakega kandidata ali da odreče svoj podpis na 
njem; 

4. član volivnega odbora, ki z zlorabo svojega polo- 
žaja izvaja pritisk ali sploh na kakršen koli način vpli- 
va na svobodo volivca glede uporabe njegove volivne 
pravice; 

5. volivec, ki glasuje ali poskuša glasovati več ka- 
kor enkrat; 

6. kdor razen v primerih iz 41. člena glasuje name- 
sto drugega ali kdor glasuje pod drugim imenom ali to 

j poskusi; 
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7- kdor na kateri koli način prekrši tajnost glaso- 
vanja; ~ 

8. kdor fizično napade volivni odbor, volivno komi- 
sjjo ali katerega teh članov ali kakega zaupnika kandi- 
data ali na kak drug način ovira delo volivnega odbora 
aH volivne komisije; 

ô. kdor pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
0l-odjem razen v primeru, kadar predsednik volivnega 
odbora zahteva pomoč od pristojnih organov ljudske 
oblasti; 

^ 10. kdor namenoma poškoduje, uniči ali odnese ka- 
kršno koli listino o volitvah ali kakršen koli predmet, ki 
služi za volitve, ali spremeni število glasov z dodajanjem, 
odvzemanjem al! kako drugače; 

H. sjražar, ki jo določen za straženje volivnega po- 
slopja oziroma volivnih prostorov, ako dopusti, da kdo 
stori katero izmed dejanj, navedenih v prejšnji točki; 

12. kdor brez pooblastila predrugači predlog za po- 
trditev kan lidata, ko so ga predlagatelji Že podpisali; 

13. člani volivnega odbora, ako dopustijo, da gla- 
suje kdo, ki ga ni v stalnem volivnem imeniku, ali da 
Slasuje kdo, ki je že glasova], ali če vedoma dopustijo, 
da kdo lažno glasuje na tujo ime; ako brez opravičenega 
razloga skrajšajo ali podaljšajo čas za prejemanje glasov; 
•*•• brez opravičenega razloga menjajo volišče, ki je 
D"o že odrejeno In objavljeno; 

14. člani volivnega odbora, katerim je bilo sporo- 
čeno, da so odrejeni za to dolžnost, ako ne pridejo ob 
^ločenem času in na določeno mesto za opravljanje dolž- 
nosti, pa ne morejo opravičiti svojega izostanka, ali brez 
°Pravičenega razloga zapustijo svojo mesto ali odrečejo 
Podpis na zapisniku o volivnem delu; 

, 15. kdor namenoma nepravilno pišo volivni za- 
nnile ali v njem kaj popravi ali vanj vstavi, ko je že 
opisan; 

'  16. kdor brez poziva predsednika volivnega odbora 
v*aže pripeljati ali brez takega ukaza pripelje oboro- 

"Zeno silo na volišče; 
17. oblastveni organ, ki pokliče kakega državljana 

,a odgovornost zaradi glasovanja na volitvah po tem za- 
°ou aH zahteva od njega, da naj pove, za koga je gla- 

»oyai; 

-• 18. kdor zagreši kako drugo zlonamerno kršitev 
Podpisov tega zakona, kolikor se zarjo ne kaznuje po 
slednjem «lenu. 

• Za dejanja, navođena v tem členu, so naslednje kazni 
Do teži dejanja: 

1- denarna kazen do 20.000 din; 
.   2. odvzem prostosti. 

"tj • PoleŽ kazni na odvzem prostosti se sme hkrati izreči 
lu<U denarna kazen. 
r v, V hujših primerih se sme razen navedenih kazni iz- 
eci tudi izguba političnih in posameznih državljanskih 

Pravic. 

62. člen 
Kaznuje so z denarno kaznijo do 5.000 din ali s pri- 

mim delom brez odvzema prostosti do 6 mesecev: 
1. kdor se pri glasovanju nedostojno_vede in kdor 

jotem, ko je glasoval    • "•--"-»-   -   -• v .    -  - o- e—mi oziroma ko se je ugotovilo, da ni 
Wsari v stalni volivni imenik, noče na oponvn pred- 

se   ,'ka volivnega odbora oditi iz poslopja, v katerem 
;&e.glasuje; 

2. kdor razzali volivni odbor ali kakega njegovega 
člana; 

3. kdor v nasprotju s 24. členom tega zakona toči 
ali na kak drugI način daje alkoholne pijače. 

63. člen 

Ako za dejanja iz prejšnjih dveh členov že kak 
drug zakon predpisuje hujše kazni, se storilec kaznuje 
po tem drugem zakonu. 

64. člen. 

Za kazenski postopek so pristojna okrajna sodišča. 
Postopek 66 uvede na prijavo katere koli osebe aH 

po službeni dolžnosti. 
Zoper razsodbo okrajnega sodišča se sme vložiti pri- 

tožba na okrožno sodišče v 8 dneh po prejemu razsodbe. 

35. člen 

Vsa po tem zakonu kazniva dejanja, ki jih volivni 
odbor pri svojem uradnem poslovanju ugotovi, mora 
vpisati v zapisnik o svojem delu in izpisek iz zapisnika 
poslati javnemu tožilcu. 

Končne določbe 

66. člen 
Zoper nepravilnosti v teku volitev In zoper odločbe 

volivnih komisij ima vsak volivec, politična in družbe- 
na organizacija pravico do pritožbe na Ustavodajno 
skupščino Ljudske republike Slovenije. Pritožbe se po- 
šljejo Ustavodajni skupščini ali neposredno ali pa po 
republiški volivni komisiji. 

67. člen 
Vse listine, predlogi za potrditev kandidata, pritožbe 

in druge vloge po tem zakonu ter tudi vsi posli pred 
ljudskimi 60dišči po tem. zakonu so prosti vseh državnih 
pristojbin. 

68. člen 

Predpisi tega zakona se smiselno uporabljajo v vseh 
primerih, v katerih se bo po izvršenih volitvah izka- 
zala potreba novih volitev v posameznih volivnih enotah. 

V razpisu takih volitev sme biti skrajšan rok iz 
14. člena tega zakona. 

69. člen 
Predsednik vlade Ljudske republike Slovenije se 

pooblašča, da izdaja obvezna navodila za uporabo tega 
zakona. 

70. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
Ljubljana 10. septembra 1946 
St. 85. 

Sekretar: 
France Lubej s. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar s. r. 
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220. 

Sklep 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

o pooblastitvi Prezidija SNOS-a za razpust SNOS-a 

1. člen 
Slovenski narodnoosvobodilni svet se bo razpustil z 

ukazom, ki ga bo izdal Prezidij Slovenskega narodno- 
osvobodilnega sveta. 

2. člen 
Ta sklep stopi takoj v veljavo. 

Ljubljana dne 10. septembra 1946. 
St. 87. 

Slovenski narodnoosvobodilni svet: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

221. 

Sklep 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

o nadaljevanju poslovanja Prezidija SNOS-a 

1. člen 
Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta bo 

svoje posle, ki jih je do sedaj vrš.l med zasedanji Slo- 
venskega narodnoosvobodilnega sveta, izvrševal še na- 
dalje, dokler se ne snide Ustavodajna skupščina Ljudske 
republike Slovenije. 

2. člen 
Ta sklep stopi takoj v veljavo. 

Ljubljana dne 10. septembra 1946. 
St. 88. 

Slovenski narodnoosvobodilni svet: 

Sekretar: , Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

222. 

Na podlagi 6. in 7. odstavka sklepa Zbora odpo- 
slancev Slovenskega naroda v Kočevju z dne 3. oktobra 
1943 v zvezi s 111. točko ukaza Prezidija Ljudske skup- 
šč ne FLHJ o določitvi podjetij splošnega državnega 
pomena z dne 19. julija 1946. Ü. štev. 367 (Uradni list 
FLR.J 417 59-1916), izdaja Prezidij Slovenskega na- 
rodnoosvobodilnega sveta na predlog vlade Ljudske re- 
publike Slovenije naslednji 

ukaz 
o določitvi gospodarskih podjetij republiškega 

pomena 

I. 
Za gospodarska podjetja republiškega pomena na 

ozemlju Ljudske republike Slovenije se določijo gospo- 
darska .podjetja, navedena v priloženem seznamu. 

II. 
Vlada Ljudske republike Slovenije odredi, katera 

njet'.ù ministrstva, uprave ali druge ustanove bodo nepo- 
•••*!::•-, upravlja'a dr/avi>a •••-;•••!••••• podjetja repu- 
bliškega pomena oz.rouia izvajala zakonite pravice na- 

sproti   drugim   gospodarskim    podjetjem    republiškega 
pomena. 

III. 

Ce ob spremenjenih pogojih posamezna podjetja • 
priloženega seznama izgubijo republiški pomen, jih sme 
vlada Ljudske republike Slovenije izročiti v pristojnost 
ljudskim odborom. 

O črtanju teh podjetij iz seznama podjetij republi- 
škega pomena obvesti vlada Ljudske republike Slovenije 
Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. 

IV. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta bo 
v smislu 20. člena Splošnega zakona o ljudskih odborih 
odločil, katero občeljudsko imovino, ki ne spada med 
državna gospodarska podjetja splošno državnega in re- 
publiškega pomena, upravljajo okrožni in katero okrajni 
ljudski odbori. 

Ljubljana dne 5. septembra 1946. 
St. 83. 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: 
France Lubej s. r. 

Predsednik: 
Josip Vidmar s. r. 

PRILOGA 

ukazu o določitvi gospodarskih podjetij republiškega 
pomena 

1. Državni rudnik Zabukovica 
2. Rudarska združba Bohemia 
3. Premogovnik   keram:čne   in- 

dustrije d. d. 
4. Premogokopna združba Belo- 

krajina 
5. šentjanški premogovnik Jakil 

d. d. 
6. Premogovnik Brezovica 
7. Premogovnik Presika 
8. Premogovnik  Ključarovci  in 

Sodinci   , 
9. Premogovnik Podgorci 

10. Rudarska združba Otočec 
11. Selo—Kaolin, Kaolinski kop 
12. Rudarska združba Jugoruda 
13. Premogovnik Vrh 

14. Premogovnik Rinčetovo 
15. Globoko Sutla 
16. Crna Kaolin d. d. 
17. Rudnik Barita 
18. Dolenc A., livarna 
19. Globočnik J., žičniki 
20. Smole A., livarna 
21. Eylert Ernest 
22. Farič 
23. Jugoindus žel. konstrukcije 
24. G. F. Schneiter 
25. Livarna Muta 
26. ••••«, kovinska galanterija 
27. Lajovic, kov. galanterija 

Zabukovica 
Pečovnik pri Celju 

Liboje pri Celju 

Kanižarica 

Krmelj 
Mirna 
Presika-Ljutomer 

Ključarovci, Sodinci 
Podgorci-V. Nedelja 
Otočec-Novo mesto 
Selo pri Kamniku 
Orle 
Grahovica - Novo 

mesto 
Rinčetovo-Ljutomer. 
Globoko-Brežice 
Crna-Kamnik 
Pleše pri Škofljici " 
Ljubljana 
Ljubljana 
Podsmreka 
Maribor 
Maribor 
Št. Vid n&d Ljubljano 
Škofja Loka 
Muta ob Dravi 
Ljubljana 
Ljubljana 
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2*. 
29. 
30. 
81. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 
46. 

47; 
48. 
49. 
••. 
5Ì. 
52. 
S3. 
04. 

•••. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Ç0. 
Cl. 
62. 
63. 
04. 

Co. 

CG. 
67. 
«8. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
-70. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 

Saturnu« 
A. Westen, tovarna posode 
Keiner  in  sin,  kovaška  .nd. 
Kieler H., kovaška industrija 
Zelezoprometno 
Mariborska  livarna   in  tvor- 
nica kovin 
Prva jugosl. kov. jnd. 
Urabič, žično pletivo 
Knez & Pacchiaffo, zlatnina 
ft>fra, tovarna nožev 
Telprom 
Jugoslovanska Metro 
Jakša & Co. 
Sava d. z o. z. 
Seta 
Pogačnik A., železarna in 
livarna 
Giobočnik, tovarna kos 
Pontos 
K. in R. Ježek, tov. poljed. 
strojev 
Plamen, kovinska zadruga 
Rebek I., tvornica tehtnic 
Opekarna 
Opekarna Radvanje 
Celjske opekarne 
Celjske opekarne 
Združene opekarne d. d. 
Opekarna Sodin 
Samotna tovarna 
Alpeko d. z o. z. 
Keramična ind., Liboje 
Keramika 
Granitna ind., ing. Lenarčit 
Granitolom Res 
Oranitolom Oplotnica 
Cranitolom Recenjak Ehrlich 
Kamnolom Visole 
Kamnolom Tinje 

•Fr. Swaty, tovarna umetnih 
brusov 
A. Res 
Kreda 
Vodlan Ivan 
A. Blrolla 
Drž. žaga, Crna MuSenik 
Drž. žaga, Mislinja 
Drž. žaga, Suhi dol 
Drž. žaga, Josipdol 
Drž. žaga, Viltuš 
Drž. žaga, (Germut) 
Drž. žaga, m-'-'-!i-1 

Drž. žaga, 
Urz. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 

\•••*1 litui/ 

(Potočnik) 
(Vrenčur) 
(Zmork) 
(Lešnik) 
(Vrenčur) 
(Attems) 
(Thurn) 
(Hrastnik) 

i io 

Drz. žaga, (Hrastnil 
Drz. žaga, Lukanja 
Drz. žaga, (M       „ 
Drž. žaga, (Pukel) 

"tz. žaga, Solčava 

Ljubljana 
Celje 
Slovenj Gradec 
Sv. Lovrenc-Pohorje 
Bistrica-Limbuš 

Maribor 
Celjo 
Celje 
Celje 
Maribor 
Ljubljana 
Maribor 
Ljubljana 
Jesenice 
Tacen 

Ruše 
Tržič 
Maribor 

Maribor 
Kropa 
Celje 
Košaki pri Mariboru 
Radvanje pri Ma rib. 
Celje 
Žalec 
Ljubljana 
Lubečna pri Celju 
Štore 
Ljubljana 
Liboje pri Celju 
Novo mesto 
Josipdol-Pohorje 
Josipdol-Poliorje 
Oplotnica-Sl. Konjice 
Sv. Lovrenc na Poh. 
Slov. Bistrica 
Sv.Urh  pri SI. Bi- 

strici 

Maribor 
Ljubljana 
Radovna pri Bledu 
Dobropolje 
Kresnice 
Crna-Mušenik 
Mislinja 
Slovenj Gradec 
Ribnica na Pohorju 
Selnica ob Dravi 
Podvelka 
Brezno ob Drav. 
Marenberg 
Marenberg 
Sv. Lovrenc na Poh. 
Sv. Lovrenc na Poh. 
Slov. Bistrica 
Vitanje 
Slov. Konjice 
Oplotnica 
Poljčane 
Zreče 
Solčava 

88. 
8lJ. 
•0. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
90. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
181. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 

Drž. žaga, Nazarje 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 

(Skaza) 
(Goli) 
(Hauke) 
(2inauc) 
(Srebotnjak) 
(Cater) 

Drž. žaga, Stahovica 
Drž. žaga, (Hajnrihar) 
Drž. žaga, (Hajnrihar) 
Drž. žaga, (Hajnriliar) 
Drž. žaga, Sv. Katarina(Born) 
Drž. žaga, Tržič (Born) 
Drž. žaga, Gorjaua 
Drž. žaga, Fortuna 
Drž. žaga, Soteska 

(Rekar) 
(Čuden) 
(Kotnik) 
(Gale) 
(Kraje) 
(•••••) 

(Maček in Hren) 

Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, Ravnik 
Drž. žaga, Snežnik 
Drž. žaga, Impreks  (Rudež) 
Drž. žaga, (Kozler) 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, 
Drž. žaga, (Zürl) 
Drž. žaga, (Jakomini) 
Drž. žaga 
Potočnik 
Lesna zadruga 
Veržun 
Pahemik 
Glaser 
Cas 
JaŠ 
Tavčar 
Kaudek 
Štern 
Keršič 
Kopač 
»Pohorje« 
Kunstelj 
jDrava« 
Jonke 
Pokora 
Kračun 
Miklavžina 
Klemenšek 
Bačun 
Kolenc 
Lesna industrija Teharje 
Borlak 
Mul e j 
Humerca 
Impex 
Hajnrihar 
ing. Zupane 
Šparovec 
>Vintgar€ 
Pogačnik 
Vimik 

Nazarje 
Selo pri Velenju 
Velenje 
Šoštanj 
Šoštanj 
Sv. Peter v Sav. dol. 
Celje 
Kamnik 
Kranj 
Kokra 
Škofja Loka 
Tržič 
Tržič 
Bled 
Bled 
Bohinj 
Jesenice 
Bohinjska Bistrica 
Verd 
B.stra 
Cerknica 
Cerknica 
Logatec 
Planina 
P u dob 
Ribnica 
Ortnek 
Loški potok 
Grča rice 
Kočevje 
Kočevje 
Soteska pri Straži 
Mežica 
Prevalje 
Dravograd 
Vuhred 
Ruše 
Dovže 
Misl.nja 
Vuzenica 
Ruše 
Rače 
Hoče 
Slov. Bistrica 
Slov. Bistrica 
Slov. Bistrica 
Maribor 
Oplotnica 
Zreče 
Zreče 
Gornji grad 
Solčava 
Ljubno ob Savinji 
Rečica ob Savinji 
Teharje 
Sv. Jurij ob j. ž. 
Bled 
Bohinjska Bela 
Bohinjska Bistrica 
Bohinjska Bistrica 
Lancovo 
Lipnica 
Bled 
Podna rt 
Jezersko 
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153. Sinuc 
154. Dolenc 
155. Dolenc 
156. Uorjanc 
157. Milavec 
158. Furlan 
159. Meden 
160. Hodnik in Volk 
161. Kunstelj 
162. Tršar 
163. Premrou 
164. Kovač 
165. Matičič 
166. Kunstelj 
167. Bastar in Arko 
168. Dugolin 
169. Šiška 
170. Remec & Co. 
171. Kavalša 
172. Sloga (Božič Jože) 
173. Utensilia 
174. A. A mann 
175. Zbelovo 
176. Tovarna kopit 
177. Gumzej Josip, sodarstvo 
178. Jug. tvor. impreg. lesa, 

Rutgers 
179. Tovarna igrač 
180. I. Mikolič, tov. meril 
181. Tovarna glasbil 
182. Jelačin & Co., tov. zamaškov 
183. Magra 
184. »Peta« d. z o. z. 
185. Prva jugosl. tovarna podpet- 

nikov 

186. Kemična tovarna Moste 
187. Tovarna kemičnih .zdelkov 
188. Metalna d. d. 
189. Ljudevit Marx, tovarna lakov 
190. Medic & Zanki 
191. Medic & Zanki 
192. >Jub<t, tovarna zemeljskih 

barv 
19P. Hrovat & Co. 
194. Zlatorog 
195. Golob & Co. 
1S6. Dr. Böhme 
197. Schimmel & Co. 
198. Viljem Brauns 
199. Pinus 
200. Akcijska družba za kern. Ind. 
201. Zabret & Co., tov. tehn. olja 
202. Dolničar-Rihter  (•••) 
203. Skrob-dekstrin 
204. >ünio«-Schmol 
205. Škofjeloška predilnica 
206. Jugobruna 
207. Bergman in drug 
208. Bnimen in Thalei 
209. Metka 
210. Jugosvila d. z o. z. 
211. Jugotekstil d. z o. z. 
212. RotekH 
213. Mpdie in Miklavc 
214. Ogr.zek in Themel 

Bodovlje 
Preddvor 
Škofja Loka 
Kranj 
Dol. vas 
Logatec 
Begunje 
Logatec 
Logatec 
Logatec 
Martinjak 
Stari trg 
Laze pri Planini 
Gorica vas 
Kočevje 
Sodražica 
Straža 
Duplica p. Kamniku 
Domžale 
Struževo pri Kranju 
Maribor-Pobrežje 
Tržič 
Zbelovo 
Sevnica 
Celje 

Hoče 
Novo mesto 
Slovenj Gradec 
Mengeš 
Ljubljana 
Ljubljana 
Radeče p. Zid. mostu 

Lokavec-Rimske To- 
plice 

Ljubljana 
Hrastnik 
Celje 
Domžale 
Medvode 
Domžale 

Dol pri Ljubljani 
Ljubljana 
Maribor 
Ljubljana-Vlč 
Ljubljana-Moite 
Celje 
Celje 
Rače 
Ljubljana 
Britof pri Kranju 
Ljubljana 
Dom/ale 
Maribor 
Škofja Loka 
Kranj 
Celje 
Škofja Loka 
Celje 
Mar bor 
Marbor 
Mar bor 
Medvode 
Sv. Peter v Sav. dol. 

215. Platno d. d. (Siegel in drug) 
216. Sekoteks d. z o. z. 
217. Tekstilindus 
218. Vlaj & Comp. 
219. Ehrlich Avgust d. d. 
220. Tekstilna industrija d. z o. z. 
221. Vunaleks 
222. Tekstilana 
223. Josip Pen ca 
224. Novoteks (Joško Povb) 
225. Medic Ivan 
226. Thoma & Comp. 
227. Mariborska tovarna svile 
228. A tama, tekstilna tvornica d. d. 
229. Štora d. d. 
230. Eyfler Franc 
231. Josip Kune & Co. 
232. Zora, konfekcija 
233. Josip Vidmar 
234. Dragotin Hribar 
235. Vidic Joško 
236. Bohinc & Vogelnik 
237. Jeglič Andrej 
238. Celjske tovarne perila Ober- 

bauer 
239. Cvetic Janez 
240. Ludv.k Šiftar 
241. Kraft Oto 
242. Hutter Henrik, konfekcija 
243. Industrija platnenih izdelkov 

d. d. 
244. Motvoz in platno d. d. 
245. Jugoteks — Senica Albert 
246. Jugofilc d. z o. z. 
247. Anton Pinter 
248. Favorit 
249. Sešir d. d. 
250. Pred.lnica in tkalnica d- d. 
251. Adolf Prah 
252. Coton d. z o. z. 
253. Lado Prah 
254. Anton Božič 
255. Hribernik & Comp. d. z o. z. 
256. Ornig & Mitrovič 
257. SJavoteks 
258. Jugočeška 
259. Gerkman Franjo >Lava« 
260. Peter Majdič 
261. Tovarna nogavic 
26"!   Ika 
263. Iska 
264. Ing. Viktor Savnik 
265. Viktorija Savnik 
266. Novak Frarčiška 
267. Vrhunc Minka 
268. Univerzale, tovarna klobukov 
269. Zepič in Kovačič 
270. Cakš 
271. Kocjančič 
272. Državna tovarna za usnje 
273. R. Kolenc 
274. S. Sinigoj 
275. Tovarna usnja 
276. K. Halbert 
277. Fr. Ks. Potočnik 

Ljubljana 
Ljubljana 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Laško 
Majšperk 
Kočevje 
Novo mesto 
Novo mesto 
Novo mesto 
Maribor 
Maribor 
Maribor 
Št. Vid 
Ljubljana 
Ljubljana 
Maribor 
Ljubljana 
Ljubljana 
Radovljica 
Radovljica 
Lesce 

Celje 
Murska Sobota 
Murska Sobota 
Slov. Bistrica 
Maribor 

Jarše 
Grosuplje 
Žalec 
Mengel 
Maribor 
Maribor 
Škofja Loka 
Maribor 
Kranj 
Domžale 
Kranj 
Kranj 
Tacen-St. Vid 
Otišk; vrh 
Kočevje 
Kranj 
Laško 
Škofja vas-Celje 
Polzela 
Kranj 
Kranj 
Kranj 
Kranj 
Radovljica 
Bled 
Domžale 
Kranj 
Ljubljana 
Domžale 
št. Lenart, Slov. gor. 
Rečica 
Ljutomer 
Marenberg 
Maribor 
Slovenj Gradec 
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278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
28-1. 
285. 
28ü. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
20p. 

297. 
29S. 
209. 

300. 
301. 
802 
303.' 
304. 
305. 
306. 

307, 
308 
309 
Slo 

Sil. 
312. 

313. 
314 
315. 

.316. 
817. 
818. 
319. 
320. 
321. 
322 
823." 
324. 
325. 
32ß. 
327. 
328. 
329. 
330. 
33l. 
332. 
333. 
334. 
335. 
330. 
337. 
338. 

Trio 
B. JeJe in A. Krisper-Koičak 
1. Freiern 
Janko Jeie 
1- Zorn 
Brata Okršljai 

Jitioch 
""Pavel Knaflič 
Anton Polak 
Karleto Polak 
Cevljama Z.ri z. z o. J. 
J. Lavrič 
Kuno, tovarna usnja 
Usnjeni izdelki z. z o. j. 
Pivovarna Union d. d. 
Gostiluičarska Pivovarna d.d. 
Kane Alojzij 
A. üuzel 
Tovarna sadnih sokov in mar- 
melade 
Tovarna olja 
Volk A., testenine 
Ur. Oetkerjeva tovarna pec. 
praškov 
Benko Josip 
Wögerer Herman 
Slamlč Franc d. z o. z, 
Jeras in drug 
Malina 
Potnik in drug 
Majdič Franc, tovarna Jedil- 
nega olja 
Pekatete 
A. Zavrtanik 
Sana d. d. 
Kolinska tovarna hranil 
Tiskarna Ljudske pravice 
Tiskarna Ljudske pravice, 
podružnica 
Tiskarna Slov. poročevalca 
Tiskarna Merkur 
Zadružna tiskarna 
Delniška tiskarna 
Mariborska tiskarna 
Prekmurska tiskarna 
Litografija Cemažar 
1- Bonač In sin 
Tiskarna I. Blažnik nasi. 
Tiskarna Sava 
Učiteljska tiskarna 
Tiskarna V. Gale 
Tiskarna Bratje Tumc 
Tiskarna Jereb Franc 
TIskarna Slovenija 
Tlskarua Grailka 
Tiskarna A. Slatner 
Tiskarna Veit in drug 
Tiskarna Blažej 
Tiskarna Kolektor 
Tiskarna Balkany 
Tiskarna Rode & MartihčiČ 
slovenska tiskarna 
Mohorjeva tiskarna 
Tiskarna Brata Rumpret 
.•liskama Panonija,     ' — 

Tržič 
Ljubljana 
Kranj 
Ljubljana 
Domžale 
Domžale 
Kranj 
Šmartno pri Litiji 
Domžale 
Domžale 
Ziri 
St. Vid pr: Stični 
Tržič 
Ljubljana 
Ljubljana 
Laško 
Mengeš 
Maribor 

Sp. Hudinja 
Slov. Bistrica 
Ljubljana 

Maribor 
Murska Sobota 
Maribor 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 

Vir-Domiale 
Ljubljana 
Lesce-Bled 
Hoče pri Mariboru 
Ljubljana 
Ljubljana 

Novo mesto 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Soboh 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Kranj 
t [ubijana 
Ljubljana 
Ljubljana-Moste. 
Ljubljana 
Ljubljana 
LJubljana 
Kamnik 
Vir-Domžale 
Jesenice 

tStražisčo 
Dol. Lendava 
Celje 
Murska Sobota 
Celje 
••••• 
Gornja Radgona 

339. Podrav.-ka tiskarna Maribor 
34U. Litografija 1. Ogrin Ljubljana 
341. Klisarna Jugografika Ljubljana 
342. Knjigoveznica Zabjek Jože Ljubljana 
343. Državno podjetje Gradiš s pri- 

ključenimi  podjetji  in  skla- ~ 
dišči Ljubljana 

344. Semenarna za Slovenijo Ljubljana 
345. (Justroj z vsemi izpostavami Ljubljana 
346. Državno kmet. posestvo Apače 
347. Državno kmet. posestvo Beltinci 
348. Državno kmet. posestvo Gornja Radgona 
349. Državno kmet. posestvo Jare- 

ninski dvor Maribor 
350. Državno kmet. posestvo Javornik 
351. Državno kmet. posestvo J eruzalem-Sveiinjö 
352. Drž. kmet. posestvo Kapela Slatina-Radenci 
353. Državno kmet. posestvo Ormož 
354. Državno kmet. posestvo Pekre pri Mar boru 
355. Državno kmet. posestvo Marenberg 
356. Državna vinarska In sadjar- j 

ska iola Maribor 
357. Državno posestvo Plač Zg. Sv. Kungota 
358. Državno posestvo Podlehnik pri Ptuju 
359. Državno posestvo Turnišče pri Ptuju 
360. Državno posestvo Zavrč 
361. Državna kmetijska šola Rakičan-Mur. Sobota 
362. Državna kmetijsko»g03podar- Svečina pri Zg. Sv. 

eka šola Kungoti 
303. Državna kmetijska šola Sv. Jurij 
364. Državna ekonomija Slovenske Konj'ce 
365. Državno posestvo Marijin dvor Radeče 
366. Državno posestvo Medlog pri Celju 
367. Državno posestvo Šoštanj 
368. Državno posestvo Žovnek 
369. Državno posestvo Dob pri Mirni 
370. Državno posestvo Mahovnik 
371. Državna kmetijska šola Grm pri Nov. mestu 
372. Državna kmetijska-gospodar- 

ska šola Mala Loka 
373. Državno posestvo Bokalce pri Ljublj, 
374. Državno posestvo Cernelo 
375. Državno posestvo Zablje-Križe 
376. Državno posestvo Poljče-Podvin 
377. Državno posestvo Ponoviče pri Litiji 
378. Državno posestvo Selo, Št. Vid p. Stični 
379. Državno posestvo Verd pri Vrhniki 
380. Mlekarski zavod Kranj 
381. Državno ribogojstvo Bohinjska Bistrica 
382. Državno ribogojstvo Dragomelj 
383. Državno ribogojstvo Ig pri Ljubljani 
384. Gozdna uprava Jelovica- 

Pokljuka-MoZaklJa Bled 
385. Gozdna uprava Trllč-Kokra- 

Kamnik Kranj 
386. Gozdna uprava Zg. Savinjska 

dolina Nazarje 
387. Gozdna uprava Zapadno Po- 

horje-Mežiška dolina Dravograd 
388. Gozdna uprava Vzhodno Po- 

horje Maribor 
389. Gozdna uprava Rog Kočevje 
390. Gozdna uprava Snežnik- 

Ravnik-Bistra Cerknica 
391. Mlekopromet Ljubljana 
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392. 

393. 

394. 

39•. 

396. 

397. 

398. 

399. 
400. 
401. 

402. 
403. 
404. 
405. 

406, 

>TarÌ6t-hotel<, Gostinsko pod- 
jetje Slovenije s svojimi obra- 
ti in poslovalnicami 
»Zelexnina<  z  vključenimi 
podjetji in  poslovalnicami 
>Vin<>« z vključenimi obrati 
in poslovalnicami 
>Sadje<  s  svojimi obrati in 
poslovalnicami 
»Koloniale«  s svojimi  poslo- 
valnicami in obrati 
>Usteks' s svojimi posloval- 
nicami in obrati 
»Papirpromet« a svojimi po- 
slovalnicami 
Ludvik Franz-sinovi, Maribor 
Windisch Franz 
Tovarna testenin Ludvik 
Fran?. 
Avgust Volk., tovarna testenin 
Rižama d. z o. z. 
Navod z obrati in napravami 
Mlekoprornet z obrati in na- 
pravami, ki jih ima sedaj 

, Državno avtobusno • • prevoz- 
niško pod je'je LRS DAPS 
vse avtonieiiaiiične in karose- 
rijske delavnice, ki ne spa- 
dajo eventualno v sklop prej 
navedenih podjetij. 

Ljubljana 

Ljubljani 

Ljubljana 

Ljubljana 

Ljubljana 

Ljubljana 

Ljubljana 
Maribor 
Maribor 

Maribor 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 

Ljubljana 

Ljubljana 

Ursđbs. navodila, odredbe in odloči 
vlade Ljudske republike Slovenije 

223. 
Na predlog pristojnih ljudskih odborov in na podlagi 

4. člena Splošnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih 
izdaja vlada Ljudske republike Slovenije v smislu sklepa seje 
z dne r). septembra 1940 na-lednjo 

odločbo 
1. Mestna hranilnica v Mariboru in Hranilnica dravske 

banovine, Maribor, ki sta bili z» okupacije prevzeti in zdru- 
ženi v Stadt- und Kreissparkasse, Maribor, se ftizionirata v 
zavod: Mestna hranilnica v Mariboru. 

2. Stadt- und Kreissparkasse. Maribor, preneha obsto- 
jati; vse njeno premoženje z vsemi pravicami in dolžnostmi 
prevzamejo sporazumno: Mestna hran-lnica, Maribor; Občin- 
ska hranilnica v Marenbergu; Okrajna hranilnica, Slov. Bi- 
strica; Okrajna hranilnica. Slovenj Gradec in Občinska hra- 
nilnica, Konjice. 

3. Mestna hranilnica v .viar boru nai izvede v*e ti.it'»uno 
za pravno izvršitev • odločbe, 

Ljubljana One 5. septembra 1940, 

Predsednik vlacu 
Minister za finance LHS: Ljudske republike Slovenije 

Zoran Polič s. r. Miha Marinko s. r 

224. 
Na podlagi S9. čiena Splošnega zakonu o državnih . 

gospodarskih podjetjih z one 24. juliia 19>it» (Uradni list 
FLRJ št.  437/26—46)   izdaja   \1ada   Ljudske  republike 
Slovenije na predlog ministrstva za gradnje zaradi vpisa 
v register državnih gospodarskih podjetij naslednjo 

odločbo 
1. člen 

Gradbena direkcija Slovenije (GRADIŠ) s sedežem 
v Ljubljani, uslancvljen* /. uredbo Narodno vlade Slo- 
venije z une i. oktobra 1945 (Uradni list Slovenskega 
iiafodnoOi'.obo(li!nejra svela in Narodne vlade Slovenije , 
šl. 13 ex Hi4-j> posluje pod urmo -Gradbena direkcija 
Slovenije«, skrajšano »GRADIŠ«, 

2. člen 

Osnovna sredstva podjetja znašajo po bilanci z due 
31. decembra 1943 din 04.787.385.15. 

3. člen 

Predmet obratovanja podjetja: 
a) upravljanje  podržavljenih gradbenih podjetij, 
b) ustanavljanje splošnih in specioir.iii gradbenih 

podjetij, podružnic n »rad ben ih vodstev let delavnic 
gradbenih in -=<>[•<;•! n ; li -irok. kolikor so potrebne za 
popoino izvajanje gradbenih del, 

c) tehnično in komercialno nadzorstvo, usmerjanje 
in koordinran.je dola posameznih gradbenih podjetij, 
podružnic, 

(•) načrtno organiziranje in izvajanje velikih javnih 
del v Sloveniji. 

d) načrtno razmeščanj materialnih in živih sred- 
stev za izvajanje ja»nih gradbenih del. 

Podjetje ima dvigniti gradbeno gospodi rs tvo Slove- 
nije glede gradbene ek< nomije, kakovosti izvršenih del» 
organizacije gradbenih dei in skrbeti za pravilno rav* 
nanje z delavstvom in za usposabljanje strokovnega 
kadra. 

4. člen 

Podjetje stoji pod operativnim upravnim vodstvoC 
ministrstva  za  gradnje  Ljudske  reptibl ke Slovenije, 

Ljubljana dne 31. avgusta 1910. 

Minister za gradnje: 
Dr. Miha Kam bič s. r. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije' 

Miha Mariuko s. r. 

izdaja   in   zalaga-   Uprava   »Uradnega   lista   LRS«   v   Ljubljani.   Urednik:   Pehar   Kobert;   tiska  tiskarna   Merkur   ~ 
oba   v   Ljubljani Izhaja   vsako   sredo  in  soboto.   Naročnina:   mesečno:   d:n   24.—    četrtletno:   din   70.— .   polletno- 
dia •.—, celoltti"     '-n2B0       Posamezna Številka: prvi pola dir i Mi  vsaka nadaljnja začeta polo din 2.—. — Uredflištv« 

ìD unravništivo: Ljubljana. Gregorčičeva ul. 23. lei. št, 25-52. — čok. račun št 14.337- 
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827. 

228. 

22S, 

231) 

• 231. 

»32. 

Ukaz o razpustu Slovenskega narodnoosvobodilnega svela 
(SNOS-a). •    , 
Ukaz o razpisu volitev za Ustavodajno -UipSCino Ljudsko 
republike Slovenije. 
Ukaz o imenovanju republiško volivne komisije za volitve 
ljudskih poslancev v Ustavodajno skupščino Ljudske re- 
publike Slovenije. 
Odločba o ustanovitvi Državnega avtobusnega in prevoz- > 
niškega podjetja Slovenije. 
Odločba o ustanovitvi državnega industrijskega podjetja 
SELA-KAOLIN v Selih. 
Odločba o ustanovitvi državnega podjetja za proizvodnjo 
"iilmov v Ljubljani! 
Odločba o ustanovitvi državnega podjetja za razdeljevanje 
filmov v Ljubljani. 
Odredba o prevzemu socialnovzgojnili ustanov po mini- 
strstvu za prosveto. 

VsbßlNA: 
233. Uredba o ugotovitvi pravice do pokojnine upokojencev 

bivših občin. 
234. Uredba o upokojitvi uslužbencev bivših občin. 
235. Uredba o reševAlmli-Juslajak.- 
236. Pravilnik o organizaciji reševalnih postaj. 
237. "Odredba- o~ p^JaTfJanjuV registriranju in opremi koles. 
238. Pravilnik o pristojbinah za zdravljenje tuberkuloze in 

O^S^vTlîirborezîïï'V^araviHSem-oziroma^ôInic'ahnzT'ïïu: 
ševne-bolezni.-»  — - ",-*—~~-»-—~-~ •-•* 

239. Odre"dU3^opobiranju ' pristojbin za preiskave in storitve 

240. Odredba o prepovedi izvoza krompirja, fižola, ovsa in 
čebule. 

241. Odredba o  zatiranju   nalezljive  ohromelosti  pri svinjah. 
— Zapisnik i. redne seje II. zasedanja Slovenskega narodno- 

osvobodilnega sveta (SNOS-a). 

Zakoni m diligi razglasi 
•••&• in Prezidima ••&• 

225.    . 
,'p Ukaz 
"Lidija Slovenskega narodnoosvobodilnega 

sveta 
0 izpustu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

•     Na podlagi 1. člena sklepa Slovenskega imrodnoosvobo- 
SNrfga Sveta ° P°°Waštilvi Prezidija SNOS-a  za  razpust 

'Ha      l z *^• 10- seP,embra 1946 je Prezidi] Slovenskega 
afodnoosvobódiluega sveta 

s ki e n i 1 : , 
; Slovenski narodnoosvobodilni svet se razpuäti, 

Ljubljana dne 10. septembra 1946 
• 90. i ,        '. ' 

Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta * ' 

^.Sekretar: .    '   Predsednik: 
•&; 'a»«* Lubej s. r. Josip 'Vidmar s. r. ; 

226. 

I*VR,* ''•'•'-' Ukaz , 
:-*Aezidija Slovenskega narodnoosvobodilnega 

•"•' ': :..•:• • '   .   ,' 'sveta, 
o razpisu volitev za Ustavodajno skupščino       , 

Ljudske republike Slovenije - 

Vnï ^8' 2' *lena zakona*o volitvah ljudskih poslancev 
i     , «avodajno skimščino Ljudske republike.'Slovenije.in na 

predlog vlade Ljudske republike Slovenije je Prezidij Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega sveta 

sklonil: 

1. Volitve za Ustavodajno skupščino Ljudske republik^ 
•Slovenije se bodo izvršile v-nedeljo dne 27.oktobra 194•. - 

2/Izvajanje tega ukaza naj se. prične dae 14. septem- 
bra 1946V .;,"',.'. v •   '' , ','''. 

Ljubljana dne 10. septembra 1946 
Št. 91. 

i ~ ,• ;,   .     Prezidij 
, -    Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

Sekretar: , ' Predsednik: 
•France Lubej s. r. " Tosip Vidmar s. r. 

227. 

Ukaz  "    .      -    . 
Prezidi ja Slovenskega, narodnoosvobodilnega 

', sveta * ' -"        .•".'' 
o imenovanju republiške volivne komisije za volitve 
ljudskih poslancev v Ustavodajno skupščino Ljudske 

republike Slovenije    , 
Na podslagi 7. člena zakona o volitvah ljudskih po- 

slancev za. Ustavodajno skupščino Ljudske republike 
Slovenije   • ,     ' - ' . , 

s o' i m e n o v a n i 

v republiško volivno komisijo za volitve ljudskih 
poslancev v Ustavodajno, skupščino Ljudske republike 
Slovenije: •    : '   " '*,'•. 
'/ •  za prèdsednika"'Àlojzij Z i gon,   • •••'•> 

••• , za njegovega namestnika/Lev-S vet ek, • .• • 
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za tajnika Siane Ka vč i č,   t 

za njegovega namestnika Rihard Knez, 

za člane: 
Alojzij dr. K r a 1, 

za njegovega namestnika-Branimir Turna, 
Jože dr. J u h a r t, 

za njegovega namestnika Samo Hubad, 
Ivan dr. M a k, 

za njegovega namestnika Andrina 2alcer2 

HelaSkulj, 
za njenega namestnika Ivan G o r j u p ,• 

Andrej Petelin, 
za njegovega namestnika Niko P o g a č a r. 

Ljubljana dne 12. septembra 1946. 
St. 92. 

Prezidi] ' 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

.  Sekretar: • Predsednik: 
France Lubej •. r. Josip Vidmar s. r. 

Uredbe, navodilo, odredbe in odločbe 
ylade Ljudske republike Slovenije 

228. 

Na podlagi ,69. Člena splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih z dne 24. julija 1946 (Ür. 1. FLRJ 
it. 437/6246) izdaja vlada Ljudske republike Slovenije na- 
slednjo •.,-.,. 

odločbo ' 
Uredba   vlade   Ljudske   republike   Slovenije   z   dne, 

10. aprila 1946 (Ur. list LRS št. 124/2946) o ustanovitvi' 
^Državnega " avtobusnega in prevozniškega podjetja Sloveni- 
je« se prilagodi splošnemu zakonu o državnih-gospodarskih 
podjetjih z naslednjimi določbami: 

,' '_ l      •   1. člen    - 

Z navedeno uredbo ustanovljeno podjetje posluje pod 
firmo >Državno avtobusno,in prevozniško podjetje Slove-, 
nije« ali pod skrajšano liram >DAPPS-î. " 

2. Člen '      .     .< 

Osnovna sredstva podjetja tvorijo nepremičnine, delav- 
nice, stroji in orodje, vozni park itd. v skupni približni 
vrednosti 44,763.750 din, ki se deloma še ugotavlja. 

Obratna sredstva znašajo din 5,000.000. kateri, znesek 
vplača vlada Ljudske republike Slovenije. 

* - '  • •   3. člen 

Predmet poslovanja" podjetja so: 
a) prevoz pomikov in prtljage,s cestnimi motornimi vo- 

zili na avtobusnih p»gan v območju Ljudike. republike Slo- 
veaije/ki'služIjo javnemu prometu]'"    '••'••'•     •'•'•. 

./. 

b) prevoz in odprem^ blaga s cestnimi motornimi vo- 
zili, zlasti za potrebe javnega sektorja; 

'   c) organizacija in vodstvo drugih poslov, ki so v zvezi 
s prometom in mu jih naroči operativno upravno vodstvo. 

Pri tem 
č) ustanavlja svoje okrožne in okrajne uprave, krajevne 

poslovalnice, krajevne postaje in pomožne naprave v mejab 
razvoja in potreb; 

d) prevzema od državnih, bivših samoupravnih in ob- 
činskih avtobusnih podjetij nepremičnine in premičnine, po- 
trebne za nemoteno obratovanje in razvoj cestnomotornega 
prometa; 

e) prevzema premoženja avtobusnih in cestnomotornih 
prevozniških podjetij, ki so prešla ali preidejo po zakonitih 
določbah v državno last: 

Î) prevzame ves inventar bivših prometnih odsekov, ki 
služi avtoprevozništvu. •   , 

4. Sen 

Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom Di- 
rekcije za avtopromet pri .predsedništvu vlade' Ljudske re- 
publike Slovenije, ki predpiše pravila o organizaciji pod- 
jetja in o načinu njegovega poslovanja. 

5. člen    •     . 

Podjetje se mora po predpisih splošnega zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih vpisati v register državnih 
gospodarskih-podjetij pri ministrstvu za finance Ljudske re- 
publike Slovenije.       1,        .  ,   ."'   "•'     ';  "; 

Ljubljana dne 13, septembra 1946. 
1 Predsednik vlade 

-   . -.; ; Ljudske republike Slovenije.« 

• r Musa •••••• ;'s; r.. 

-   ,.".    ;',.., '•' 229.-' 

Na podlagi 69. Člena splošnega zakona o državnih gO" 
spodarskih podjetjih *z dne 24. VII. 1946 (Uradni list FLRJ 
št. 437/6246) izdaja vlada "Ljudske republike Slovenije v» 
predlog ministrstva1 za industrijo in rudarstvo naslednjo 

.odločbo 
., Zaradi prilagoditve splošnim določbam zakona o držav 

nih gospodarskih ^podjetjih še izdaja "v skladu s temi pred' 
pisi odločba o ustanovitvi državnega industrijskega podjetja 
SELA-KAÒLIN,.kaoUn3ki kop, s sedežem y Selih v-,Tu- 
hinjski dolini. '   •       .    i 

'    •        l.člen. 
! „To podjetje, ki je.bilo ustanovljeno z odločbo• minis'ra 

za industrijo in rudarstvo,LRS z dne 8. VI. 1946 pod °Pr' 
št. I/P-2796/40, posluje, pod liram SELÀ-KAOLIN, •••1>°" 
ski kop v Selili, ali pa pod skrajšano îirmo SELA-KAOL• 
v Selih.    '•    , '. , V; " -. ,;  :      . • ' '   ; '• 

, ;,   Podjetje je..pod operativnim upravnim t vodstvom •1^ 
, strstva za industrijo' in"rudai^tyò LRS, ki 'c[is<}pßß:PP* 
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°. organizaciji podjetja in o vsem načinu njegovega poslo- 
vanja. 

S. člen 

Predmet poslovanja podjetja je pridobivanje in pranje 
kaolina. 

,   4. člen 

Premoženje podjetja sestoji: 
iz osnovnih sredstev v skupnem "znesku S0.0QO din in 
iz obratnih sredstev v skupnem znesku 50.000 din, 

,    5. člen 

Podjetje se mora po 14. Členu splošnega zakona o 
državnih gospodarskih podjetjih, priglasiti za vpis v register 
državnih gospodarskih  podjetij  pr£ ministrstvu za finance 

'.    Z.vpisom.y register dobi podjetje lastnost pravne osebe; 
•   « pravico poslovanja. i        .   , 

G. člen   '      / 

Z izdajo te odločbe preneha veljati odločba ministra za 
industrijo in rudarstvo o ustanovitvi državnega podjetja VSE- 
LA-KAOLIN v Tuhinjski dolini s sedežem podjetja v Seliti, 
2 dne 8. VI. 1946, opr. St. I/P-279G/46. 

Ljubljana dne 31. avgusta 1946. ^ 

.Minister za industrijo; j Predsednik .vlade 
• in rudarstvo:- 

Franc, Leskostk s.,r. 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko s. r. 

230. 

Na podlagi 4. in 5. člena-splošnega-zakona o držav- 
ah gospodarskih podjetjih z dne 24. VII. 1946, Ur.'list 
pLRj z dne 2. Vili. 1946, št..437/62, izdaja vlada Ljud- 
ske republike Slovenije na predlog komiteta za kinemato- 
grafijo vlade FLRJ tole 

; odločbo 
o ustanovitvi državnega podjetja za proizvodnjo 

v filmov v, Ljubljani     ,,. (;      , < 

l.'člen 
ustanovi se podjetje, za proizvodnjo filmov v Ljubljani 

dežem"v Ljubljani.,    ,   ,.     -  ,.    ..   ' ''.  •;• . ; 
Podjetje,bo poslovalo pod-firmo: ^Triglavfitm«.. 

2.. člen 
• Podjetje je pod operativnim.upravnim vodstvom pred- 

sedništva vlade LRS, ki predpiše pravila. o ustroju, in poslo- 
vanju-podjetja. 

•   .    "• '; 3/člen' ' 
Predmet podjetja je:. ...    • : 

1.' proizvodnja umetniških. filmov, 
'". 2. proizvodnja'i dokumentarnih filmov, 

t--.;.-8. proizvodnja • kulturnih-filmov, •   ' .'   % 

'    -.4.-.proizvodnja >Obzornika<.     . 

';'"  "'   •'.' '  '•.'    :. -   '"   '   '4. člen    ', 
'•• ,;Podjetju se daje v Upravo inventar, dodeljen od likvi- 
diranega Filmske;« podjetja ' FLRJ, dire.kcija za Slovenijo. 

Obratna sredstva obstoje iz gotovine 2,000.000 din, Id 
jih plača komitet'za kinematografijo pri vladi FLRJ, 

o. člen 

!       Podjetje se mora v smislu 14. člena in si. splošnega 
'zakona o državnih gospodarskih podjetjih priglasiti za vpis 

v register državnih gospodarskih podjetij pri, ministrstvu /a 
! finance LRS. 
i       Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne osebe' 

in pravico poslovanja. 

,       V Liubliani dne 13. septembra 1946. 

Predsednik vlade 
, Ljudske republike Slovenije: 

' Miha Marinko s. r. 
i /- 

i •   •    • •   r-^\ 
^231. 

.   .   Na podlagi 4. in 5. člena splošnega zakona o državnih 
gospodarskih- podjetjih z dne 24. VIL 1946, Ur. list FLRJ z 

i dne 2. VIII. 1946, št. 437/62, izdaja vlada Ljudske repu-/ 
! blilce. Slovenije na predlog komiteta za kinematografijo vla- 
; de FLRJ tole .        •     - 
! j,     odločbo 

o ustanovitvi državnega podjetja za razdeljevanje 
filmov v Ljubljani 

1. člen •     ,. 

Ustanovi se državno podjetje za razdeljevanje filmov v 
Ljubljani' s sedežem v Ljubljani. 

Podjetje bo poslpvalo pod firmo: Podjetje za razdelje- 
vanje filmov LRS v Ljubljani. 

:-•     •- -V:' '   .';- -      2. člen-- .       '   "•'     • 

_, Podjetje je pod operativnim upravnim vodstvom mini-' 
strstva, za prosveto, ki predpiše pravila o organizaciji pod- 
jetja in o vsem načinu njegovega poslovanja. 

3. člen r '      » 

Predmet podjetja je: 
1. razdeljevanje   filmov   kinematografom   na   območju 

LR Slovenije^ 
., , 2. pregledovanje in popravljanje poškodovanih  filmov, 

3. podnaslavljanje filmov,       ... • 
M. izdelovanje diapozitivov in fotosov, 

5. popravljanje kinoaparatur in- izvrševanje mcœlafnili 
del pri ustanavljanju novih kinematografov. 

.- .   ,r   .   ',   ,    "•      i. člen       '_./. '   "   .- 

'     Podjetju se daje v upravo inventar, dodeljen od likvi-, 
diranega' Filmskega, podjetja FLRJ in inventar kina >Uni- 
on< v Ljubljani. •'••-<    - " . "     •      • • • 
[\   Obratna''sredstva obstoje iz gotovine 1,000.000 ' dinar- , 
jev, ki jih vplača komitet za kinematografijo pri vladi FLRJ. 

'• ' -•'•'••' 5; Člen' • - 

.j    Podjetje se mora po 14. členu- in si.- splošnega zakona 
o" državnih gospodarskih podjetjih priglasiti-za vpis v. regi- 
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ster državnih  gospodarskih  podjetij  pri  ministrstvu  za   fi- 
nance LRS. < 

Z vpisom v register dobi podjetje lastnost pravne osehe 
in pravico poslovanja. 

V Ljubljani dne 13. septembra 1046. 

Predsednik vlade 
Minister za prosveto LRS: Ljudske' republike Slovenije: 

Dr. Ferdo Kozak s. r. Miha Marinko s. r. 

232. 
* 

Odredba 
vlade Ljudske republike  Slovenije o  prevzemu 
socialno vzgojnih ustanov po ministrstvu za prosveto 

1. člen 

Ker je težišče dela v mladinskih sccialnovzgojnih usta- 
novah na vzgoji, preidejo naslednje socialnovzgojne ustanove 
za mladino, ki jih je doslej neposredno upravljalo ministrstvo 
za socialno skrbstvo, pod neposredno upravo ministrstva za 
prosveto: 

a) dom aktivistov v Ljubljani; 
b) mladinski dom v Kranju; 
c) otroški dom v Smledniku; 
o) državni.dekliški dom v Maribora (Melje);      , 
d) državno deško vzgajališče na Selu v Ljubljani. 
Vse okrožne, okrajne in krajevne otroške in mladinske 

domove kakor tudi vsa dnevna. zavetišča upravljajo odslej 
LO po svojih prosvetnih oddelkih, odsekih oziroma referatih, 
vse pod nadzorstvom ministrstva za prosveto. 

Ista načela veljajo za socialnovzgojne mladinske usta- 
nove, ki bodo se ustanovljene. 
« Pri ministrstvu zâ prosveto se ustanovi oddelek za mla- 

dinske vzgojne ustanove,, pri prosvetnih oddelkih okrožnih 
«LO pa referat za mladinske vzgojne ustanove 

•     2. člen 

Za šolanje vzgojiteljskega kadra v mladinskih vzgojnih 
ustanovah se pri ministrstvu za prosveto ustanovi posebna 
šola, ki jo bo vzdrževalo ministrstvo za prosveto iz svojih 
proračunskih sredstev. Sedanja' socialnopolitična sola mini- 
strstva za socialno skrbstvo bo prirejala samo še tečaje za 
vzgojo uslužbencev socialnozdravstvenih odsekov LO in so- 
cialnopolitičnih delavcev na terenu. '. 

e 

3. člen 

Vsa proračunska sredstva za osebne in materialne iz- 
datke prevzetih ustanov za tekoče proračunsko leto, ki so. 
bila določena v < proračunu ministrstva^ za socialno skrbstvo 
oziroma ustrezajočih socialnoskrbstvenih oddelkov,-- odsekov, 
referatov LO prevzame hkrati z upravo zavodov in domov 
ministrstvo za prosveto oziroma prosvetni oddelki, odseki 
in referati LO. 

Hkrati s prevzemom navedenih zavodov in domov se 
prenese ria ministrstvo za prosveto oziroma  na prosvetne 
oddelke, odseke in • referate ' tudi uprava vseh' stavb in in- 

•yentarja. • ' ••. •'•'" J'• • ' - 

Prevzem potrebnega osebja iz ministrstva za socialno 
skrbstvo pò ministrstvu za prosveto se opravi s sporazumom 
obeh ministrov. 

4. člen 

Organom socialnega skrbstva mon biti omogočeno 
opravljanje nalog socialnega skrbstva nad otroki, ki so po- 
trebni socialnega varstva tako, da imajo pravico obiskovati 
domove in dajati pripombe z nasveti. 

Ministrstvo za prosveto in prosvetni oddelki, odseki in 
referati LO dajejo pristojnim organom socialnega • skrbstva 
na razpolago vse podatke o sirotah in o siromašnih oskrbo- 
vancih, ki so potrebni za smotrno izvajanje socialnega 
skrbstva. 

Sprejemanje in odpuščanje sirot in siromašnih oskrbo- 
vancev se opravlja po predlogih organov socialnega skrbstva. 

Premestitve gojencev v druge zavode se opravljajo po 
predlogu uprave zavoda ali doma s privolitvijo nadrejene 
prosvetne oblasti, istočasno pa se o tem obvesti nadrejena 
oblast socialnega skrbstva. 

5. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

V Ljubljani dne 4. septembra 1946. • / 

Minister za prosveto: 
Dr. Fenlo Kozak s. r. 

Minister za socialno skrbstvo: 
Dr. Anton Kržignik s. r. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko s. r. 

233. 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije 

o ugotovitvi pravice do pokojnine upokojencev 
bivših občin 

Na podlagi pooblastila v 16. členu finančnega zakona 
FLRJ za proračunsko leto 1946. in pooblastila v/13. členu 
finančnega zakona Ljudske republike Slovenije za proračun- 
sko leto 1946, se za pregled oz. novo določitev jrokojnine 
bivšim samoupravnim občinskim upokojencem, ki jih ne 
obsega uredba o ugotovitvi pravice do pokojnine z dne 
25. X. 1945, izdaja s.privolitvijo ministra za finance FLRJ ta 

uredba: 

1. člen •' •      • - 

Pokojnine upokojencev bivših občin,in njihovih rodbin, 
določene pò predpisih službenih pragmatik ali s službenimi 
pogodbami v breme proračunskih sredstev občin, se v na- 
čelu priznajo, pač pa morajo biti pregledane, in veljajo za 
njih'nadaljnje uživanje predpisi te uredbe. Isto velja tudi za 
stalne mesečne podpore, vzdrževalnine itd., ki izvirajo iz 
bivšega službenega fazmerjaMn ki so se izplačevale iz pre* 
računov občin na ozeiiiljü LR Slovenije.  -   ' 
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2. člen 

^a ugotovitev pravice do pokojnine/ podpore, vzdrževal- 
nine itd. upokojencem bivših občin in njihovim rodbinam iz 
Proračunskih sredstev Ljudske republike Slovenije kakor tu- 
di glede višine pokojnine in drugih okoliščin veljajo smiselno 
Predpisi uredbe o ugotovitvi pravice do pokojnine državnih 
uslužbencev z dne 25. X. 1945 (Uradni list DFJ z dne 
e-,Xl. 1945, gt. 823/80) in pravilnika za izvajanje te uredbe 

, z dno, 5. XI. 1945, il.' St. 28.000 (Uradni.list DFJ z dne 
°- XI. 1945, št. 833/87), če ni s to uredbo odrejeno kaj dru- 

. gega. 

V 3. Člen 

Da bo po določbah 2. Člena te uredbe izveden pregled 
dosedanjih pokojninskih prejemkov in določen mesečni zne- 
sek novih' osebnih in rodbinskih pokojnin, podpor, vzdrže- 
Vamjn itd. skladno s predpisi 6.,' 10. in 11. člena uredbe o 
ugotovitvi pravice do pokojnine z dne 25. X. 1945, je treba 
vse^ upokojence bivših občin — upoštevaje „značaj, njihove 
službe, njihov čin in položaj, šolsko izobrazbo in celotno 
efektivno službeno dobo — razvrstiti v ustrezne položajne 
lupine po uradniškem zakonu iz leta 1931., nato pa raz- 
porediti v pokojninske osnove po določbah 3. člena pravil-- 

,1ika za izvajanje uredbe o ugotovitvi pravice do pokojnine 
.? dne 5. XI. 1045, ÌI. St. 28.000. 

.    v To "razvrstitev in razporeditev izvrši zà vse upokojence 
- bivših občin na ozemlju LRS ministrstvo za finance Ljudske 
^publike Slovenije. • 

4. člen 
•g 

, Vsi uppkojenci bivših občin mora jo. plače vati 3°/o od ko- 
Jttiatih pokojninskih prejemkov (brez rodbinske doklade) 
*°t j prispevek za pokojninsko  zavarovanje.   Dokler se do- 

• *°nčno'ne uredi socialno zavarovanje javnih uslužbencev in 
upokojencev, se nalagajo ti odtegljaji na poseben račun pri 

. Penarnem zavodu Slovenije. '  \ 

Minister za finance LRS «redi način razpolaganja s 
temi sredstvi. ' :    ' 

Pokojnine in podpore po tej uredbi se izplačujejo v brc- 
me proračuna Ljudske republike Slovenije. 

- Vprašanje, samoupravnih pokojninskih skladov se uredi 
Posebej v skladu s predpisi 10. člena finančnega zakona 
L«S za proračunsko leto 1946. 

... ' ,' 5. člen        ••     ' 

{ Po predpisih, te uredbe se bodo določile pokojnine tudi 
^ primerih, kjer pokojnine do objave uredbe niso bile'do- 
ločen- ' •   •   ' ene. 

6. člen 

•'•  Izplačevanje pokojnin., podpor; vzdrževalnin itd., odmer- 
jenih po tej uredbi, se začne s 1. januarjem  1946. Glede 
obračunavanja že prejetih dosedanjih pokojnin, podpor itd., 
Vejjajo smiselno, predpisi 38. 'člena pravilnika, navedenega 
v-2. členu te uredbe. 

7. člen 

.   '. 'Pregled pokojnin, podpor, vzdrževalnin itd..po lej uredbi 
|e lreoa.dovršili najkasneje,do konca meseca novembra 1946. 
vplačevanje-, do> nove določitve pokojnino začasno priznan •'» 

podpor oziroma preživi^;se..ustavi z"dienî;-. ki;ga.določi mi- 

nister za finance LRS. Izplačilo gre v breme izdatkov za 
pokojnine proračuna Ljudske republike Slovenije za prora- 
čunsko leto .1946. 

8. člen 

Podrobnejše določbe, potrebna  pojasnila ta tolmačenja 
izda minister za finance LR Slovenije. .   . 

9. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 

V Ljubljani dne 2. septembra 194G. 
St. 1236/43-1-1946. 

Predsednik vlade 
Minister' za finance: Ljudske republike Slovenije: 

Polič Zoran s. r. Miha Marinko s. r. 

234; 

Uredba 
vlade Ljudske republike Slovenije o upokojitvi 

uslužbencev bivših občin 

Skladno s predpisom 16. člena finančnega zakoia FLRJ 
za proračunsko Jeto 1946. in pooblastila v ID. členu finanč- 
nega zakona Ljudske republike Slovenije za proračunsko 
leto 1916. se zaradi upokojitve samoupravnih uslužbencev 
bivših občin izdaja tale 

uredba,    ; 

1. člen 

Uslužbenci bivših občin, ki so bili na dan 6. aprila. 1941 
v službi nekdanjih občin na ozemlju • LR. Slovenije in bi 
imeli .po .zakonskih predpisih, po_jlu^ben|jprägmatiki ali 
po^JužbenTj)ogodbi pravico do pokojnine iz proračunskih 
sredstev občin, ' kjer so službovali, in niso bili prevzeti v 
državno službo ali ki so bili sprejeti v službo,', a'potem, dani • 
na, razpoloženje, ali ici so bili. upokojeni med vojnp od 
6. aprila 1941 do osvoboditve, katerih odločbe o' upokojitvi 
pa so razveljavljene v smislu 8. člena' odloka-A VNOJ-a 
št. 132 z dne 3. II. 1945 leta in niso. bili po osvoboditvi 
prevzeti v državno službo, < se upokoje z dnem 6. novembra 
1945, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa uredba o.ugoto- 
vitvi pravice do pokojnine upokojencev bivših,občin. 

2.' člen   • 

Določbe 1. člena ne veljajo za tiste bivše občinske usluž- 
bence, ki so bili za pokojnino zavarovani'-pri .Pokojninskem 
zavodu za zasebne nameščence v Ljubljani'ali pri kaki dru- 
gi javnopravni ustanovi za' socialno zavarovanje ali ki po 
značaju svoje zaposlitve sploh-no bi bili imeli pravice do 
pokojnine iz občinskih proračunskih sredstev. . ... 

3. člen •       ,   ' '' ' 

;. Individualne odločbe v smislu 1. Člena te uredbe se iz-; 

dajajopo uradni dolžnosti in spadajo v < pristojnost ministr- 
stva za finance Ljudske republike Slovenije;     '   ';, 
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4. člen 

Minister za finance LRS je pooblaščen, da izda more- 
bitna potrebna navodila in pojasnila za izvajanje" te uredbe. 

5. člen 

Ta uredba velja od dneva objavejr ^Uradnem listu LRS•:. 

• V Ljubljani dne 2. septembra 1946. 
\St. 1236/42—1—1946. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko s. r.       • 
Minister za finance 

Polič Zoran s. r. 

235. 

Vlada Ljudske republike Slovenije izdaja na predlog 
ministra za ljudsko zdravstvo naslednjo 

o reševalnih postajah 
fiTiifciiHiHUU- UMIH I  ""     '"***     "'"""^ 

1. Sen 

Reševalne postaje so pomožne zdravstvene ustanove, ki 
imajo nalogo oskrbeti potrebnim hitro zdravniško pomoč. 

V ta namen smejo: 
i. prevažati bolnike, ponesrečence in druge, zdravstvene 

pomoči potrebne osebe v bolnice ali druge zdravstvene usta- 
nove; 

2. organizirati pomoč in dejansko pomagati osebam, ki 
so v neposredni nevarnosti za življenje ali podobni stiski; 

3. nuditi prvo pomoč. 

2. člen 

Reševalne postaje so: 
1. glavne reševalne postaje na sedežih.okrožij; 
2. pomožne reševalne postaje v krajih s sedežem bolnic, 

večjim številom prebivalstva, v industrijskih središčih in 
krajih, ki so od glavnih reševamirTpostaj zelo oddaljeni; le- 
te določ: minister za ljudsko zdravstvo. 

Te reševalne postaje ustanove okrožni ljudski odbori. 
Pomožne reševalne postaje pa smejo ustanavljati, če 

je dokazana potreba in če so podane okolnosti !iz 2. točke 
tega "člena uredbe, razen okrožnih tudi: okrajni in krajevni 
LO; RKS in njegove podružnice; gasilske organizacije; < Fe- 
deralni zavod za socialno zavarovanje in njegove podružnice 
ter industrijska podjetja.. 

Dovoljenja za ustanovitev teh pomožnih reševalnih po- 
staj izdaja-okrožni LO ob. pogojih, kijih bo .predpisal mi- 
nister za ljudsko, zdravstvo s pravilnikom.   . ,• f   ."•   ,     . ; 

.3. člen   •: • ,,.;'. 

Delovanje reševalnih postaj je pod neposrednim nadzor- 
stvom okrožnega LO in pod vrhovnim ' nadzorstvom ministra 
za ljudsko zdravstvo. ..  .    ^ . .. .    ' 

4. člen 

.;  :Vodja .in  Šoferji  glavne 
uslužbenci okrožnega LO. 

reševalne 1 postaje so ..stalni 

Vodja in šoferji pomožnih reševalnih postaj, ki so jih 
ustanovili LO, praviloma niso njihovi, stalni uslužbenci m 
jim okrožni LO določijo le. primerne tuàrade. 

5. člen , - 

. '   Vse finančno poslovanje reševalnih postaj mora'sloneti 
na načelu, da reševalne postaje niso pridobitna podjetja. 

Pristojbine, ki jih za prevoze ali druge storitve pobirajo 
reševalne postaje, mora odobriti minister za ljudsko zdrav- 
stvo. ' • 

6. člen 

Natančnejše določbe   o  organizaciji   reševalnih 
predpiše s pravilnikom.minister za ljudsko zdravstvo, 

postaj 

7. člen 
•i   s 

Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem listu LRS«, 

Ljubljana'"dne 13. septembra 1946.,.  ,      ",.',' 

i   •       ' •      Predsednik vlade •   •• 
Minister za ljudsko zdravstvo:  Ljudske republike Slovenije: 

Dr. Ahčin Marjan 6. r. Miha Marinko R; r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

•••-••j 236/ '•"- • 

Na podlagi 6. člena uredbe vlade LRS o reševalnih 
postajah z, dne .13. septembra 1946, >UradnHist LRS< 
z dne 13. septembra 1946, št. ,235/61, predpisujem na- 
slednji • . .     , 

pravilnik^     '     ,*''  ' 
.,; o organizaciji reševalnih-postaj     >; 

îTcTên" •»• WPM I.W £*, i r„- 

Ustanavljanje in ukinjanje reševalnih postaj       , 
Glavne reševalne postaje eo.na 6edežu okrožij:'"i. 

Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu. 
Pomožne reševalne postaje so v tehle, krajih: 
ljubljansko okrožje: Kamnik, Kra'nj^i'Jcsenice, Get- 

knica, Grosuplje; kiitu.£-j-k/     "   . t '    .i '  - : 

novomeško okrožje: Kočevje, Črnomelj. Brežice;      \ 
celjsko okrožje: Velenje, RogâefèaNSMtHa, Zagorje^ 

Trbovlje, Hrastnik, Planina-pri Sevnici;   -—   -   . ?. 
mariborsko.okrožje: Slovenj Gradec,„Ptuj,.Radgona, 

Murska Sobota, Ljutomer, Mežica. r; ,,,'."    .'"',.'.  " 

..   ,; .;   '   __'.,, "'   k..('2..'člen '.,.''" ...'.v,r J:\      ;.,',' 

Drugo pomožne reševalne postaje izven''kfajev, na- 
štetih v prednjem členu, smejo ustanavljati, če je doka- 
zana potreba in čo so podane okolnosti iz 2. točke 2. člena 
uredbe ò reševalnih postajah:1 okrožni;; okrajni in':kra- 
jevni LO; RKS-in njegove podružnice; gasilsko on;a'ni- 

-zacije; Federalni-zavod zn socialno'zavarovanje in'nje- 
gove liodružniccter industrijska podjetja. -<• ->-'•• 
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'        Dovoljenja'za ustanovitev teh "pomožnih'reševalnih 
postaj izdaja okrožni LO, če so izpolnjeni tile pogoji: 

1- da se novoustanovljena pomožna reševalna postaja 
, &ama vzdržuje; 

2- da je njén ustroj v skladu s tem pravilnikom. 
Minister za ljudsko zdravstvo «me na predlog okrož- 

nega LO ali po službeni dolžnosti ukiniti ali spojiti te 
••   potnožrie reševalne postaje, če ne izpolnjujejo več pogo- 
,i     ^V^S^ajvkjjir^jfnjega. člcpa-, če se pri svojem poslo- 

vanju ne" Favnajo ,po~*odré"3bah- ministrstva za ljudsko 
'   ^ravstvo in okrožnega LO, aH če niso več potrebne. 

i 
3.' člen 

Delorno področje 

Delovno področje glavne reševalne postaje, je pra- 
viloma območje okrožnega LO, delovno področje glav- 
n« reševalne postaje v Ljubljani pa območje okrožnega 
^esta Ljubljane in ljubljanskega okrožja. 

• Pomožnim reševalnim postajam določi "delovno pod- 
aje pristojni -okrožni LO po liraievuih potrebah in 
r*zme'rah, ' 

4, člen ' 

Nadzorstvo 

' Vse delovanje reševalnih postaj'je pod neposrednim 
B*dzo'rštvom okrožnega LO in pod   vrhovnim' nadzor- 

ni    • m ministra za ljudsko zdravstvo. Pristojni krajevni 
^çj^ravnik je dolžan opozarjati nadrejene LO na vse po- 

^8t>jkljivosli, ki jih opazi pri reševalnih postajah, in 
' bujnih primerih odrediti, kar je potrebno.   -        .    ' 

'   *    ' '5. Člen        .      . ^'~:.- 

Osebje   , 

j    Veaka. reSevaina postaja mora imeti svojega vodjo 
n potrebno število Šoferjev. Osebje reševalnih postaj, 

v .•••• hirati izmed, treznih, vestnih, poštenih ljudi, 
] imajo potrebno "izkušnjo v ravnanju z bolniki in po- 

nesrečenci.-    *'•)•-   ;-  ;       •- • .-    .   -, •-' 

Šofer reševalne postaje ne more bili, kdor ni4)pra- 
.ll Predpisanega izpita za vozače motornih vozil ali kdor 
r J.    dva- ali večkrat upravno ali sodno kaznovan za- 
adi kršitve varnosti javnega prometa. 

_ Vodja reševalne postaje je odgovoren za. vse delo- 
s]

a°i^ reševalne-postaje. Vodja organizira in vodi vso 
•    1*°• na reševalni postaji, stalno nadzira osebje, vodi 

slTv C0 P°raDlienega  goriva,  prevoženih  kilometrov, 
fbi za red in snago na postaji itd. Vodja reševalne 

Postaje mora biti vsak Čas dosegljiv. 

6. člen 

rjiiï*°*jbl'è na veeh reševalnih postajah' postavlja in'od- 
pušča, držeč se pri tem- načel prvega odstavka 5. člena, • 
«tp oblastvo, organizacija ali ustanova, v katere sestav 

: apatìa reševalna postaja. ; 

liar °vrg
f
a".îza^ie i" "stanove iz 2. člena smejo'nastà'v-' 

ne^LO  ''e reševaln>h Postaj le i dovoljenjem okrož- 

Na zahtevo okrožnega LO mora podrejeno oblastvo, 
organizacija aH ustanova odpustiti vsakega uslužbenca 
reševalne postaje, za katerega s'è ugotovi, da njegovo 
delo in značaj nista koristna za reševalne postaje. 

7. člen 

Vodja in šoferji glavne reševalne postaje so stalni 
uslužbenci okrožnega LO; ta jim tudi določi iz svojih 
proračunskih sredstev prejemke. Za prejemke vodje in 
šoferjev ljubljanske glavne reševalne postaje določita 
dogovorno potrebne zneske iz svojih proračunskih sred- 
stev MLO za. okrožno mesto Ljubljana in okrožni LO za 
ljubljansko okrožje. • ', 

Vodjem in šoferjem pomožnih reševalnih' postaj v 
krajih, naštetih v 1. Členu, določijo okrožni LO primerne- 
nagrade. Ce je, potrebno, jih lahko nastavijo tudj kot 
stalne uslužbence. 

Vodje in šoferji drugih reševalnih" postaj, prejemajo 
nagrado, ki jim jo določi ljudski odbor ali organizacija, 
v katere sestavu je reševalna postaja. _    ".,      - 

8. člen 

Reševalne postaje 

Reševalne postaje morajo biti s postranskimi pro- 
stori in objekti vred dostojno in snažno urejene in stalno 
opremljene z zdravili in obvezjlnim materialom, potreb- 
nim za prvo pomoč. 

Podrobna navodila o opremi-reševalnih postaj izda 
minister za ljudsko zdravstvo. " 

.' 9. člen '    '   ', 

•;   -   • '     •••••  Ć • 

Pri vsaki-reševalni postaji mora biti potrebno Ite- 
!vilo motornih vozil za prevoz bolnikov. Glavne reševalne 
postaje morajo imeti vsaj.eno vozilo namenjeno izključ- 
no za prevoze bolnikov' • nalezljivimi boleznimi;, to 
vozilo mora biti po vsakem prevozu nalezljivo bolnega 
razkuženo. .... 

:   * Dolžnost postajnega šoferja je, da vozilo pred vsako 
vožnjo in po njej skrbno pregleda. 

' 10. člen "      .      " J 

Prepovedana je uporaba vozil, reševalne postaje zâ 
îdrr.ge namene, kot je, določeno v tem pravilniku. Prav 
itako je prepovedano šoferjem ob; prevozu: bolnikov e 
6eboj jemati osebe, ki niso določene.za spremstvo bol-' 
nika. '• . "."•'.-- •.- -,   -     -.-"._ 

'' '•r- '       ••-•••_ liegen .;'   '    .'.' . 

Vsako vozilo mora, .preden ee izroči "svojemu na* 
menu, pregledati okrožni zdravnik.   - 

Ministrstvo za ljudsko zdravstvo posreduje .pri na- 
bavah novih motornih vozil za reševalne postaje; stro- 
ški nabave san*e bremene reševalno postajo/ 
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12. člen 
/ 

Z vsemi motornimi vozili reševalnih postaj v ob- 
močju okrožja razpolaga in jih razmelča v primeru nujne 
potrebe okrožni LO. 

13-clen 

Prevozi 

Vse prevoze z reševalnimi motornimi vozili pravi- 
loma odreja zdravnik; kadar je nedvomno v nevarnosti 
življenje, se sme prevoz izvršiti tudi brez zdravnikove 
odredbe. 

Odločilno za to, komu je dati prednost pri prevozu, 
je večja nevarnost za življenje tistega, ki naj se pre- 
pelje; šele v drugi vrsti sledi oni, za katerega se je prej 
zahteval prevoz. 

Če reševalna postaja iz katerega koli vzroka sama 
ne more opraviti prevoza bolnika, mora na stroške ose- 
be, ki to zahteva, priskrbeti vozilo za prevoz -bolnika od 
glavne reševalne postaje; če ne gre za nalezljivo bole- 
zen, pa tudi od druge osebe ali podjetja., 

14. člen 

Prevoz bolnika je opraviti nemudoma, brez nepo- 
trebnega odlašanja in s potrebno obzirnostjo do bolnika 
in tistih, ki prevoz zahtevajo. 

15. člen V 

Finančno poslovanje 

- Vse finančno poslovanje reševalnih postaj mora slo- 
neti na načelu, da reševalne postaje niso pridobitna 
podjetja. 

Vsaka reševalna postaja mora imeti svoj proračun, 
ki ga pregleda, potrdi in po potrebi tudi spremeni 
okrožni'LO. Proračun mora biti uravnovešen, ev. s po- 
trebnimi dotacijami. 

Vse reševalne postaje morajo voditi natančno evi- 
denco dohodkov in izdatkov tako, da je mogoče vsak čas 
ugotoviti finančno stanje. 

16. člen 

Vsaka reševalna postaja mora imeti kontrolno knji- 
žico, iz katere je razvidno: 

1. kdo je odredil ali naročil prevoz, 
2. prevožena pot in število prevoženih kilometrov, 

'    3. količina uporabljenega goriva, 
4. potrdilo zdravnika ali bolnice o opravljenem pre- 

rezu. ' 
Poleg Kontrolne knjižice mora vsaka reševalna po- 

staja voditi spisek prepeljanih oseb. Uvedba drugih 
knjig za poslovanje reševalnih postaj bo po potrebi 
posebej predpisana.    _ ' • 

17. člen 

Pristojbine (,     ' 

Za prevoze pobirajo reševalne postaje pristojbine, 
ki jih odobri ministrstvo za ljudsko zdravstvo, 

Odobrene pristojbine morajo biti nabite na vidnem 
-"^stu v prostorih reševalne postaje. 

18. člen 

Plačilo prevoznih stroškov 

Stroške za prevoz bolnika .je dolžan plačati v prvi 
vrsti tisti, v čigar korist se je prevoz opravil, oziroma 
njegovi zakoniti zastopniki, če tega niso dolžni storiti 
po posebnih določbah zakonov drugi (n. pr. podjetje, 
ustanova socialnega zavarovanja itd.). 

V drugi vrsti je dolžan plačati 'stroško prevoza tisti, 
ki je prevoz naročil oziroma, v čigar imenu je bil prevoz 
naročen; to pa ne velja za zdravnika, ki je priporočil ali 
odredil prevoz v bolnico. 

Stroški prevoza po odobrenih pristojbinah se izter- 
jujejo, če je to potrebno, po predpisih za upravno izvršbo,    ' 
Stroškov, ki niso obseženi v odobrenih pristojbinah, pa 
na ta način ni mogoče izterjavati. 

V sporih glede povračila, visine iu plačila prevoznih 
stroškov odloči dokončno okrožni izvršilni odbor in zo- , 
por njegovo odločbo ni pritožbe. 

10. člen 

Pravila reševalnih postaj 

Vse reševalne postaje morajo imeti pravila, ki jih 
odobri okrožni LO. Pravila morajo v okviru tega pra- , 
vilnika obsegati zlasti predpise: ""*' 

1. o osebju reševalne postaje, 
2. o opravljanju službe na reševalni postaji in pri 

vozilih, 
3. o tem, kdo je upravičen, pobirati prevozne stro- 

ške in izdajali račune in potrdila, 
4. o načinu prevažanja bolnikov,'spremstvu-in" pre- 

vozih ponoči, 
5. o prevozih porodnic, slaboumnih, 
6. o predlaganju računov javnim ustanovam". i 

20. člen • 

Druga reševalna služba 

Reševalno službo od kraja nesreče oziroma bivanja 
do kraja, do kamor lahko pride reševalni avto, opravljajo •" 
člani. RKS, s sodelovanjem gasilcev, ZMS, AF2, podjetij    - 
in člani alpske reševalne službe.   ' 

21. člen /   . 

Koncilu določbe, \ 
*     .s.'' .  ' 

Vse v 1. členu imenoma navedene reševalne postaje.. 
ki spadajo v sestav organizacija in ustanov, navedenih v'   • 
2. členu, obdrže svoj dosedanji'organizacijski'ustroj, mo- „ 
rajo pa se prilagoditi'določbam tega pravilnika in ee po   . 
njih ravnati. . 

Vse v 1.,.členu-ne omenjene reševalne postaje ki 
hočejo še nadalje.-obstnjati, morajo dobiti dovoljenje po 
2. členu tega pravilnika. • 
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22. Člen 

Okrožni LO morajo določiti v svojih proračunih po- 
trebne vsote za obveznosti iz 7. Člena pravilnika; . 

'i ' 23. člen ,. •»().' • 

Ta  pravilnik velja od dneva objave v ^Uradnem 
Ustu LRS«. 

Ljubljana dne 13. septembra 1946.- "-1    ' 

-. Minister za :ljudsko zdravstvo: 

Dr. AhEin Marjan s. r. 

237. 

Odredba 
: Ministrstva za notranje zadeve LBS o prijavljanju, 

registriranju in :o.opremi, koles • > 

Splošna določba 

-    • ': .   • 1. Člen »     ''V    '   ; ' '•: "i   1» 
• • 

Vsako dvokolo in trókolo, ki je stalno v območju LRS 
m se uporablja na javnih voziščih, mora biti prijajrtjenp in 

' r-èlÌ^£u3Q0- Pri okrajnem jodseku oziroma. v tjubljani pri 
°k~rožnem oddellar~2ä~hötranje zadeve, v območju katerega 

/ inia lastnik kolesa svoje stalno;bivališče. 

Izvzeta so kolesa, ki imajo značaj igrače ali s katerimi 
8e ne more doseči znatnejša' brzina. 

Vožnja s kolesom brez veljavne spoznavne tablice in brez 
kkaznice o kolesu je prepovedana] 

Vozač mora imeti pri sebi izkaznico o kolesu in jo mora 
• Pokazati na zahtevo organov javne varnosti. 

Prijava, odjava,* dajatve 

•"V»   . ''     '''.':' '• •'"'[   2.'cien ;'   ' ' ''.'"" ''V. 

./Lastnik oziroma imetnik: kolesa; mora v 8 dneh vložiti 
Pojavo.na predpisanem in pravilno taksiranem obrazcu: 

!        1. kadar kolo kupi ali ga dobi iz kakršnega koli naslova, 

,    '2. kadar sie stalno preseli iz enega okrožja v drugo okrožje. 

• • ,V primeru'stalne preselitve iz okraja v'okraj.istega 
°«rožja je treba kolo prijaviti, oziroma .»odjaviti, najpozneje do 
Prvega naslednjega obveznega plačila letne "takse. 

Če prijavi kolo oseba,:ki ni lastnik, mora: vpisati v pri- 
. Javo lastnikove podatke.,Če je lastnik neznan,, je.treba vpisati 

• f ustrezni stolpec prijave besedo »neznan«. V tem primeru 
ora Prijavitelj pojasniti,."kako je prišlo kolo v njegovo posest. 

m Kaäar.lasui& kolo proda ali: se .preseli' vdrugo okrožje, 
«ora kolo .'odjaviti v 8 dneh piri i tistem odseku za "notranje 
?adeve. kjer.je registrirano..->,; -,< ,., v.:'." .,•;' -xi,-- 

v , Za vsako kolo, ki je zavezano :prijavi,' jertreba 'plačati 
.- ' «o leto' predpisane laksev kolkih,'v golovinVpa prispevek. 

2a^?!taijklad.     '     ~ ! •       ,.".J-:J.j-..3  -••:!•.••.::: 

Registracij 

3. člen 
;     Organ .pristojnega odseka za. notranje zadeve pregled- 
po vloženi prijavi kolo, primerja prijavljene podatke, ter po" 
ugotovitvi ' resničnosti podatkov dodeli spoznavno tablico in 

"izkaznico o kolesu.        . , .;-•:-' ,'•  '"s 

Pristojni • odsek za1 notranje zadeve vodi vpisnik koles 
(register), v katerega vpisuje kolesa po zaporednih številkah 
spoznavnih tablic. <,   .   ' 

V vpisnik se vpišejo podatki iz, prijave. • '     . >. 

Okrožni oddelki za notranje zadeve vodijo osrednje vpiS; 
nike o kolegih. V. ta-namen jim pošiljajo okrajni • odseki'za 
notranje zadeve potrebne podatke. 

t • î 

(4.. člen 

Vse za registracijo,potrebne tiskovine, vsebino in obliko 
izkaznice ter obliko in opremo spoznavne tablice predpiše in 
založi ' ministrstvo za notranje zadeve'LRS.   ( 

' '       Spoznavna tablica, izkaznica o>kclesu ' v 

•i ••'- ' •'*'..      5. člen       : 

, Spoznavna tablica,mora biti pritrjena tako, da se da le 
s silo odstraniti. Namesti se na okviru takoj za> vodilom.,    • 

Kdor izgubi spoznavno • tablico, mora izgubo objaviti v 
Uradnem listu LRS ter zaprositi za dodelitev nove spoznavne 
tablice pri tistem odseku za notranje zadeve, ki' je izdal 
prejšnjo tablico.    , 

Če sei izgubljena tablica najde, ko je bila dodeljena že 
nova, se najdena tablica izroči pristojnemu odseku za notra- 
nje zadeve,v shrambo. Ta tablica se ne'dodeli nikomur več. 

-6., člen    ,     .    .     > ' 

., -Kadar pride kolo,v območje drugega.okrožja, dodeli pri- 
stojni odsek za notranje zadeve, novo tablico in izkaznico ter 
odvzame dosedanjo.  .   , ,, ,      .,'. ' ,  .-,    •'.'.'- 

Če se prijavi,nov lastnik kolesa, ki'stanuje v1 istem , 
okrožju, se izda samo nova izkaznica o kolesu. Dosedanja 
izkaznica'se priloži prijavi.    '..-•'.'      •'-, •'-. < 

" ; Kdor'izgubi izkaznico, mora izgubo objaviti v Uradnem 
listu .LRS in zaprositi za izdajo nove izkaznice pri tistem 
odseku za notranje .zadeve, ki je izdal izsmblieno.'izkaznicq. 

'"••.'.  :•'   ':•".' '       • : • ."•'••'"• V: ; •'    '"•''••"      '• 
r, ,•        .,'•" •"    ...   •    Oprema      -•    •     „•  •• ,. ,   •-.,- 

•>; ; '     ;•'•,: -.   ;..- .   • •,•: •••'. '-" .    'n-ur r,•    • ••:. 
'     7. člen    '   ' '     .,.-;•      ..    ,.„: 

Vsako kolo mora imeti na "okviru spoznavno tovarniško 
Jteyilkp,__,       . _ '.   ', t ' '• '   ' 

Kolesu, ki ne bi imelo tovarniške,številke, vseka okrajni 
bdšek za'notranje zadeve svojo evidenčno '.številko ;v"okvir pod 
sedežem, preden izda izkaznico. Stroške plača prijavitelj ozi- 
roma lastnik, kolesa.      .''•;{! ;:-••:.'••:,  "• ••",',• >v:;-:i';-.i" 

.. '    " ' - • » '..,-.- •-. ' f., ' 

' .;,   , . j^ .„,,8. člen ' " '    '" •"'' 

, ."••1•,.•• se.uporablja v temi, mora imeti svetilko z belo 
ali rumehkaštobelo svetlobo. Luč mora biti vidna vsaj sto me- 
trov in ne "sme slepiti. . 

'."l   ••""*'-.'  "       .'•    v • • 
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Vsako dvokolo oziroma trokolo mora imeli rdeče re- 
fleksno steklo, ki mora biti pritrjeno zadaj v višini največ 
70 (sedemdeset) cm. 

Pri trokolesih z dvema kolesoma zadaj mora biti re- 
fleksno steklo nameščeno ,nad levim kolesom. Pri trokolesih 
z dvema kolesoma spredaj in osjo, široko nad 80 cm, mora 
biti poleg refleksnega stekla na zadnjem kolesu še eno re- 
fleksno steklo ob levem robu karoserije v predpisani višini 
in nameščeno tako, da ga vozač ne zakriva. 

9. člen 

"Vsako dvokolò oziroma trokolo mora imeti zvonček z 
ostrim glasom, ki je slišen vsaj trideset metrov daleč, în do- 
Hrq učinkujočo zavoro, ki deluje na zadnje kolo. ' 

Kazni 

10.-člen 

Kolikor ne spadajo kazniva dejanja ali opustitve iz te od- 
redbe pod določbe irazenskega zakonika ali zakona o taksah, 
se kaznujejo z denarno kaznijo od petdeset do tritisoč dinar- 
jev. Ob neizterljivosti se denarna kàzeifsprëhieni v kazen pri- 
silnega dela brez-odvzema prostosti, .računaje za vsakih pet- 
deset dinarjev po en dan prisilnega dela. 

Te kazni izrekajo in izvršujejo okrajni odseki oziroma v 
Ljubljani okrožni oddelek za notranje zadeve. 

Kazniv je tudi, kdor ob prijavi kolesa zamolči, da je. bilo 
kolo že registrirano.   • /( 

Zoper kazenski izrek je dopustna pritožba v_8_dneb_ na 
notranji oddelek okrožnega ljudskega odbora oziroma ministr- 
etva za notranje zadeve.'« Odločba druge stopnje je dokončna. 

Denarne kazni se stekajo y .sklad za vzdrževauie_zaxodov 
za izvrševanje kazni. 

Pregon kaznivih dejanj po tej odredbi zastara v_šestih_ 
mesecih. .    *" 

Prehodne določbe' 

' .    11. člen 

V treh mesecih po uveljavitvi te odredbe je treba prija- 
viti vsa kolesa, ki so-zavezana prijavi, ter ob vložitvi, pra- 
vilno faksirane prijave plačati prispevek za cestni sklad za 
leto 1946. Obenem" s prijavo je treba izročiti dosedanjo pro- 
metno knjižico in spoznavno tablico. 

Okrajni odseki za* notranje zadeve morajo v tem roku 
izmenjati dosedanje spoznavne tablice in izdati nove izkaz-, 
nice o kolesu. 

Če bi se iž,,katerega koli' razloga spoznavna tablica in 
izkaznica na pravočasno prijavo ne ' mogle dodeliti, izda pri- 
stojni odsek ozir. v Ljubljani okrožni oddelek za notranje 
zadeve potrdilo, ki je dokaz za pravilno vloženo prijavo in 
ki začasno upravičuje vožnjo brez spoznavne tablice in iz- 
kaznice o kolesu. 

• Veljavnost 

12. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc.. .'....' ', 

Ljubljana dne 5. avgusta 1946. 
Št. 3139/248. 

Minister za notranje zadeve: 
"       •' '  Borie Kraigher s. r. 

238. 

Pravilnik 
ministra za ljudsko zdravstvo o pristojbinah za zdrav- 
ljenje tuberkuloze in duševnih bolezni v zdraviliščih 

oz. bolnicah za duševne bolezni 

• 1. člen. y ; 

Dnevna oskrbnina v zdraviliščih Ljudske republike 
Slovenije in njim podrejenih ustanovah za zdravljenje 
tuberkuloze znaša:. i 

v III. oskrbnem razredu din   95.—, 
v   II. oskrbnem razredu din 130.—, 
v    I. oskrbnem razredu din 160.—. 

Dnevna oskrbnina ,v bolnicah, za duševne bolezni 
znaša din 30.—, po preteku neprekinjenega enoletnega 
zdravljenja se za nadaljnje leto zniža na din 10.— 
dnevno, v veej nadaljnji dobi zdravljenja pa se plačilo 
oskrbnine ne zahteva. -      • ' v 

• i 

•    V ostalem veljajo tudi za zdravljenje teh bolezni/ 
določbe pravilnika o pristojbinah za zdravljenje v javnih/ 
bolnicah z dne 23. II. 1946, Ur. list LRS z due 2. Ill/ 
1946, št. 18/80. ' 

2. Člen 

Ta pravilnik velja od dneva objavo v Uradnem listu ') 
LRS in z vzvratno močjojod 1. julija 1946 .dalje. 

Ljubljana dne 25. avgusta 1946, 

Zap. štev. 5680/1-V-b. ' ' '',."" 

Minister za ljudsko zdravstvo". 
,    Dr. AhČin Marjan s. r. 

239. 

. Odr/edba 
ministra za ljudsko zdravstvo o pobiranju pristojbin 
za preiskave in storitve v bakteriološko-serološkib 

laboratorijih : 

- •   , 1% člen ,.i .  ; 

Za preiskave in steritve^v bakteriološko-seroloških 
laboratorijih se pobirajo posebne pristojbine,'' določene 
s to odredbo.  "••'•-" ; , 

*      2. Člen ;, .;'..• 

Pristojbine se ne. pobirajo: • ..     - 
1. za preiskave, ki se opravijo na zahtevo javne bol- 

nice ali klinike, zavoda za zdravstveno zaščito mater in 

dece, šolskih poliklinik, epidemiološkega zavoda, zdrav- 
stvenih domov, dispanzerjev, ambulane in podobnih usta: 
nov javne zdravstvene službe, .. 

2. za preiskave, ki jih zahtevajo zdravniki, zdrav- 
stvene ustanove ali druga oblastva; kadar se pojav i0 

nalezljive bolezni v epidemični obliki ali zato, da »e 

.ugotove bacilonosci,     ,   
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. '_   3. za preiskave, ki so oprav.jo na zahtevo zdrav- 
n .Covl' Nravstvenih  ustanov  ali  drugih oblastev, će je 
Položeno zahtevi za preiskavo potrdilo KLO o pravici 
d» brezplačnega zdravljenja. 

3. Člen 'r- 

(   Pristojbine se' pobirajo po tehle postavkah: 

...  ' I. Mikroskopski jrcgledi: 
dinarjev 

1- Nativni preparat   ....'...   10,— do   20.— 

•• barvani  preparat lo.-1 do   25.— 

II. Bakleriološkj pregledi: 
x: Aerobne kulture   .   .   ,  ,   .   .   . 20.— do 30.— 
2- Anaerobne kulture    ...... 30.— do 40.— 

; Kulture s serološko diferenciacijo . 30.— do 50.— 

^••Kulture z biološko diferenciacijo . '50.— do 300.— 

^•Kulture z izdelavo auto-vakcine • .   CO.— do 120.— 

III. Serološki pregledi: 

^.ßeakeija aglutinacije:- - 
a) pri tjfusu, paratifusu ali disen- 

îeriji  (Widal)    ....... #    25.— 
', • ") ,pri lyphus exanthematicus (Weil. 

Felix) ali Bang, melitensis, tula- 
raemia itd.   ........ 20.— 

• °eakcija  precipitacije  50,— 
'Reakcija Wassermann in dve Iloku- 

';', oljski reakciji v krvi ..... 50,— 
Jsaka flokulacijska reakcija ... 20.— 
"eakcija   na   echinococcus   (Wein- 

berg in pod.)    ....... 80-~ 
,. "eakcija   na   gonorejo   (Müller-Op- 

penheim in pod.)     .....   30.—.do   40.— 
^akcija na tuberkulozo (Meinicke 

.• ;   in pod.)    ......... 80.- 

I  -• Wassermann   r.   in   ena   koloidna 
••ireakcija v likvorju ......... ^ ,40.— 

*•;;_°dvzem krvi za WaR    .   . ,   .  . 10.- 

• določitev krvnih skupin (preiskava 
' . v epruveti in na plošči)  .   50.— 

•: -~ru-ge serološke reakcije glede na 
• deIo ,in porabo materiala .....   .   25.— do   50.—' 

IV. Preiskava krvi:    , 

^Haemoglobin po Sahli-ju ..."•'. „20.- 

\6**• eritrocitov.   .-....:,- 20.- 
ù\Štetje leukocitov    .   .'.   .   .   ." . 20.—' 

• ^ ,Sletje trombocitov .   .. ..   ...   .   . /'    30- 

' Haemoglobin,   eritrociti   in   barvni . 
•lndeks    .   .      ' • 40.— 

;, 'Morfološka. . diferenciacija    krvnih     ••:«:- 
'    elemontov ...-..;....},...  .   . •• . *.*; ,    85.-. 

,     ' s«dimentacija eritrocitov    ,   .  .  ,::*>::J'  '25.- 
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10. 

11. 

12. 

Fizikalni pregledi (gostota, čas kr- 
vavitve, rezisteura eritrocitov itd.) 
po številu in Vrsti pregledov' -.   . 

Pregled na malarijo ali" dnig'e krvne 
parazite       .   .   .   .   . 

Haemokultura na bac. tuberkuloze 

Krvni sladkor   .   .'  

Serološke reakcije — glej odst. III. 

•. Preiskava ur'na: 

Sediment urina (nebarvan)- .   .   . 

Mikroskopski pregled na bac. Koch * 
ali druge bakterije  

Bac. Koch po metodi homogenizacije 

Kultura na bae. tuberkuloze...   .'• . 

Biološki poskus na bac. tuberkuloze 
ali druge bakterije    ...... 

Hormonalna reakcija na graviditeto 
(Zondek-Ascheini ali si.)   .... 

Beljakovina ali pod. kvalitativno   . 
kvantitativno . 

Mala analiza (apec. teža, reakcija, 
sediment, beljakovina, sladkor, in- 
dikan, žolčno -in krvno barvilo) . 
Isto — toda sladkor ali beljak, 

kvantitativno     .   .   .   .   .   .   . 

VI. Preiskava Jaecesa: 

Makroskopsko-mikroskopski. pregled , - 

Jajčeca parazitov po metodi homo- 
genizacije  .......... 

Pregled na bac. tuberkuloze (glej 
odst.'V.)    .   ...   . •'.   .   ,   .   . 

Pregled na kri ali pod. ..... 

VII. Preiskava sputuma: 

Makroskopsko-mikroskopski pregled 

Elastična vlakna   .... .'. ,.   . 

Pregled na bac. tuberkuloze' (glej ' 
odst. V.)    .   .   .;.   .   .   ...   . 

VIII. Preiskava Hkvorja: 

Citološki pregled (štetje in diferen- 
ciacija celic) .   v ,..,,..   . 

Goldsol reakcija   • ,   »   «   «   i  .   . 

Mastix reakcija,., ....... 

Beljakovina — kvantitativno .   i   . 

Sladkor — kvantitativno   .   . 

Reakcija "Pandy ali Nonne Apelt   .. 

IX. Pregled  želodčnega in  duode- 
nalnega soka:   / 

1.-Mikroskopski pregled   i '.   .   . ', 

dinarjev 

20— đo 100.- 

30.— ' 
40.- 

.30.— 

20.- 

25.- 

30.- 

30.- 

100.- 

200.-,' 

10.- 
20.— 

40.- 

, 60.- 

,20.— - 

30.— 

30.— do 150.— 

20.-' 

• s :   2o.— 

30.— do 150.— 

25.-' 

50.— 

30.— - 

10.- < 

20.-: 

25.- 

30.— ' 
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X. Pregled na mikoze: 
dinarjev 

1. Mikroskopska preiskava gnoja, las, 
lusk itd.    .....ii»i,t "- 25.— 

4. Kultura glivic   .. .   ,   î   ., s  ,   < 50.— 

XI. Drugi patološki material: 

(punktati, bris  grla',  sekret   •••«, 
ušesa,  očesa, vagine, 'uretre itd.): 

1. Mikroskopski pregled (nativni pre- 
parat)      •*»«.«'. 20.— 

2.' Bakteriološki pregled    «   >   ,   s   î 30,— 
i    S. Rivalta reakcija .   ,   «   .   *   *   j   • 10.—> 

4. Biološki pregled   ,   i   ä   <   »   »   .. 50.—do 3,00.—r 

XII. Entomološko določevanje  vrst r,;   • 
..   (paraziti  itd.):..   .   t   .   .-,   ,   ,• 25.--do • 50,— 

XIII. -Pregled vode;        ; "    ' \ ' ' '" 

1. Mikroskopska preiskava     •   i . «   i   ",",,    ,'.,,, 20.— 
2. Bakteriološka preiskava:     '•,-1   :   > 

število kl.c na želatini '« s »'.'"«' . ' 20.— 
' število klic na-agarju •' î 3 ,'• « ,.' ""' ' 20.— 
.-Colititer     .   a   .,r.   , .a,..   t   «^i,, .1:   20.-rr 

:;   4. člen   ''"     ""       •     ;.        lr 

Za preiskave, ki v 3. Členu niso navedene, se,po- 
bira pristojbina po postavki,; določeni za preiskave sorod- 
aih predmetov in po porabljenem materialu,. najmanj 
pa. 30.— din za eno uro. ....       -, .••.,'...'>;.. , 

5. člen ..    ' 
Pristojbine, ki jih zavezanci na poziv laboratorija, 

,kije';opravil preiskavo,-ne'plačajo'v115 dneh, izterja' 
okrajni (mestni) LO;po predpisih, ;Vel javnih za upravno 
izvršbo. ".....'.."..,•' •>••   • •• 

v'   ' 6. člen' , *, '; ",   '      ,, ,   ., 

- Pristojbine ;se^ odvajajo mesečno, ministrstvu za fi- 
nance kot dohodek ministrstva za ljudsko zdravstvo., 

-    •'•• ._; ...... .;>'. ;   ',,. . :.i  i.n  ;:-.•; :;•;  .• 

' ' 7. člen 

Ta odredba velja'od dneva,,objave v >Uradnem listu 
LRS«.       ;       _- \/;- ,.j. _.    ',/,;,.  . •   ,  .;/,.   ,:.   V 

Ljubljana dne 4..julija 1946. .      •-.'.;,   •-."',-;."'•   ' 

' ' •   • -Minister" za ljudsko zdravstvo: 
'•'   "~        - -'-   -   *   'Dr. Ahëin Marjan s.r. • 

. • ,———".!••   i.: / 

240; /: f " ;:'"   '"' \''s't '' 
„ Na podlagi pooblastila Gospodarskega sveta FLRJ z dne 

29. avgusta 1946 izdaja ministrstvo za trgovino'in preskrbo 
Me'' .   .......   .   .  . •-....•:.•.   ,  \.'.:\.. 

-,-• ,- . odredbo :.••: ; 

o prepovedi izvoza Jkrompirja^ iižola, ovsa in čebule 

_ ---' -       ,. ,     •'••   j# gfen  '  -•^ •• ,.   ^ •/      — s-. 

Prepoveduje se izvoz krompirja, fižola, ovsa in čebule iz 
Y Ljudske republike Slovenije'v-druge'ljudske'republike'brez 

posebnega, dovoljenja,- ki .se.bovizdajalo le pooblaščenim od- 
kupnim podjetjem ali zadrugam, ,.; ..'.;..;....•.. ,N 
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2. člen 

Prepoved iz 1. člena se ne nanaša na prevažanje krem- , 
pirja do 1000kg, fižola do 50kg, ovsa do, 100kg in čebule1 

do 20 kg. 
3. člen 

Dovoljenja za izvoz po 1. členu bo izdajalo ministrstvo' 
za trgovino in preskrbo za vagonske pošiljke krompirja, za 
manjše količine krompirja in za ostalo blago Da pristojni 
okrožni ljudski odbori.' * ** -' 

'4. Člen 

l 4ršuci te odredbe se kaznujejo po zakomi o zatiranju 
nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacijo in gospodarske 
sabotaže. , ; .,    >   "   . 

/ 5. člen > 

i ... Ta odredba velja .od. dnep objave v »Uradnem listu 
»LBS<. * .",..'.'..-, 
I     -Ljubljana dne 10. septembra 1946. • . .----• 

St. I—'3969/1—46'.    ' ; 

? ' •   Minister za trgovino in preskrbo: 
j :'W:.'<7    '.     Fajîar Tone s. r. 

h     i ' 

•   241. 

<   Odredba i      _ ....... .i 

j ^-/ministrstva za kmetijstvo-in gozdarstvo LRS 
i     , o zatiranju nalezljive ohromelosti pri svinjah 

, . 1. člen :'''' 

! - fDa se zatre nalezljiva ohromelost,pri svinjah in pre- 
ipreči njeno širjenje, se v soglasju ,z ministrätyom : ža 
[trgovino in preskrbo LRS prepoveduje,••••••,.,;klanjô 
Sna tej bolezni obolelih,svinj.j ;, ... .. ' , •._. -. . 
! Tako'.jbolnejsv.ihje pe .morajo oddati v spodaj dolo- 
čene državne klavnice, ,kj ; jih odkupijo po, živi teži po 
îmaksimiranih cenati^   ]       ^    "#' "   .„ '  ,, 
; . Okraji Dol. Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in 
: Radgona — razerr območja eksporiiranega okrajnega, ve- 
i terinarja ,pri Sv.. Lehartu".—• oddajo bolne svinje v Dr* 
.'žavno klavnico I. Benko v Murski Soboti, ' , 
\ okraji Maribor-mesto, Maribor-okolica, Prevalje, Ptuj», 
;Slov. :Bistrica in območje eksppniranega okrajnega vete- 
rinarja pri Sv. Lenartu pa v Državno klavnico Wögerer 
,v Mariboru.' .. *" ' ' "' ' " •',.•'' , ;';, 
! Oddajo svinj v Državno klavnico, kjer je klanje P°* 
•'nadzorstvom državnega veterinarja, odredi pristojn' 
; okrajni veterinar.   •''/"'  <'-''-•""'••   •' ;    ; 
'     ,;Meso  zaklanih '^vinj.'se. sterilizirai.in, predela  * 
vkonserve.- . . 
:       Prevoz bolnih' svinj v klavnico je brezplačen. 

•-;   ••'• T     .,'•..-. 2. Člen   . v-: -•'•••      • : \- 

[ Takoj po odvozu bolnih svinj je treba razkužiti s*1' 
;njàke, poi opravljenem" prevrau pa'- prevozna sredstva- 

Razkuženje se' izvaja pò navodilih ini:pod nadz0,1" 
stvoru.pristojnega okrajnega ozirqma klavniškega vete* 
rinarja. ,,'..« '     .--,'-' 
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3. člen 
Kršitve to. odredbe bodo kaznovali okrajni izvršilni 

odbori z denarno Nkaznijo od 50 do 1000'dinarjev ali e 
Prisilnim delom brez odvzema prostosti od 1 do 20 dni, 
v hujših" primerili pa z obema kaznima skupaj. 

• -•- Proti odločbi okrajnega izvršilnega odbora je dovo- 
>Jëna.pritožba na okrožni izvršilni odbor, čigar, odločba 
•té .dokončna. Pritožbo je treba vložiti pri okrajnem izvr- 
šilnem odboru v roku" 15 dni odkar je fcila priobčena. 

4. člen '• , 

Ta odredba velja od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRS«. 

V Ljubljani dne 13. septembra 1946 \ •'« 
St. 4394/19. - * 

Minister za trgovino in    Minister za kmetijstvo ia 
preskrbo LRS:   • gozdarstvo LRS:'- 

Fajfar Tone e. r. Hribar Janez s. r. 

ZAPISNIK 
!• redne seje II. zasedanja Slovenskega naroflnoosvo-» 
Vodilnega svetu (SN0S-a), ki je bila dne 9. septem- 

l>ra 1946 v Ljubljani 

.Predsedoval: predsednik Prezidija Slovenskega narodno- 
osvobodilnega svçta Josip Vidmar; 

Secretar:       sekretar Prezidija  Slovenskega  narodno- 
osvobodilnega sveta France Lubêj; 

zapisnikarja:-Kocbek Jože; 
Pirjevec Dušan; 

> Pri§otni:        predsednik in vsi člani vlade Ljudske repu- 
blike Slovenije. 

'. Predsednik otvori ob 10.30 uri II. zasedanje SNOS-a 
s Panjem ukaza Prezidija SNOS-a o sklicanju SNOS-a k 

• • **• nasedanju. 
Predsednik pozove sekretarja, da izvrši poimensko 

-Cicanje članov SNOS-a. Ker je od 120 članov prisotnih 
.'. > ugotovi predsednik, da je v smislu čl. 4. poslovnika 
'2à:delo SNOS-a podan kvorum. Na predlog predsednika 
počasti Svet z enominutnim molkom spomin 12 članov 
'.;Veta, ki so padli v času narodnoosvobodilnega boja. 

V smislu 7. člena poslovnika izvoli Svçt na predlog 
sekretarja z dvigom . rok soglasno' kot zapisnikarja: 

•«ûcbeka Jožeta in Pirjevca Dušana. 
Pred prehodom na dnevni red sporoči predsednik, 

da so bili Prezidiju SNOS-a' od predsedništva vlade 
• Ljudske republiko Slovenije dostavljeni trije zakonski 

Načrti, in sicer: 1. predlog zakona o Ustavodajni skup- 
-. ,'eitli Ljudske republike Slovenije,'2. predlog zakona o 

.v°litvah ljudskih poslancev za Ustavodajno skupščino 
%dske republike Slovenije' in 3., predlog , zakona o 
^Premembah in dopolnitvah zakona'o upravni razdelitvi 
%dske republike Slovenije z dne 2. 'aprila 1946. Ti 
Zakonski,načrti so bili pravočasno razmnoženi in raz- 
mjeni'Članom-Sveta. 

Nato se preide na ugotovitev dnevnega reda. Pred- 
sednik predloži v imenu Prezidija SNOS-a naslednji 
.dnevni red;',.. ";.    '- . 

: ;.. l.; Poročilo Prezidija SNOS-a. . '    , 
'   2, Poročilo predeednik* vlade   Ljudske • republike 

Ksenije, -.•'•.. .".',• 

3. Predlog zakona o Ustavodajni skupščini Ljudske 
republike Slovenije. 

4. Predlog zakona o volitvah ljudskih poslancev za 
Ustavodajno skupščino Ljudske republike Slovenije. 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
z dne 2. IV. 1916. :   r 

Svet sprejme predloženi dnevni red soglasno z dvi- 
gom rok. 

. Preide se na 1. točko dnevnega reda. Sekretar poda 
poročilo Prezidija SNOS-a. 

., Ob 11.10 uri odredi predsednik 10 minut odmora. 

Po odmoru otvori predsednik razpravo o poročilu 
Prezidija SNOS-a. Govorili so: dr. Snuderl Maks, Ocepek 
Angelca, Hribar Janez, Maček Polde in Krmelj Maks 

" — vsi >zac  ,    .   . .--..'"' 
Predsednik pozove sekretarja, da 'prečita spisek za- 

konov in odlokov Prezidija, SNOS-a za dobo,od 12. marca 
1944 do 5. septembra 1946, nakar da na glasovanje pred- 
log,, da se poročilo Prezidija SNOS-a.odobri ter potrdijo* 
zakoni in odloki Prezidija SNOS-a za dobo od. 12. marca 
1944  do 5.  septembra  1946.  $vet  sprejme  predlog  z 

•dvigom rgk soglasno.' 

Nato prekine predsednik sej o'ob 12.30 uri. 

Seja se nadaljuje ob. 16.15 uri..        . [   . 

Preide se na drugo točko dnevnega reda. Predsednik 
vlade Ljudske republike Slovenije Marinko Miha poda 
poročilo o delu vlade. 

Po poročilu predsednika vlade odredi  predsednik" 
ob 17. uri kratek odmor. 

Ob 17.20 uri se'nadaljuje seja e tem, da predsednik 
otvori razpravo o poročilu predsednika, vlade.. Govorili 
so: Zupančič Oton, Rus Josip, Kocbek Edvard, Osolnik 
Bogdan, Svetçk France, Pavšič Stefan, Kimovec Franc, 
Avbelj Viktor, Lampret Jože, Stante "Jernej,, "Kopitar 
Jože, Novak Franjo, Maležič Matija, Mlakar Lojze ia 
Popit Franc ~ vsi »sa^c  .       , 

Po zaključku razprave da predsednik : poročilo pred- 
sednika, vlade na .glasovanje.'ki ga Svet z" dvig«m rok 
'soglasno iprejme^ 
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Nato objavj predsednik, da je Prezidij SNOS-a v 
zvezi s poročilom predsednika vlade prejel iz vrst čla- 
nov Sveta predlog resolucije, ki jo je odobril in ki jo 

,--$edlaga Svetu, da jo sprejmr. Predsednik pozove pod- 
* predsednika Prezidija SNOS-a Kocbeka Edvarda, da pre- 
žita resolucijo, s katero se zahteva, naj mirovna konfe- 
renca v Parizu ugodi pravičnim zahtevam slovenskega 
naroda v. pogledu mej FLRJ z Italijo in priključitve 
Trsta in Slovenskega Primorja FLRJ. 

Po •••••••• b'esedila resolucije da predsednik 
predlog Prezidija SNOS-a na glasovanje. Sï.et sprejme 
•°1•£% soglasno z dvigom rok, 

Ob 20.40 uri zaključi predsednik I. redno sejo tei 
objavi, da bo prihodnja seja z nadaljevanjem spreje- 
tega dnevnega-reda dne 10. septembra 1946 s pričetkom 
ob 9. uri dopoldne. 

Ljubljana dne 9. septembra 1946, 

Sekretar: 
France Lïibej s. r, 

Predsednik: 
Josip Vidmar s. r. 

Zapisnikarja: 

1. Jože Kocbeks s. r. 
2, ftušau Pirjev.ec s, £, 

P 

izdaja in zalaga/   Uprava-»Uradnega lista Ulis«  v Ljubljani.   Urednik:  Fonar   Robert;   tiska- tiskarna  Merkur   - 
obe v Ljubljani'    • • Izhaja  vsako sredo in soboto.  Naročnina: mesečno:  din  24.-'-    Četrtletno:  din 70.—, polletno! 
dinl«6.--i «doletio, lin 260.—. Posamezna 6tevflka:\pr,va pola' din-ü.ho. ,»saka nadaljnja /.ačeta* pola dm.2.—/M •sdni2tV0 

io onravnlžtvo: Ljubljana, Gregorčičeva oi 23. Tel. it, 25-52. — ček. racon et. 14,837.     , 



PoSfnltirt glačana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 14. septembra 1946 Številka 62. 

VSEBINA: 

212. Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije. 

Zakoni in drogi razglasi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

242. 

Üa spravi v -klad upravno razdelitev Ljudske repub- 
like Slovenije /. določbami splošnega zakona o ljudskih 
°uborih, izdaja Slovenski narodnoosvobodilni svet na 
sredio» vlade Ljudske republike Slovenije naslednji 

zakon 
0 spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 
ni razdelitvi Ljudske republike Slovenije z 

dne 2. aprila 1946 
Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slove- 

•  !}'lie /  dno 2. aprila 194G, št. •>  (Uradui list LRS št. 
^2« I. 194G.), katerega  izvedba je bila z zakonom o 

c<lložitvi   izvedbe  zakona o upravni   razdelitvi Ljudske 
.^Publike Slovenije • dne 21. junija 1946, St. 77 (Uradni 
lsl LRS št. K»S'44 I. 194G.) odložena za nedoločen čas, 

j!e premeni in dopolni tako, da so njegovo spremenjeno, 
doPolnjeno   n prečiščeno besedilo plaši: 

Z a k o u 
o upravni razdelitvi Ljudske republike 

Slovenije 

1. člen 

Ozemlje Ljudske republike Slovenije je upravno raz- 
mjeno v okrožja, okraje in kraje. 

2. člen 

Okrožja 
. Okrožja Ljudske republike Slovenije so: 1. okrožje 

^Jubljana-mesto, 2. celjsko okrožje, 3. ljubljansko okrož- 
ij 4r. mariborsko okrožje in 5. novomeško okrožje. 

3. člen 

Okrožje Ljubljana-mesto 
Okrožje Ljubljana-mesto, ki je izvzeto iz ljubljan- 

*ega okrožja, so deli na mestne četrti. 
viada Ljudske republike Slovenije se pooblasti, da 

ini'rebno uredb° določi razdelitev okrožja Ljubljana- 

4. člen 

Okraji 
Okrožja Ljudske republike Slovenije so razdeljena 

v okraje, in sicer: 
Celjsko okrožje: 1. Celje-mesto, 2. Celje-okolica (s se- 

dežem v Celju), 3. Konjice, 4. Mozirje, 5. Šmarje (s sede- 
žem v Šmarju pri Jelšah), 6. Trbovlje. 

Ljubljansko okrožje. 1. Grosuplje, 2. Jesenice, 3. 
Kamnik, 4. Kranj, 5. Ljubljana-okolica (s sedežem v 
Ljubljani), 6. Rakek, 7. Školja Loka. 

Mariborsko okrožje: 1. Lendava (s sedežem v Dol. 
Lendavi), 2. Ljutomer, 3. Maribor-mesto, 4. Maribor-oko- 
lica (s sedežem v Mariboru), 5. Murska Sobota, G. Preva- 
lse, 7. Ptuj, 8. Radgona (s sedežem v Gornji Radgoni), 
9. Slovenska Bistrica. 

Novomeško okrožje: 1. Črnomelj, 2. Kočevje, 3. Kr- 
ško, 4. Novo mesto, S. Trebnje. 

5. člen 

Kraji 

Okraji Ljudske republike Slovenije so razdeljeni v 
kraje, navedene v spodnji razpredelnici. 

Ozemlje krajev v tej razpredelnici je določeno z na- 
vedbo katastrskih občin ali njihovih delov s pripadajo- 
čimi naselji; naselja po tej razpredelnici so s skupno 
numeracijo povezane naselbinske enote. 

Okrožje 
obsega naslednje 

Bizovth  (del): 

Brinje: 
Dobrunje (del): 
Dravlje: 
Gradisce: 
Jezica: 
Kapucinsko predmestje: 
Karlovsko predmestje: 
Kašelj: 

Krakovsko predmestje: 
Ljubljana-mesto: 
Moste: 
Poljansko predmestje: 
Rudnik (delk 

Ljubljana-mesto 
katastrske občine in naselja: 

Fužine, Spodnja Hruiica, 
Zgornja Hrusica 
mesto 
Zadvor (del) 
mesto 
mesto 
Jezica, Kleče, Savija 
mesto 
mesto 
Podgrad, Spodnji Kašelj, 
Vevče, Zalog, Zgornji Kaielj 
mesto 
mesto 
mesto 
mesto 
Rudnik 
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Slape: 

Spodnja Šiška: 
Stanežicp (del): 
Stozice (del): 

Sv. Petra predmestje I: 
Sv. Petra predmestje II: 
Šmartno (delJ: 

Šlepanja vas: 
Št. Vid n. Ljubljano (del): 

Šujica (del): 
Trnovsko predmestje (del): 
Vič: 
Vižmarje: 
Vòdmat: 
Zadobrova (del): 

Zgornja Šiška: 

Devica Marija v Polju, Sla- 
pe, Studenec 
mesto 
G unci je 
Jarše (del), Mala vas, Stozi- 
ce  (del), Tomačevo  (del) 
mesto 
meato 
Ilrastje, Obrije, Šmartno ob 
Savi 
mesto 
Podgora,  Poljane,  Pržanj, 
St. Vid nad Ljubljano, Trata 
Vrhovci 
mesto 
mesto 
Brod, Vižmarje 
mesto 
Sneberje, Spodnja Zadobro- 
va, Zgornja Zadobrova 
mesto 

Meja okrožja Ljubijana-mesto poteka po čr- 
ti: Sava — vzhodna in južna katastrska meja 
k. o. Kašelj, Ljubljanica proti toku — južna po- 
sestna meja parcele številka 577/2 k, o. Dobru- 
nje — čez cesto — južna meja parcele št. 579 
iste k. o. — prejšnja banovinska cesta v sever- 
nem pravcu parcele št. 1844 iste k. o. do občin- 
ske poti parcele št. 1838 iste k. o. (betonski 
tovarniški zid) do jugozapadne meje parcele št. 
685 iste k. o. — ob tej meji ob severnem pravcu 
do Ljubljanice — Ljubljanica proti toku — 
vzhodna meja parcele št. 321 in 317 k- o. Bizo- 
vik — Litijska cesta — poljska pot parcela št. 
338 in 1059 1 k. o. Bizovik — vzhodna meja par- 
cele št. 814 iste k. o., poljska pot parcele št. 1058 
iste k. o. do južne meje parcele št. 413 — vzhod- 
na meja parcel št. 786/3, 785/2, 783, 780 k. o. 
Bizovik — poljska pot parcele št. 1062/1 iste 
k. o. do k tastrskt meje k. o. Bizovik — Rudnik 
— katastrska meja k. o. Rudnik v južnem prav- 
cu do južne meje parcele št. 135 k. o. Rudnik — 
vzhodna meja parcel št. 136, 137/1, 179, 200, 
259, 255, 254/2, 240/1, 239, 227/1, 227/2 vse k. o. 
Rudnik — južna meja parcel št. 227/2, 228/2, 
229/2, 230/2, 231, 232, 217 k. o. Rudnik preko 
Dolenjske ceste, katastrska meja k. o. Karlov- 
ško predmestje — katastrska meja k. o. Trnov- 
sko predmestje do zapadne meje parcele št. 
1702/11 iste k. o. — po tej meji dalje preko 
Ljubljanice — zapadna meja parcele št. 1701/11 
iste k, o. — po tej meji dalje do katastrske me- 
je k. o. Trnovsko predmestje — katastrska meja 
k. o. Trnovsko predmestje — katastrska meja 
k. o. Vič preko Tržaške ceste — Tržaška cesta 
— Mali graben — katastrska meja k. o. Vič — 
katastrska meja k. o. Šujica — zapadna meja 
parcel št. 343'1, 334. 315 — južna meja parcel 
št. 311, 365, 3G7/3, 3G7/4, 368, 369/6 — zapadna 
mejä parcel št. 369/4, 369/3, 369/7. 369/9, 369/2 
— vse" k. o. Šujica — katastrska meja Zgornja 
Šiška — katastrska meja k. o. Dravlje — kata- 
strska mćja k. o. Št. Vid do severne meje par- 
cele št. 1304* k. o. št. Vid — zapadna meja par- 
CPI 5t. 1305. 1336 — in/na mpja parici št. 1438, 
14.48 — za^adua.meja parcel št. 1445l 946, 947• 

941, 940, 939, 938, 937, 936, 935/1 — južna meja 
parcel št. 930, 933, 934 vse k. o. Št. Vid — ka- 
tastrska meja k. o. Vižmarje do zapadne meje 
parcele št. 465 k. o. Stanežice — južna meja 
parcel št. 469, 468, 467 vse k. o. Stanežice — 
jugovzhodna meja poti parcela št. 1618 — se- 
verna meja parcel št. 475, 473 — zapadna 
meja parcel št. 221, 214, 249, 251, 276 vse k. o. 
Stanežice — katastrska meja k. o. Vižmarje 
do Save. 

Celjsko okrožje 
Okraj Celje-mesto 

obsega naslednje katastrske občine In naielja: 

Celje-mesto: Celje-meeto 
Košnica: Košnica, Polule 
Lisce: Breg, Lisce, Miklavžev hrib 
Mcdlog:   ' Babno, Lava, Lopata, Ložnica, Medlog 
Ostrožno: Dobrova, Lokrovec, Ostrožno 
Sp. Hudinja: Gaberje, Sp. Hudinja, Zg. Hudinja 
Teharje (del): Cret, Teharje (del), Zvodno (del) 
Zagrad: Pečovnik, Zagrad, Zavodna 

Okraj Celje-okolica 
obsega •••!••••• kraje, katastrske občine in naselja 

Goričica : 
Sv. Rozalija: 
Sv. Primož (del): 

liraslovcp; 
Dobroti je: 
Male Braslovče: 
Podvrh: 
Sp. Gorče: 
Sv. Matevž (del): 

Rečica (del): 
Slivno (del): 
T remerje: 

Brezje: 

Loke pri Planini 
(del): 

Pari dol (del): 
Presečno (del): 
Suho: 

Dobrna: 
Klanec: 
Sv. J ost: 
Zavrh: 

Marija Dob je:, 

1. Blagovna 

Goričica, Ogorevc, Proîeniîko 
Repno, Sv. Rozalija 
Cerovéc 

2. Braslovče 

Braslovče, Rakovlje 
Dobrovlje 
Male Braslovče, Preserje, Zg. Gorče 
Podvrh 
Parižle, PolČe, Sp. Gorče, Topolje 
Glinje, Kamence 

3. Dobro 

Sp. Rečica (del) 
Slivno (del) 
Debro, Tremerje 

4. Do bje 

Sp.'Brezje, Škarnice, Večje Brdo, 
Završe, Zg. Brezj© 

Tajhte (del) 
Paridol 
Hrušovje (del), Presečno 
Dobje, Gorica, Jezerce,   Ravno, 
Repuš, Slatina, Suho 

5. Dobrna 
Dobrna, Gorica, Lokovina, Pristava 
Klanec, Loka 
Brdce, Parol, Sveti Joit na Ko?jaka 

Vrba, Zavrh 

6. Drami j e 

Jarmovec, Laze, Marija D<rt>jç, Sve- 
telka 
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Wetovarje: Grušče, Pletovarje 
Sv. UrSula: Razbor, Sv. Uršula, Semina 
s". lij: Jazbine, Straža, Sv. Ilj, Zalok 
&>. Primož (del): Trnov.ec 

Dol: 
Lipa: 
Loka: 

-{J«k dole (dé): 
v»pete': 

Sv. Jungen I: 
Železno (del): 

,   GomiUko:    ' 
^•••••  vas: 

7. Frankolovo, 

Dol .•,. 
Lipa, Straža (del), Zabuk'ovje,    -•( 
Loka, Rakova steza, Stražica.     i   , 
Rove 
Beli potok, Bukovje, Lindek, Verpeie 

8. Galicija     , 
J Gorica (del), Sveta Jimgert (del) 

Hramlè.Zavrh (del), Železno (del) 

9. Gomilsko' 

Gomilsko , 
Dobrovca;4Grajska vas, Selo     .:   • 

barija Reha (del): Marija Reka (del) 
jj»- Matevž (del):     Sv.Matevž 
i•m'"''J-"- Zakelj    .   <•,    J črtava (del);.- 

Gotove (del): 
10. Got ovije 

Gotovije (del)' 

••;•'••   u. Griže 

•:  fy'Ponpac (del): 'Sv. Pongrać (del': brez planinske ko?é 
»,-''> na' Mrzlici) ••',', ' 

-  taoukotca (del):    'Griže, Mi^ojnice, Zabukovca (del) 

ideino (del): 
r<tlna (del): 

« 

>ece (del): 

Ločica: 
%'• Jeronim: 

ešova: 
Zapla, nina:. 

•šji dol II: 
ranece; (del): 

*- 
Kalobje-    '• \ 

Planinca: 
Vezovje: 
Yodrus: •• 

?v; ••••): 

' •   - f   ' V 

Lai^o;   •• 

12.  Gro beino 
Grobélno, Stopce 
Tratria ;     ' '-'  '      V;.V' ."^! •;" '". 

13. H eni na     • , •    '.. j       ; 

PaneSe, Polana, Lahov graben (del) 

14. Sv. Jeronim- 
(sedež Vransko)    ',, \ 
>       '       ' '   '       ' ' 
Locica  ' .*   . ."•"' 

.'Sveti Jeronim, Volog    •    .   f ••'•y" 
•    Mafija čret,. Selo, Tešova, Tržič" 

Lemoveć, Zapìanina , 
:'-'\" '•"',*' !,': 7   .f.' >    i, • 

15. J ur kl oš t er    !       *., 

"' Jurklošter, Mišji dol      ,,!'., 
Lahov graben (del) 

'* -   . " -        ' - 
18.   Kalobje 

!  Jazbin vrh; Kalobje, Kostrivnica,' ' 
Podlesje, Vodic© 
Osredek, Planinca        ,,•'"') • 
Trnov,:Trška"gorca, Vezòvje--   ,,! 

.Sotensko, Sveti Jakob, Vodrus  , 

.    17.' Kure t no ; 

, Sv. Krištof, Šmihel-Kuretno '•"-.' >;•"•••'• 

••'    18. i a ä ko    '       --V. i-.V;.,. ;'• 

: Lalko   "' Y   \..\   •'   , : ';"V   • 

Letuš: 

Kasaze: 
Sv. Neža:   '     • 
Zabukovca (del): 

Sv. Miklavž (del): 
Trnovlje (del):. 

22. 
Lahomno: 
Lahomšek:, 

Lazile: 
Lože (del): 
Plazov je (del): 
Sv. Peter  pri  JUT- 

kloštru   (del):.  . 

23 

Marija Reka (del):: 

19. Letuš 
. Letuš, Podgorje .   . 

20. Libo j e 
Kasaze, Sveti Križ 
Liboje 
Zabukovca (del) 

21. L j u b •.<5 n o 

Sv. Miklavž (del: Glinslfo, Lipovec) 
Ljubečno, ZaSret, Zadobrava (del), 
Žepina • , 

31 a rij a Gradec 

Kladje, Lahomno, Stopce, Tevče 
Lahomsek, Marija Gradec, ModriS. 
Radoblje,' Trojno " 
Bukovje, Harje, Konc, Lažiše, Selo- 
Dol pri Jurkloštru 
PlažovjerGorilce, Zabrež 
Mala;Breza (del), Sv. Peter, pri Jur« 
kloštru 

Marijina vas (del): 
Mrzlo polje: 
Trobnidol (del): 

Marija Reka i, 

Marija Reka (del) 

} 24. Mârol 

Blatni vrh, Marijina vas, •••••• 
Laiiše, Mrzlo polje 
Curnovec (del) 

Homec (del): 
Lernberg: 
Nova cerkev: 
Novake (del): 

Leveč: > 
Petrovce: 
Zaloška Gorica: 

j:25. Nova .cerkev 
.Homec (del), Landek (del)" 
Hrenova, Lemberg, Vine   , 
Nova cerkev, Polže, Visore. 
Novakej Razdelj, Straža (del£ , 

26. Petrovïe 
, -   Arja vas, DreSinja vas, Leveč 

Dobriša vas, Petrovce • 

Mala Pirešica, Ruše, Zaloška Gorica 

27. Plani n a pri Sevnici __ 

.Golobinjeh:      ••'.    Dorppolje, Òolobinjek, Visoče 
Loke (del): Brdo, Loke pri Planini; Tajhte (del)^ 
Marijina vas (del) .^ Prapretno \   " 
Planina:     • • Planina pri Sevnici 
Presečno (del):-       Hrušovje (del)       ; 

/ 

28. Polzela 

Orla vas (del):,' -     Orla vas,(del)      • 
Podvin: .Podvin 
Polzela: ,%   Breg, Locica, O rova vas, Polzela 
Založe: Žalože -. 

v 29. Ponikva / 

Ponikva:.'.     ,. •  , Kale, Sp. Ponikva, Zg. Ponikva 
Studence (del):1       Studence V ,    ; ,'        : 

,    -4        ••.••••••.• 

Piekopa: Ceplje, Prekopa, Stopnïk 
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fSczovica: 

Sv. Miklavž (del): 

-Rečica (delJ: 
Slivno (delJ: 

Podviti: 

Rifengozd: 

Krajnčica (del): 
Rifnik: 
Trat na (delJ: 

31.   Pristava 

ßezovica,  Gabrovec,  Hrastnik, 
Sp. Slemene, Zg. Slemene 
Sv. Miklavž (del: Bovže, Pr.stava, 
Razgor)' 

32. R e c i c a 

Sp.iiećica (del), Zg. Rečica 
Slivno (del), Šmohor 

33. Ri i en go zìi 
(sedež Laško) 

Gaberno, Ojstro, Padež, Podvin, Reka, 
Žikovca 

\ Brstnik, Doblatina, Jagoče, Planinca, 
Rifengozd, Tovsto 

34. Riìhik 

Hrušovec, Krajnčica (del) 
Podgorje, 'Rifnik, Šibenik 
Crnolica, Nova vas 

35. RimskeToplice 
t 

Belavo (del): . Ogeče, Rimske Toplice, Smarjeta 
Lokavec (del): Lokaveu (del: Gračnica) 
Lože (del): Brstovnica, Lože, Škof ce, Vodiško 
Plazovje (del) : '      Globoko, Povčeno, Strensko 

• Slivnica pri Celju 
* (sedež  Voglajna) 

Dobrina (del):        Hrastje (del) 
Javorje: Drobinsko, Javorje, Sv. Helena 
Paridol (del): Jelce, Košnica' 
Slivnica pri Celju:   Sele, Slivnica pri Celju, Sv. Janez, 

Turno, Vodice, Voglajna 
Sv. Urban: Gorica, Rakitovec, Sv. Urban, Traina 
Voduce: Bukovje, Voduce 

Čreškova: 
'Homec (del): 
Novake (del):, 
Sockat 

Svetina: 

Belavo (del):, 
Sv. Jeden:, 

37.   So.cka 

CreSkova, Velka rave^ 
Homec (del), Landek (del), Zlateče 

v Straža (del) 
Selce, Socka, Trnovlje 

38. Svetina 
Glažuta, Javornik, Kanjuce, Svetina, 

39. Sv. Jeder« 

Belovo , 
, Sv. Jedert, Trnov hrib' 

40. Sv. Jurij ob/Taboru 

Črni vrh: 
Ojstriska vas: 
Sv. Lenart  (del): 
Sv. Miklavž (del): 

Crni vrh, Loke   , 
Kaplja, Ojstriska vas, Pondor, Tabor 
Sv. Lenart' (del) . ' " ' , 
Sv. Miklavž pri Taboru (del). 

41. S v. J urij  pri Celju 

Kameno (del): Botricenca, Kameno 
Si;. Jurij: Bezovje, Sv. Jurij pri Celju 

42. Sv. Lenart nad Laškim 

Lože (del): Brodnice 
Mišji dol I: Laška vas, Velike Gorelce 
Sv. Lenart n. Laik.:   Gozdec, Male Gorelce, Male (ira- 

hovše, Sv. Lenart nad Laškim 
Trobni dol (del) :     Velike Grahpvše (del) 

43. Sv. Lovrenc pri Preboldu 

Sv. Magdalena S". Magdalena 
Sv. Lovrenc: Sv. Lovrenc pri Preboldu, Sešče 

(       44. ^S v ,CL o v r e n c pri Prožinu 

Prožin: . Prožinška vas (del) 
Sv. Lovrenc (del): v Sv. Lovrenc pri Prožinu, Št. Janž (del) 

45. S v. P a v e 1 pri Preboldu 

Latkova vas: Kaplja Vas, Latkova vas 
Sv. Pavel: Dolenja vas, Sv. Pavel pri Preboldu ' 

46. Sv. Pet er v Savinjski dolini 

Sv. Peter: Doberteša vas, Spodnje Roje, Sv. Pe-   , 
ter, Zgornje-Roje 

Zalog: Podlog, Sp. Grušovlje; Zg. Grušovlje, 
Zalog ' ' 

47. Sv. Primož 
Brezje ob Slomu 

Loka rje., 

Grobelno (del): 
Kameno (del): 
Lokarje,: 
Sv. Primož (del):    Sv. Primož 

48. Sv. Rupert nad  Laškim 
Sv. Peter pri. -     ,     ;. 

Jurkloštru (del):   Mala Breza (del) . 
Sv. Rupert: Sv. Rupert'-1 •' 
Trobni dol (del):    Curnovec (del);' Mačkovec, Trobni 

dolj'VelikeGrahovse (del) 

49. Sv. Vid .pri   PlaninU 

Planinska im: Planinska vas, Podvine, Vrh • 
Sv. Vid:. • '   Podlog, Podpeč, Sv. Vid pri' Planini- 

50.  š. k o f j a  v a s 

Arclin: - Arclin, Lahovna, Lešje, Prekorje,. *'. 
Runtole 

Škof ja tas: Sv. Marjeta, Škof ja vas        *   . * 
Trnovlje (del):        Zädobrova (del) 

51.  Šmartno  v  Rožni  dolini 

Brezova: Bregova, Konjsko, Loče 
Rožni vrh:   , ,    '.   Jezerce, Oterima, Rožni vrh 
Rupe: Pepelno, Rupe 
Sv.Jungert II: Gorica (dêl),"Sv. Jungert (del)        ; 
Šmartno:   , Slatina, Šmartno v Rožni dolini   ; 
Železno.(del):. .,      Zavrh (del);.      - ,      '• " ; [ , 
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52.  Št.  Andraž   pri   Velenju 

Dobrič: 
St. Andraž; 

Laze: 
^Ložnica: 
Studence (del): 

Dobrič 
Št. Andraž 

S3. Št. IIj  pri  Velenju 

Arnače, Laze 
Ložnica, Silova 
Podkraj 

54. Št. Janž pri Velenju 
Crnoia; Črnova 
tepje (del): Kozjak, Lipje (del) 
Prehka: .Preteka, Selo 
St-Janin. Vinski g.: Pirešica, Št. Janž na Vinski gosi 

jetnike (del): 
Proži« (del): 

/Sv.Lovrenc (del): 

thkovžkk: 
pesnike (del): 
uharic (del): 

#55. Štore 

Kresnike, Lipa (del), Štore 
Prožinska vas1 (del) 
Št. Janž (del) 

56. Teharje 
Bukpvžlak, Slance, Vrhe 
Lipa (del), Pečovje 
Osenca, Teharje' (del), Zvodno (del) 

57. Trn a va 
°/fo vas (del):        Orla vas (del),'Sveti Rupert 

• •'»'nato (del): Trna va 

Tr*ovlje (del): 

/Žel 

59. 

dika.Pirosi, sica: 
«no (del): 

58.  Trnovi je 

Leskovec, Trnovlje 

V e 1 i k a • Pi r e š i ca 

Pernov, Velika Pirešica 
Železno (del)   , 

^ofe dole (del): 

^•••• vas: 

•-•••••:. 
L^Jnik-okolica: 
rojnik-trg: 

60. Višnja vas 

Crešnovec, Kladnart, Male dole, Raz- 
, gorce     ., 

Globoče, Ilovca, Ivenca, Jankova, 
Višnja vas 

61. Vojnik 
Gradiše, Koblek; Sv. Tomaž, Zeiče 
Vojnik okolica 
Vojnik v 

62. Vransko 

Vransko 
•.-)•• 

.   63. Vrb no 
•Krajnčica {del) : 

Podgrad, Vrbno 
;( Prožinska vas (del) 

'•'     ' .;.'•' ••-..,       64.  Žalec./  • \ 
povija .(del): '".  ;' Gotovlje (del: Frenga) ' - ' ' « 
•    c: > Sp. Ložnica. Vrbje, Zg. Ložnica, Žalec 

'ransko: 

Krajnčica (del): 
Podgrad: 
proün (del): •'* 

Okraj Konjice 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Be zi na. •> 

Benna: \,   Bezina, Brda, Gabrovnik, Strtenek' 
Tepanje (del):,       Vešenik 

Okoška vas: 
Oplotnica (del): 
Zlogoma gora: 

Podgorje: 
Slemene (del): 

Kot: 

Konjiška vas: 

2. čadram 

Okoška gora, Okoška vas 
Čadram    • 
Straža, Zlogona gora, Zlogona vas 

, 3. črešnjice 

Brdce, Črešnjice, Podgorje 
Kamna gora, Sojek 

4. Kebelj 

Kebelj, Kot^ Modric, Nadgrad, Pod- 
grad 

5. Konjiška vas 

Konjiška vas 

.,6. Ljubnica 

Ljubnica: Ljubnica 
Skomarjc (del):      Skomarje (del: Bukova gora)" 
Stenica: 'Stenica 

'•  .7. L o c'è •- 

Dolga gora (del):    Dolga gora (del)" / 
Koble (del): Breg, Koble (del), Podob 
Loče (del):     '•    l Kravjek (del), Loče,'Mlače 
Ostrožno (del):        Mali Lipoglav, Oslrožno (deli 
Vel. Lipoglav (del); Klokočovnik.vSuhadol, Veliki Lipo- 

glav ' 

8. Loška gOTa 

Loška gora: Boharina, Loška gora 
Padeški vrh (del):   Padeški vrh 
Rcsnik: •      Resnik' 

,9.   Oplotnîça 4^ 

Božje: •     Božje 
Brezje: Brezje, Kovaški vrh', Slakova 
Kontno: Koritno 
Oplotnica (del):   "  Gorica, Lačna gora, Malatioma, 

Markečica, Oplotnica. 

,.    -    '      >   ~       ','    ,    . •     .   . - 
i0. Paka      v .    .' •  - 

Paka (del):     .    ,Paka (del) 
S[)odnji Dolič (del): Spodnji ••• (dol)' 

11. P reloge 

Vrlwlje: ' Barje,-Knf'iek, Koiplje, Preloge, Pre- 
puž, Sevec, Vrliolje 
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12. Priho va 

Spo'Jr.jcGruìavje:    S[ (nlnje Gruïovje ' ' 
Zgornjs Grušoije:    Dohnîka va*, Dobrova, Pobrež, l'ri- 

hovà, Raskovecv Zgornje GruŠovje , 

13.  SV oma rje • 

Hudinja: tHu'dinja 
Skomarje  (delJ:      Skomarje (del) 

14. Slo.r. Konjice '       r« 

Slov. Konjice: Blato, Prevrat, Slov. Konjice, Zgornja 
Pristova 

15. Stranice 
Križevec: '' Križevec 
'Preloge (del): Bukovlje " 
Stranice: Stranice 

16. Sv. Kunigunda 
PadeŠki vrh. (del):  Planina     .    , 
Sv. Kunigunda: Bezovje, Koroška vas, Sv. Kunigunda 

17. Sv. Florijan y Doliču 

Kozjàk:  • Kozjak 
Paka (del): Paka (del) 
Sp. Dolič (del): Spodnji Dolio-   ^ 
ét.Vidn.V. (del): Št. Vid nad Valdekom (del) 
Zg. Dolič (del): Zgornji Dolio (del)      ...     -„ '  ...-; 

Koble (del): 
Laze (del): 
Licenca: 
Loče (del):. 
Sv, Jernej:. 

Preloge (del): 
Škalce: 

Siemene  (del): 
Tolsti vrh: 

18. Sv. Jernej 
Koble (del) 
Vrh, Zgornje* Laže 
Brezje,-Licenca   /      .      -. --      -;1 

Kravjek (del) ^   .•>; 
Kolačno, Pefelinjek, Sv. Jernej   -.   > 

, ' f ' ' '    • "    ' '        -••>',(  , 1   •- - ^ " /* \.   " 

19. Ška-Ice ""•'"     ! 

.Polena, Preloge, Zeče 
Dobrava, Gabrovlje, Spodnje Preloge, 

•• Škalce • •   ' ' ' -•    * 

Vd. Lipoglav (d.): Kraberk 

20. Spi t al ič 
i 

Stare Siemene' 
Skedenj, Tolsti vrh 

\ 

Perovec: t 

Tepanje  (del): 

Brezen: 
Vitanje: 

Laže (del): 
Zbelovska gora:. 

21. T.epanje .}',.'.'•, 

. Perovec       •   , '•*.,;. .-." 
Dobrnež,' Novo ,tepanje,- Tepanje,. . 

: Tepanjskr vrh , / 

22. Vitanje 

Brezen ,   , i , ,  • • . . 
Vitanje trg, Vitanje.vas      \/. .'   ',,> 

23. Z bel ovo 

Spcdnje Laže 
Periovje, Podpeč, Zbelovo, Zbelovska 
gora    - 

Radona vas: 
Zreč p: 

Žice: 

24.  Zr*4Se     ' 

Gračič, Radara vas 
Dobrava, Spodnje ZIL-O«, Zgornje 
Zreče 

t      ..;      ! ;    :.. 

25. Žige 

Draža vas, 2iče 

Okraj Mozirje 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in.naselja: , 

1. Bele vode. 
Bele vode: Bele vode 
Lepa njiva (del):     Lepa njiva (del) 
Sv. Vid (del): '     Sv. Vid (del) '*> ' 

Bočna: 

Druimirje: 
Šoštanj (del): 

Gavce (del): 
Paška vas (del): 
Skorno-N. Kloster: 
Veliki vrh (del): 

2. Bo Sna 
\ • .,•-•• 

Bočna,  Ceplje, Delce, Kropa, Nad-.'' 
bočna,-Otok, Podnom, Slatina 

3. D • u ž m i r j e 

Družmirje, Gaberke 
Šoštanj (del)       . 

4. Gorenje, 

Gavce (del)       .    - ,""'". 
Paška vas (del) 
Gorenje, Nov] Klošter 
Veliki vrh (del) - . 

Kokarje  (del) : 
Pusto polje (del) 

Gornji grad: 
Sv. Florijàn: 
Sv. Lenart: 
Šmiklavž (del): 

Holmec I in II: 
Št. Janž: 

5. * G o r i c a ob Dravi " 
(sedež. Potok). 

Creta, Kokarje (del), Lacjà 
••   Potok, Pusto ,polje 

>' c '-•   t • t. •    .    •. * 

6. Gornji-grad 

Gornji grad   ,.- 
Sv. Florijan ;,.    r 
Sv. Lenart 
Šmiklavž (del);. 

7.  GrnSo^vljë 

Brdo, Holmec, Melise • 
Grušovlje, Okonina, Št. Janž 

vaa 

8. L ju bi ja — Lepa njiva 
(sedež   Ljubija)     ' 

Lepa njiva (del) :     Lepa njiva (del) 
Ljubija: 

Ljubno:   •• 
Savina:   • 
Sv. Primož: 

{ Ter (del): • 

Ljubija 

9. i L j u b n o ob Savinji 

iJjubno ob Savinji    „ 
Savina ( 

"Sv. Primož 
Planina, Ter (del)   ' 
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Làkovica (del): 

Konjski vrh: 
Krnica: 
Luče: 
Podveza: 
Podvolovljek: 
Radufa: 

B fèsfc: 

10.  L o k o T i c a 

Lokovica (del). 

11. L u C e 

Konjski vrh. Strmec 
Krnica 
Luče 
Podveza 
Pod volovi jek 
Raduha 

12. Mozirje 

Brezje 
Dobrovlje, Loke (del) 
Mozirje 

Lake (delJ: 
Mopirje:  ,,„ 
Sv-Rad6gunda(d.):  Sv.Radegunda (del) 

Koftarje (del) i 
Loke (del): 
Prihova (del): 

Š+iikhvž (del): 
Titosek: 

{#M (del)!, 
S* •): *•>, •nje (del): 

fydmirje? 
Uer (del)- 

Adtttc« 

P°b}ešje: 
•~°ljane: 
P'ihova (dèi) i 
"ečrća: 
SP- Rečica: 

Solčava: 
Sv- Duh: 

13. Nazarje 

Kokarje (del) 
Loke (del) 
Doblatina, Prihova (del), Zlabor 
(Nazarje) 

14.  Nova gtiîta 

Dol (Štangrob), Šmiklavž (del) 
Tirosek 

15. Pesje 
Podgorje 
Skale (del) 
Pesje, Preloge 

16. Radmirje 
Badmirje 
Juvanje, Ter (del} 

17. Ravne 
Ravne 

18. Rečica ob Savinji 
Sp. Pobrežje, Trnovec, Zg. Pobrežje 
Poljane 
Prihova (del) 
Do]-Suha, Rečica ob Savinji 
Nizka, Sp. Rečica, Varpolje 

19. Solčava 
Solčava 
Logarska dolina, Sv. DuH 

20. Sv. Florijan 
Stern jo pri Sôït.:    Skorno 

"• Ionian: Sv. Florijan lonjan: 

BevČe: 
Lipje (del): 

21. šale k 
(sedež  Paka pri Velenju) 

Bevče 
Lipje (del). 

Paka: 
Šalel;: 
Sv. Brie  (del): 
Skale (del): 
Smart. Cirkovce: 

Plešivec: 
Sv. Brie (del): 
Skale (del): 

Paka 
Konovo, Salfck 
Sv. Brie (del) 
Skale (del) 
Šmartinske Cirkovce 

22. Skale 
Plešivec 
Sv. Brie (del)", Skalske Cirkovtft 
Skale (del) 

23. Šmartno ob Dreti 

Pusto polje (del): 
Šmartno ob Dreti: 

Sp. Kraše 
Sv.Jošt, Šmartno ob Dreti, Voleg, 
Vrhi, Zg. Kraše 

24. Šmartno ob Paki 

Cavee (dé); 
Polka vas (del) T 
Rečica ob Paki: 
Šmartno ob Paki: 
Veliki vrh (del): 

Gavce (del) 
Paška vas (del)*, Slatina 
Podgora, Rečica ob Paki 
Mali vrh, Šmartno ob Pâkf 
Veliki vrh (del) 

Sv.Radegunda 
(del):, 

šmihel: 

25. Šmihel pri Mozirju 

Sv. Radegunđa (dej} 
šmihel 

Lokovica (del) ti 
Šoštanj (del) t 

TopolSčicaf, 

Kavče: 
Podkraj (del)! 
Velenje: 

Sv. Vid (del);, 
Zavodnjei 

26. Šoštanj 

Lokovica (del} 
Šoštanj (del} 

27.  ••••1••• 

Topolščiea 

28vVelenJ"ei 

Kavče 
Podkraj (dol)' 
Stara vas, Velenje 

29. Zavodnje 

Sv. Vid (del) 
Zavodnje 

Okraj Šmarje pri JelšaK 
obsega naslednje kraje, katastnke občine in fia&tyÜ 

1. Brestoveo 

Breslovec 
Ceste 
Nimno 
Gaberce, Plat 
Pristavca, Rajnkovec, Vinec 
Sv. Katarina 

Brestovec: 
Ceste: 
Nimno: 
Plat: 
Rajnkovec: 
Sv. Katarina: 
Vel. Rodne (del):.   Velike Rodne (del). 
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Buče: 
Vransko goren: 
Zdole (dèi): 

Donačka gora: 
Tlake: 
Trška gor ca: 

2.  Buče 

Buče 
Vrenska gorca 
Zeče 

3.  Donačka gora 

Donačka gora, Sv. Jurij 
Tlake 
Žahenberg 

4. D rensko rebro 

Dobhače: Dobležiče, Pristava 
Drensko rebro (d.): D rensko rebro (del), Gubno 

Čača vas: 
Drevenik: 
Sp. Kostrimica: 

Zg. Gabernik: 

Kozje: 
Zdole (del): 

5.  Kostrivnica 
Cača vas, Žagaj 
Drevenik, Gabrovec, Zg. Kostrivnica 
Brezje,  Kamna gorca,  Podplat, 
Sp. Kostrivnica 
Podturn, Sp. Gabernik, Zg. Gabernik 

6.  Kozje 

Ješovec, Kozje 
Klake (del), Zdole 

7. L e m b e r g 

Lemberg-okol. (d.)   Lemberg-okolica 
Lemberg trg: 
Pijovce (del): 

uremico rebro (d.). 
••••• 
Zdole (del): 

Sopote: 

Imene : 
Podčetrtek trg: 

Lastnic: 
Sedlarjevo: 

Dolga gora (del): 
Ostrožno  (del): 
Ponikva: 
Ponkvica I: 
Slatina: 
Žagaj: 
Z g. Selce (del): 

Impalca: 
Presečno (del): 
Straška gorca: 

Lemberg 
Pijovce (del) 

8. Lesiono 
(sedež  Pilšianj) 

Drensko rebro (del: Drenik) 
Lesiono, Pilštanj 
Klake (del) 

9. Ol im j e 

Slake, Sopote 

10. Podčetrtek 
Golobinjek, Imeno, Imenska porca 
Podčetrtek 

H. Polje «b Sotli 

Brezovec, Lastnic 
Polje ob Sotli, Prelasko, Sedlarjevo 

12. Ponikva 

Bobovo 
Ostrožno (del) 
Boletina, Ponikva, Sv. Ožbalt, Uniše 
Okrog, Ponkvica (del). Srževica 
Dobovec, Slatina 
Hotunje, Luterje, Žagaj 
Zg. Selce 

13. Prevorje 

Krivica, Lopatca 
Hrušovjo (del)   ?.egar 
Dobje, Straška gorca 

Nezbiše: 
Pristava: 
Rog. gorca (del): 

14. Pristava 

N'pzbise 
Dol. Mestmje, Pristava 
•••••••• sovra. Roginska gorca 

15. Ratauska vas 

Negonje: Gradiški dol, Negonje 
Ratanskava»(del): Ratanska va h  (del) 
Sv. Mohor: Sv   Mohor 
Tekačevo: Tekačevo 
Topole: Topole 

16.  Rogaška Slatina 

Raiaiukavas (del):   Ločen dol (del), Ratanska vas (del) 
Sp. Secavo (del):    Sp. Sečovo (del) 
Tržišče  (del): Rogaška Slatina, Ratanska vas (del), 

Tržišče (del) 
Velike Rodne Velike Rodne (del) 

Rogatec trg: 
Stojno scio (del): 

17. Rogatec 

Rogatec 
Brezovec (del) 

18. Sečovo 

Cerovce: Cerovec, [rje, Zg. Sečovo 
Ratanska vas (del):   Ločen dol (del) 
Sp. Sečovo  (del):    Sp   Sečovo  (del) 

Verace: 
Virštanj: 

V.). Sola - Vorace 
(sedež   Scia) 

Pecelj, Sela. Verace 
Gostinca, Virštanj 

20. Sladka gora 

Dolga gora (del):    Dolga gora (del) 
Lemberg-okol. (d.)   Sv. Mihael 
Pijovce (del): Nova vas,  Pijovce (del) 
Sladka gora: Polžanska gorca, Polžanska vas, 

Sladka gora 

21. Sv.  FI or i j an 

Stojno selo (del):    Brezovec (del). Sv. Florijan pri 
Rogatcu 

Strmec: Strmec 

22.  S o d n a  vas 

Sodna vas: Sodna vas 
Sv. Ema: Sv. Ema 
Sv. Vid: Jerčin, Sv. Vid 
Vonarjc: Vonarje 

23.  S v. K r i ž pri  Rogaški  Slatini 

Sv. Križ- tìjavica. S\   Križ 
Tržišče (del): Tržišče (del) 
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24.   S v. Pete r   na Medvedjem selu 

Grlice: (irlice. Laso 
Hajnsko: Kainsko 
Kačji dol: Kačji dol 
Kristan irli: Kristan vrb, Sv. Peter na Medvedjem 

selu 

25. Sv. Bok ob Sotli 

Dobovec: Cresnjevec, Dobovec, Sv. Rok ob 
Sotli, Vidina 

Triirni>: Log, Trlično 

26.  Sv. Št eia u 

Babna gora: Babna brda, Babna gora, Bukovje 
Grobelce: Grobelce, Sv. Štefan 
Ut. Janš pri žusmu: Babna reka, Brezje, Lekmarjc, 

Št. Janž pri Zusmu 

27. Sv. Vid pri Grobclnem 

Bodreš: Bodrež, Bodrišna vas, Gornja vas, 
Sv. Vid pri Grobelnem 

Plntinovcc: Grobelno, Lipovec, Platinovec, 
Rakovec 

Ponkvica II: Ponkvica  (del) 
Zg. Selce (del):       Sp. Selce, Zavrže 

D: 

Bohovo: 
Dol: 
Dvor: 
Jeiavr.c: 
Karetno 
"'lovce  (de 
Prvloge: 
Synovien: 
Sv. Barbara: 
Sv.  Tomaž: 
Šmarje pri Jelšah: 

Vrli: 

28. Šmarje pri Jelšah 

Bobovo, Mala Pristava, Zastranje 
Dol, Dragomilo 
Dvor, Sotensko, Sv. Miklavž 
Cerovce, JeSovec, Kamenik 
Konuško, Korctno, Šorovo 
Mestinjo 
Belo, Prologe, Stranje 
Predel, Senovica 
Globoko, Sv. Barbara, Zadrže 
Sv. Tomaž 
Gaj, Korpule, Predenca. Sv. Rok, 
Šmarje pri Jelšah 
Sv. Lovrenc, Vodenovo, Vrh 

29. T i us ko 

St. Janž pri, Podi.:  št. Janž pri Podčetrtku 
Tiinlio: Sp. 'finsko, Št. Janž, Zg. Tinsko 

Zagorje: 

30. Zagorje 
Bistrica, Topolovo, Zagorje 

31. Zibika 
k °g. gore« (del):     Bezgovica, Pustiko, Zibiška vas 
S". Magdalena: Strtetiica, Sv. Magdalena, Škofija 
Sv- Jemcj: Bezgovica, Sv. Jernej 

32. žuseiu 
(sedež  Loka pri Žusmu) 

Dobrine. 
Lojia pri ŽUiinu: 

Dobrina, Hrastjo  (del) 
Loka pri Žusmu, Oslešica 

obsega naslednje 

Sv. Jurij pri Loki 

Sv. Marko: 
Sv. Pongrac (del): 

Brezje (del): 
ČcmScnik: 
Jcsenovo: 
Kolrcdcž (del): 
Loke (del): 
RžiSče (del): 
Sv. Lenart (del): 

Dobovec: 

Dole pri Litiji: 

Velika Goba I: 

Okraj Trbovlje 
kraj«1, katastrske občine in naselja: 

1. Breg 

: Breg, Sv. Jurij pri Loki 

2. Čeče 

Ravne, Sv. Katarina, Sv. Marfeo 
Sv. Pongrac (del: planinska kooa •• 
Mrzlici) 

3.  Ceni seni k 

Brezje (del: DoberljevoJ 
Cemšenik 
Jesenovo 
Znojilo (del) 
Podkraj (del) 
Ržišče (del), ZaSreznfÉ '(ife$ 
Sv. Lenart (del) 

4. Dobovec 

Dobovec, Ključevica, Matìsa, &ka£ja 
riža, Završjo 

5. Dole pri Llïtïjî 

Borje, Dole pri Litiji, Hud© Rawjefc 
Kal, Prevale, Radgonica, Selce, Sla- 
vina, Sp. Jelenje, Zagozd, Zavrh 
Čeplje, Gadne, Gornje Jelenje, ^••« 
bež v Lazih, Mala Goba, Prezenj&iB 
njive, Velika Goba 

6. Dol pri Hrastniku 
Dol p. Hrast, (del) : Brnica, Dol pri Hrastniku, Kal 
Sv. Jurij ob Tur ju Kovk, Sv. Jurij ob Turju (del; i 

(del): kovec) 
Sv. Štefan  (del): Sv. Štefan (del: Jesenov«^ 

7. Gab ors k o 

Kjiezdol: Gabersko, Knezdol, Planinsisa va» 
Marija Reka (del): Marija Reka (del) 
Sv. Lenart (del): Sv. Lenart (del) 

8. Hrastnik 

Dol p. Hrastniku 
(del): 

Hrastnik: 
Ojstro H: 
Podkraj (del): 

Hrastnik (del: Frtica)' 
Hrastnik, Plesko, Prapr-etria 
Ojstro (del), Studenca 

 J   Podkraj (dol: Bajde) 
Sv. Jurij ob Turju Sv. Jurij ob Turju (del: Krnice, 0a* 
(del): gorice) 
Širjc (del): Savna peč 

9. Izlake 

Brezje (del): Brezje (del) 
Kolovrat (del): Podlipovica 
Ržišče (del): Izlake. Prhovec, Zabreznik (del) 
Šcmnik (del): Šemnik (del) 
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10.   Ko t re d<> ž 

Kotredež (del):       Cebine, Kotredež, Rove, Zavine (de1: 
Zg. Zavine) 

Potoška vas (del):    Potoška  vas, Prapreče (del: Jazme, 
Sv.  Neža) 

11. Loka pri Zidanem mostu 

Loka pri Zid. m.: Loka, Račića 
Lokavec (del): Lokavec (del: Na Lazih, Podkožje, 

Sv. Koloman) 
Okroglice  (del):      Okroglice (del: Zavrate) 
Radei: Celovnik, Radež, Žirovnica 
Sv. Peter p. L. (d.)    Sv. Peter pri Loki (del) 

Kotredež (del): 
Loke (del): 
Rž'šče   (del) : 
Semnik (del): 
Šl.  Lambert  (del): Colnišče 

12. Loke-Kisovec 
Zavino (del: Sp. Zavine) 
Kisovec. Loke, Podkraj (del) 
Ržišče (del: Pošave) 
Semnik (del: Strahovje) 

Marno: 

Kolovrat  (del): 
Mlinše: 
Zabava: 

TJotemeS (del): 

Njivice: 

Podkraj (del): 
Radere: 
Svibno: 

Okroglice (del): 

13. Marno 
Brdce, Mamo, Uničfio 

14. Mlinše 

Borje, Kolovrat 
Briše, Mlinše, Ravno, Zvarulje 
Zabava 

15. Radeče 

Brunik, Bruniška gora, Dobrava, Ho- 
temež, Loška gora, Rudna vas 
Jelovo, Močilno, Njivice, Stari dvor, 
Žebnik 
Podkraj (del) 
Radeče 
Cimerno, Jagnjenica, Sv. Janez, 
Svibno 

16. Razbor 

okroglice (del), Razbor 

17. Sv. Jurij pod Kumom 

Konjščica: 

Sv. Jurij p. Kum. 

Konjščica (del:Šklendrovec), Sv. Brie, 
Št. Lenart (del: Klenovik, Rodež) 
Borovak, Gorenja vas, Mali Kum, 
Osredek, Sv. Jurij pod Kumom 

; 18. ST.  Ur h 
Potoška vas (del):    Prapreče (del) 
Trbovlje (del).        Retje  (del) 
ZagorjeobS. (del): Sv. Urh 

19. Št. Got ar d 

Hrastnik pri Troj.: Blodnik, Hrastnik, Jelenk, Jelšovica, 
Polšina, Št. Gotard, Trzin, Zg. Zapla- 
nina, Zlokarje 

Trojane (del): Drtno. Hribi, Lehenicp, Podzid, Tro- 
jane, Velika Ravan, V Z.deb, Zapleš, 
Zavra 

L... Št. Lambert 
Št. Lambert (del):   Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik idei), 

Požarje, Senožet, št. Lambert 

21. Trbovlje 
Kotredež (del): Sv. Planina 
Ojstro I: Ojstro (del) 
Potoška vas (del): Prapreče (del) 
Trbovlje (del): Loke, Retje (del), Trbovlje 

Sv. Jurij ob Tur ju 
(del): 

Sv. Štefan (del): 

Hotemež (del): 
Kompolje (del): 
Vrhovo: 

22. Tur je 

Sv. Jurij ob Turju (del) 
Sv. Štefan (del), Tur je 

23. Vr ho TO 

Gorelice 
Jablanica (del: Nežnice, Novi grad) 
Log, Prapretno, Vrhovo 

24.  Zagorje ob Savi 

Lake (del): Podkraj (del) 
Potoška vas (del):  Potoška vas (del) 
Zagorje ob S. (del): Dolenja vas, Selo, Toplice, Zagorje    . 

25. Zidani most 

Sv. Peter pri Loki 
(del): Sv. Peter pri Loki (d$l) 

širje (del): Suhadol, Sirska vas, Veliko Širje   . 

Ljubljansko okrožje 

Okraj Grosuplje 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naseîjâi  •• 

1. Ambrus ' 
Ambrus: Ambrus, Kal, Kamni vrh 
Vel. Globoko (d.): Mali Korinj, Veliki Korinj 
Višnje: Bakerc, Brezovi dol, Primča vas, 

Višnje 

2.  Dob 
Dòb: Dob, Hrastov dol, Lučarjev Kàl, 

Rdeči Kal, Sad, Tfnovica 
Podboršt (del):       Boga vas, Breg, Podboršt, Pokojnica, 

Sela 
Velike Pece (del): Male Pece 

, 3. Dvorska ras 

Dvorska vas: Dvorska vas, Kot, Mala Slevica, Mê- 
dvedjek, Podkraj, Preleeje, Škrlovica," 
Velika Slevica 

Dòlnjè Podpoljane   Bukovec, Dolnje Podpoljane, Finko- 
(del): vo, Gornje Podpoljane 

Grosuplje: 

4. Grosuplje 

Blato. Gatina, Grosuplje, Jerova vač, 
Perovo 
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Slivnica (del): 

Stara vas (del): 
Slranska vas: 

Draga (del): 
Gorenja vas: 

Hudo: 
Stična (del): 
Radohovavas  (d.) 
Velike Pece (del) 

Boštanj, Malo Mlačevo, Spodnja Sliv- 
nica, Veliko Mlačevo 
Spodnje Dupljiče 
Brezje, Brvace, Hrastje, Stranska vas 

5. Ivančna gorica 

, Spodnja Draga 
Gorenja vas, Malo Črnelo, Mleščevo, 
Mrzlo polje, Veliko Crnelo 
Hudo, Straneka vas ' 
Stična (del: Ivančna gorica), 
Studenec 
SkrjanČe  

Sv. Gregor (del): 
4 Vlaha (del): 

6. Karlovica 

Lušarje: Borovec, Brlog, Dolenje Kališče,1 Go- 
renje Kališče,'KarIovica, Krkovo, Lu- 

,. zarje, Plosovo, Podkogelj, Podstrmec, 
Podžaga, Poznikovo, Žaga 
Novi pot, Pugled, Vinarji 
Adamovo, Grm, Kaplanovo, Logarje, 

- ' Podsmreka, Polzelo ',       " '. 

. • .7. Kompolje 
Kompolje:, Kompolje 

8. Krka 
Krka: Gmajna,' Gradiček, Krška vas, Ran- 

dol, Videm 
Podbukovje: Gabrovšica, Laze, Male Lese, Podbu- 

kovje, Velike Lesc 
Vrhi (del): Mali vrhi, Trebnja gorica, Veliki 

• vrhi, Znojile      ' 

9. Muljava 
. Bójanj vrh, Male Kompolje, Muljava,- 

Polje, Velike Kompolje 
Sušica, Trebež 

:   Leščevje, Mevce, Oslica, Potok 

'    fO. Polica 
'   Blečji vrh, Dolenja vas, Gorenja vas, 

Kožljevec, Mali Konec, Troščine 
Peč, Polica '•.-••• 
Dole^Mala Stara vas, Velika- Stara 
vas,-Zgornje Duplice , 

, i. i       • ' 

11. Ponikve 

Ponikve        *  ,   . 

12. Rab na , 
(sedež   Cušperk)  / 

Gaberje,' Ilova-gora 
Cušperk, Mala' Racna, Predole, Ve- 

•   • lika Racna        - '•',>,,-" 

13. Radohovavas 
tea (del):       Grm, Selo,pri. Sv. Pavlu, Sv. Pavel, 

Zaboršt •    . - '   ' ',    • ., 
Škofije '       ..    . , *      ''.,'" 
Radolioya vas , • 

Muljava: .  . 

Sušica (del): 
,yrhi (del): 

Rlecji vrh: 

p°Uca (del): 
Stara vas (del): 

cesto (del):. 

flota gora: 
iena: 

Bukov 

K ^odbbrU (del):    '- 
. Radohova vas  (d.): 

Krvava peč: 

Osolnik (del): 

Selo:, 

Češnjice (del):, 
Dobrava (del): 
Metnaj (del): 

Stična (del)i 

Podtahor:, 

Podtiskavecf 

14.  Rob 

Bukovec, Centa, Krvava peč,. Maori, 
Deredek, ^Peček, Purkarče, Sekiršče, 
Strletje, Uzmani' -.-•'• 
Dolščaki, Knej, Laze, Podlog, .Veliki 
Osolnik 
Bane, Bavdek, Boštetje, Dednik, Gra- 

. dišče,   Marinček,, Mohorje,   Naredi, 
Podhojni hrib, Rob, Riipe, Sèlo, To- 
mažini, Vrh, Zgonče 

15. Sii••a 
Dobrava, Pristava 

, Mala Dobrava -     * _ • 
Goričica,' Metnaj, Obolno (del)', Po- 
ljane ' '       •"'""'',"'. 

'   Gaberje, -Mekine, Stična  (del), Vit 

16. Strage .       . « 

••••, Podtabor, Pri cerkvi-Struge, 
Raplovo, Tržič  [ 
Četež, Kolenča vas, Lipa, Podtiska* 

•' vec, Tisovec    , " 

i' '''        Ì7. Sv. ^Gregor    , , 
Dolnje Podpoljane   Gašpinovo, Maršiči, Praproče,, Pusti 

(del): hrib, Rigelj, Zlati rep     ,,,.', 
Sodražica (del):      Brinovščica, Graben, Hojče, Hudi 

konec     ' 
Sv. Gregor (del):    Andol, Brlog, Črnec, Crni potok, Gre- 

benje*, Junčje, Kotel, Krnče, Levstiki, 
V    ' *   '   Marolči, Perovo, Sv. Gregor, Zadnikl 

Vinice (del):      .    Hudi konec J 

18. Skocjan 

Vel Lipljene (del): Male Lipljene, Medvedica (del), Rož4 
,, . hik, Staro apno - Škocjan, Velike Lip- 

'' ljene, Železnica . ; -V 

19. Šmarje pri Grosupljem 

Lanute (del): Pleše        , •    . 
Mali vrh (del): Gajniče, . Mali, vrh,- Razdrto,   Tlake 

' (del), Veliki vrh        , '••'; 
Scia: '• Huda polica, Paradišče, Podgorica, 

'•'',' Sela, Zgornja Slivnica      .    .   '   '   ' 
Šmarje:' ! Sap, Šmarje'< ; 

20. Št. Jurij pri Grosupljem 

Ponova vas: Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, PÓ- 
novâ vas - ,     .„,-.. 

Vel. Lipljene (del) : Medvedica , (del) ,       " 
Vino (del): Podgorica, Rogatec, Št. Jurij*pri 

Grosupljem, Udinje, Vino, Vrbičje 

21., Št. Vid pri Stični 

Češnjice (del):        Tarski Kal, Male, Cešnjićf, Velike,     • 
' <      "'   Češnjice, Veliki Kal 

Radohova vas (d.):   Globovica, Vrhpolje   :~   ; 

Št. Vid: Griže, Petrušnja vas, Pristavlja vae, 
Št. Vid pri Stični        . ' :     -  •   > " 

Velike Pece (del)j  Rtiža vas, Velike Pece 
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Bukovica (del)': 
Sobrače: 

Temenica: 

^šolnik (del): 

Cur jak  (del) : 

2. Temenica 

Bukovica 
Pusti -javor, Rađanja vas, Salo •• Sv. 
Andreju, Sobrače, Vrh pri Sobračah 
Cagošče, Dolenja vas, Prapreče, Te- 
menica, Viđem 

23. Turjak 

Javorje, Mali Osolnik, Srnjak, 
Škamevec 
Četež, Gradež, Laporje, Mali Ločnik", 
Pr.azniki, Rašica, Sloka gora, Ščurki, 
Turjak, Veliki Ločnik 

Turjak (del): 
Velike Lašče: 

Vlaka  (del): 

24...Velike Lašče 

,    Male Lašče \ 
.   Spodnje Retje, Srobotnik, Strmec, 

Velike''Lašče, Zgornje Retje 
Brankovo,;Hlebce, Hrustovo, Jekiče- 
vp, 'Kukmaka,  Opalkovo,  Podulaka, 

- Prhàjévo, Pušče, Stope, Ulaka 

25. VidenT-Dobrepolje 

Cesta  (del): Cesta, Vodice-Predstruga 
Podgora: • Bruhanja vas, Podgora, Podgorica 
Videm: Podpeč,*Videm-Dobrepolje 
Zagorica:      > ,      Maja vas, Zagorica 
Zdenska vas: Hočevje, Mala Uova gora, Zdenska 

v -     '        ', vas 

: •     26. Višnja, gor a 

Dedni *dol:      "      Dedni doi, Peacenik, Stari trg 
Dobrava (del):        Kamno brdo, Sela, Velika Dobrava 
Draga (del): Podsirireka, Polje, Zgornja Draga 
Kriška vas) •••.• „vas, Kriška vas, Pristava, 

Zavrfače 
Leskovec: x- Gor..Brezovo", Izvirek, Leskovec,     ' 
--••*•    •• .-• «'Mlake,. Vrh 

Polica   (del): Peacenik,"-Spod. Brezovo 
Višnja gora: Višnja gora  . 

27. Za gradeč 

Sušica (del):. \.  KHhi.vrh 
V alima vox: '"    Breg, Cešnjice, Male Reberce, Valič- 

•' ' ,..     "• '   na. vas, Velike Reberce 
Vel. Globoko (d.): Grlntovec, Kuželjevec, Malo Globoko, 

< < Veliko ; Globoko 
Zagradec: Fužine, Gabrovka, Marinča .vas, •ol; 

.:"'-. .: •. cane, Zagradec :    . 

'•'•'•   •"-      % ; 28. Žalna   ' 

Luče: Luce.' ' 
Slivnica (del): Zagradec »    ,        , 
Žalna: MalaLoka, Plešivica, Velika Loka, 

Žalna ,' • y 

Okraj Jesenice 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Begunje na'Gorenjskem 

Begunje pri Lescah: Begunje na Gorenjskem, Poljoe/ 

Nova vas II: Zapuže 
Otok II: Çvorska vas 
Srednja vas: Mlaka, Slatna, Srednju vas, Sv. Lucija 

2. Bled      . 

Bled: Bled (Grad) - 
Rečica: Rečica 
Želeče: Mlino, Zagorica, Zeleče 

3. Blejska Dobrava 

BI. Dobrava (del):  Blejska Dobrava (del) — 

4. Bohinjska Bela 

Bohinjska Bela:      Bohinjska Bela/Obrne, Slamniki 
Nomen j (del): Soteska 
Selo (del): Kupljenik 

5. Bohinjska Bistrica 

Bohinjska Bistrica: Bohinjska Bistrica, Ravne 
Nemški Rovt: Nemški Rovt « 
Nomenj (del):        Bitnje, Lepence-Log, Nomenj 

6. Brezje 

Brezje:        ' Brezje, Črnivec, Dobro polje, Noše •. 

7. Dovje-Mo j s tran a 
(sedež   Mojstrana) 

Dovje: 
Višelnica (del): 

Gozd: 

Hrušica: 

BI. Dobrava (del): 
Javornik: 
Jesenice: 

Koroška Bela: 
Potoki: 
Sv. Križ-Planina: 

Belca, Dovje, Mojstrana 
Ràdovina (del: Zgornja Radovina)' 

8. Gozd 

Gozd, Srednji vrh . 

9. Hrušica 

Hrušica 

10. Jesenice 

Blejska Dobrava (del: Kočna) 
Javornik, Javorniški Rovt        • • 
Jesenice, PlavSki Rovt, Plavž, Pod 
Možakljo, Sava 
Koroška Bela 
Potoki 
Sv. Križ 

^ 1Ï. Kamna gorica 

Kamna gorica: Kamna gorica 

12. Kpprivnik - Gor juše 

(sedež Koprivniik) 

Čcšnjica (del):        Koprivnik 
Gorjuše: Gorjuše 

Kranjska gora: 
Podkoren:, 

13. Kranjska gora 

,./ Kranjsko goia, -Log 
Podkoren 
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Kropa: 

Lancovo 1 in 11; 

U rase: 
Nova vas 1: 

Marija Ljubno: 

»losnje 1: 
O toh h 

Podhopi: 
zasip: 

Čemjica (del) 

Pobravaf del) 
Nemil je (del), 
Zahle (del): 

Savica: 

Mošnje 11: 
Predtrg: 
Radovljica: 

Kaieče: 

Ribno: 
Seh (delJ: 

Spodnje Gorje, 

14. K r o i» a 

Kropa 

15. L a n c o v o 

Brdo, Lancovo, Mošnja, Spodnja Lip- 
nica, Vošče, Zgornja Upnica 

16. Lesce 

H rase, Lesce, otudehčice 
Hlebce, Nova- vas 

17. Ljubno 

Marija Ljubno, Posavec, PraproFe 

18. M o š n j e 

Glpboko, Mošnje 
Spodnji Otok, Zgornji Otok 

19. P o d h o m - Z n s i p 
(sedež Podhoni) 
Podhom, Spodnji Graben, Vintgar 
Sebenje, Zasip 

20. Podnart-Ovsiše 

(     (sedež   Ovsiše) 
CeSnjlca, D.obravica, Ovsiše,> Poljžica, 
itovte 
Prezren je 

?        Rovte pri Nemiljah 
Podnart, Zaloše "       • 

21. Polje-Bohinj 
(sedež   Polje) 

Bred, Kamnje, Laški Rovt, Polje, 
Piibčev" laz, Savica, Sv. Duh, Sv. Ja- 
nez, Zlan 

22. R :a d o v I j i c a 

Gorica, Vrbnje 
Predtrg 
Radovljica 

23. Rateče-Planic» 
(sedež  Rateče)   ' 

Planica, Rateče 

24. Ribno 

Bodesče, Koritno, Ribno 
Selo,      - 

25. S p o • n j o G o r j e 

Spodnje Gorje, Zgornje Laze, Zgornji 
Graben     •    • 

A ' 26. Srednja Dobrava 

CeŠn)ica(dcl):        Brezovica ^ 
"oprava (del): Upnica, Spodnja Dobrava, Srednja 
7 " - Dobrava, Zgornja Dobrava 
c«ole (del): Miäaß.e, Otoče' ' . 

27. Srednja v a s . C e š n j i c a 
(sedež  Srednja vas v Bohinju) 

(lešnjica (del): Cešnjica,  Goreljek, Jereka,  Podjelje 
Srednja vas: Srednja vas v Bohinju 

28. Stara Fužina 

Studor: Stara Fužina, Studor, Ukanec , 

29. Zgornje Gorje 

Poljska: . .     Poljšica , 
•••••• (del):.      Andrejevo, Grabče, Mevkuž, Radovi- 

na (del: Spodnja Radovina, Srednja 
Radovina), Spodnje Laze, Višelnica 

'Zgornje Gorje:        Krnica, Zgornje Gorje 

30.  Žirovnica 
(sedež   Zabreznica) 

Doslovce: Breznica, Doslovce, Rodine, SmokuiJ 
Zabreznica:   ' Selo, Vrba, Zabreznica - 
Žirovnica:     ^ Breg, Moste, Žirovnica 

' Okraj Kamnik 
obsega Daslednje kraje, katastrske občine in naselja» 

Blagovica: 

Bukovica: 
Sinkov turn: 
V esca: 

Čelnjice: 

Pisajnovica: 

Črna: 

Gozd: 
Znojile (del): 

Brezovica (del): 
Dob: 
Podrečje (del): 

Depala vas: 
Domžale: 
Stob: 
Studa: 

1. Blagovica 

Blagovica, Gaberje, Golčaj, Jelše, 
Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Pre- 
voje, Prilesje, Spodnji Petelinjek, 
Veliki Jélnik,- Vošce, Vranke, Zgor- 
nje Loke, Zlatenik      < .    ','  ,., .. 

2. Bukovica 

Bukovica, Utik' 
Kose^e-Kot, Potok-Šinkov turn 
Selo-Golo, Vésca "  v ,,      '   "_' 

3. C e š n j i c e 

CeSnjice, Lipa, Mali Rakitovec, Por 
ljane,. Selca, Veliki Rakitovec .;-/!', 
Gabrovnica, Lâseno, Pižajnovica 

4. Črna , 
, (sedež Gozd) . ••'."'.• 

Kališe, Krivčevo, Podlom, Podstud^ 
nec, Smrečje, Zavrh, Žaga 
Gozd     ,,.''• 
Sovina peč (del) v ".\ 

. - 5. Dob\;ï       ' •• ;•  ;';•" 

Brezovica, Gorjusa, Laze 
Cešenik, Dob . ;  ' f 

Turnišče  ".      -'' 

6. Domžale 

Depàla vas.'., \\ -      •• : 
Domžale; St.f'pavel        / 
Stob*: 

, Studa v:';'      "      "'' 
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7-, Gođič 

Godič: 
Mekinje (del): 

Homec (del): 
Smarca :- 

Ihan: 
Selo: 
Sv. Miklavi: 

Homec (del): 
Jarše:   *" 

Kamnik: 
Koìiie: 
Mekinje (del): 
Podgorje (del)': 

Brezje, Godič, KržiŠe, Vodice 
- Podjelše, ZduŠa 

8. Homec 
(sedež  Nožice) 

Homec, Nožice 
Smarca 

9. Ihan 

Goričica, Ihan, Prelog 
'•••, Mala Loka, Selo 
•Brdo • 

10. J a r š e 

Preserje 
Rcdica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, 
Zgornje Jarše 

11. Kamnik 

Kamnik, Peroyo, Zaprice, Zale 
Košiše J 
Jeranovo, Mekinje, Spodnje Mekinje 
Bakovnik, Duplica 

12. K a ma i š k a Bistrica 
(sedež   Stahovica) 

Bistričica: 

Stranje: 

Županje njive: 

Kaplja vas: 
Klanec: 

«      Križ: 
Mlaka: 
Nasoviče: 

Sv. Andrej:    * 
Sv. Mohor (del): 

Kor eno: 
Krašnja: 
Sv.*Mohor (del): 
Zirovle: 

Brezovica (del): 
Krtina: 
Studenec: • 
Sv. Trojica (del). 

Bistričica,  Kiegarjevo, Prapretno- 
:Zakal 
Spodnje Stranje» Stolnik, Zagorica, 
Zgornje Stranje 
Kanfniška Bistrica, Klemenčevo, Okro- 
glo-Slevo, Potok v Crni, Prapretno- 
Sv. Primož, Stahovica, Županje njive 

13. Komenda 
Kaplja vas, Komenda, Potok 
Klanec, Komendska Dobrava 
Gora, Križ( 

Gmajnica, Mlaka, Podboršt •       ' 4 ' 
'Breg, Nasoviče ; • 

•14.  Krašce 

Imenje, Krašce, Sv. Andrej 
Prikrnica 

15.   K r a š n i a 

•Koreno, Krajno brdo, Vrh . ',. 
Kompolje, Krašnja, Trnjava 
Negästern 

, Spodnje Loke, Zirovle •„ s 

16.' Krtina •,  :'        '/., 
(sedež   Studenec) 

Laf en vrh, Raca, Žeje 

r Krtina   ' ••-."'•"":, 
Brezja; Studenec '' ' - •.; 'J 

~:Viševeli, Zalog pod'Sveto Trojico 

Lukovica: 
Sp. Koseze (del): 
Zlato polje: 

Dobeno: 
Loka: 
Mengeš: 

Dni ja (del): • 
Moravče: 
Sveti Mohor (del) i 
Sveti Valentin: 

Moste: 
Suhadole: 

Motnik: 
Zgornji Motnik: 

Nevi je: 
Tucna: 

Loke (del): 
Polovice: 

Peče: 
Zgornje Koseze: 

Podgorje (del): 

Prevoje: 
Ra folce: 
Sp. Koseze (del): 

Radomlje: 
Rova: 

Volčji potok: 

Loke (del): 

17. Lukovica 

Bido, Ceplje, Lukovica, Prapreče 
Gradišče, Preserje, Spodnje Koseze 
Brezovica, Mala Lasna, Obrše, Pod- 
gora, Preserje, TrnovČe, Zlato polje 

18. Mengeš 

Dobeno 
Loka pri Mengšu 
Mengeš, Pristava, Topole - 

19. Moravče 

Dešen (del: Drtija) 
Češnjice, Gorica, Moravče ; 

Podoreh, Sveti Mohor, Svine 
Sv. Valentin, Zalog 

20. Moste ; 

Moste, Žeje 
Suhadole 

21. Motnik 

Motnik, Zajksovnik   - N 
Bela, Zgornji Motnik 

22. Ne v lje 

Nevlje, Uševek, Vir, Vrhpolje 
Briše, Hrib,, Poreber, Tučna 

23. Pai or il e ' ": 
(sedež  Vranja pec) 

Velika, Lasna 
Spodnje  Paioviče, Trobelno, Vranja 
peč, Zgornje Paioviče '        •! 

24. P••• 

_ Gora, rKrižate, Peče, Pretrž _:    . 
Hrastnik, Mošenik, Zgornje.Kosez© 

25. Podgorje 
Podgorje 

26. P r e T o j e 
(sedež, St. Vid) 

Imovica, Prevoje, St. Vid, Vrba 
Dupeljne, Rafolče, Vrhovlje   . 
Prevalje 

27. 'Radomlje 

Hudo, Radomlje, ŠkrjanČevo 
Dolenje, Jasen,-Kolovec, Rova, Žago« 
rica, Ziče • ; 

. Rudnik;* Volčji potok        < 

2§. Sred n j •^ y as   t •       ••    •; 

' Lokp v Tuhinju, Pirševo, Potok, Sno- 
•   vik;-Va*eno 
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PodJiruškc: Markovo,   PodhruSko,   Srednja   vas, 
Studenec 

Znojile (del): Bela peč, Poljane, Rožično, 3?h pri 
Kamniku, Sovina peč (del), Trotti- 
no, Znojile, Zobejevo 

29.  Šmartno v Tuhinju 

Hrušovka: Gradišče,   Hruševka,   Kostanj,   Pod- 
breg, Prapreče, Ravne 

Šmartncv Tuhinju: Buč, Sidol, Stebljevek, Šmartno v Tu- 
hinju 

Spitalič (del): 

&. Ožbalt: 

Trojane (del): 

Trzin: 

Hr\bi: 

špitalic (del): 
Zgornji Tuhinj: 

Tunji »ce: 

Bretovica (del): 
ïodreèje (det): 

Rèphje: 
Vodice: 

30.  Špitalic 

Okrog, Rebro, Spitalič 

31.  Št. Ožbalt 

BrŠljinovec, Doline, Gorenje, Javor- 
je, Log, Podmilj, Prvinje, Suž&, St 
Oibalt, Zgornji Pfctelinjek 
Uč«k 

32. Trzin 

Trzin 

33. Tuhinj 

Cirkuse, Crni  vrh,   Golies,   Liplje, 
Mali hrib, Veliki hrib 
Celnjice 
Laze, Selo, Zgornji Tuhinj 

34. T u u j i e e 

Laniše, Tunjice, Tuüjiäka mlaka 

35. Vir j 

Zaboršt 
Količevo, Podredje (del), Vir    • 

36. Vodice 

Dobruia, Repnje 
Vodice 

37.  Vrhpolje 

Sv.  Trojica  (del): Dole pod Sv. Trojico, KokoSnje, Kon- 
fin, Sv. Trojica 

frhppljei 6p. JavorŠica, Sp. Tuštanj, Vrbr:olJ!?, 
tZg. Javoršica, Zg. Tultaoj 

Dobrava; 
Lahovicç?, 
Zalog:, 

38. Zalog 

Cerkljanska Dobrava 
Lahoviče, Vopovlje 
Glinje, Zalog 

Okraj Kranj 
obsega naslednje kraje, luitastrske občine in naselja: 

1.  Besnica 
(sedež   Zgornja Besnica) 

ISrmilje (del): 
Spodnja Besnica 
Sv. J ost: 

Janinik,  Nemilje,  Njivica,  Podblica 
Spodnja Besnica 
Javornik, Pševo, Rakovica, Sv* J<#'t, 
Zabukovje 

Zgornja Besnica:      Zgornja Besnica 

2. B i t n j e 
(sedež Zgornje Bitnje) 

Bitnje: 
\ 

Spodnji Brnik: 
Zgornji Brnih: 

Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje, Zgor- 
nje Bitnje 

3.  Brni ki 
(sedež Zgornji Brnik) 

Spodnji Brnik 
Zgornji Brnik 

4. Cerklje na Gorenjskem 

Cerklje: 
Grad: 
Plata: 
Šmartno: 
Štefan ja gora: 

Duplje: 

Cerklje, Pšenična polica, Vašca 
Dvorje, Grad 
Pšata 
Poženik, Šmartno 
Šteianja gora 

5. Duplje 
(sedež   Zgornje. Duplje) 

Spodnje Duplje, Zadraga, Zgornje 
Duplje 

Vojvòdni borst 
Žeje  (del): 

II: 
2eje 

6. G oriče 
Golnikf 
Gorice: 
Srednja vas: 

Golnik 
Gorice, 
Srednja 

Kamnjek, Letenice, 
vas, Zalog 

Zavoda 

7. Jezersko 
(sedež   Zgornje Jezersko) 

Spodnje Jezersko:   Spodnje Jezersko, Zgornje Fužine " 
Zgornje Jezersko:    Zgornje Jezersko 

Kokra.' 

Kokriea: 

Bistrica (<•): 
Kotor: 
ivircei 

8. Kokra 

Kokra, Spodnje Fužino' 

9. Kokriea 

Bobovek, Ilovka, Kokriea. Mlaka, 
Srakovlje, Tatinčc 

10. Ko vor 

Sv. Neža (Brezje) 
Hudo, Huliça, Kovor. Loka 
Brdo, Zvirce 
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11.   Kranj 22.  Sv.  K a f a r i n a 

Čirčiče: Cirčiče (sedež   Slap) 

Huje: Huje Sv, Katarina: Cadovlje,   Dolina,  (Jruhovšt-,  Hrib, 
Klanec: Klanec Luni, Pota•|•, Puterhoi', Slap 
Kranj: Kranj 
Primskovo: Primskovo, Gorenje 23. Šenčur 
Rupa: Rupa 
Stražišče (del): Stražišče (del), Šmarjetna gora Luže  (del): Siedi.ja  »as 
Struievo: Struževo Šenčur: Šenčur 

12. Križe 24 .   Šenturska   gora 

Križe (del): Gozd,  Križe, Pristava  (del), Retnje Šenturska gora: Apno-Ravne, Sidraž, Stiska  vas, Sv. 
Senično: Novake, Senično, Spodnje Veterno, Ambrož, Sv. Lenart, Šenturska gora, 

Zgornje Veterno Viševca, Vrbovje 
Uganja vas: Breg, Sebenje, Žiganja vas 

25. Trboje 
13. Lese Mose (del): Moše 

Bistrica (del):. Popovo, Vadiče, Visoče Trboje: Trboje, Zerjavka 
Lese: Lese, Paloviče, Peračica 

14. Mavčiče 26. Trst eni k 

Jama: Jama Babni vrt: Babni vrt, Cadovlje, Panger^iYa, 

Mavčiče: Mavčiče Povije, Trstenik, Žablje 

Podreča:, Podreča Tenetiše: Spodnje Tenetiše, Zgornje Tenetiše 

Prase: Praše 
27. Tržič 

15. Naklo Histrica (del): Bistrica 

Naklo: Malo Naklo, Naklo Križe (del): Pristava (del) 

Okroglo: Okroglo 1 rzic: Tržio 

Pivka: Pivka, Polica 
Strahinj: Cegelnica, Strahinj 28.   Vrl oso vo 
Vojvodni borit I: — Češnjevek: CeMijevek 

16. Orehek 
Velvsovo: Adergas, Praprolna polica, Trata, 

Velesovo 
Breg: Breg 
Drulovka: Drulovka,- Orehek 29.  Visoko 
Stražišče  (del): Stražišče (del) 

Luže (del): Luže 

17. Podbrezje Oìlevek: Olševek 
Visoko: Hotemaže, Milje, Visoko 

Podbrezje: Britof, Dolenja vas, Podtabor, 

Žeje (del)ii 
Srednja vas 
Bistrica 30.  Voglje 

(sedež   Voklo) 
18.  Preddvor fi rastje: Hrastje, Prebačevo 

Bela: Bašelj, Hraše, Spodnja Bela, Srednja 
Bela, Zgornja Bela 

Voglje: Voglje, Voklo 

Breg: Breg, Hrib, Mače, Nova vas. Potoče, 31. Zapoge 

Tupuličezi 
Preddvor 
Možjanca, Tupaliče 

19. Predoslje 

Hraše: 
Zapoge: 

Hraše 
Dorniče, Torovo, Zapoge 

Britof: Britof, Orehovlje Okraj Ljubljana-okolica 
Predoslje: 
Suha: 

Predoslje 
Suha 

obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Besnica 
i 20. Smlednik Jais*~ . Besnica, Javor 

Mose (del): Dragočajna Volavi je (del): Gaberje, Vnajnarje, Zgornja Besnica 
Smlednik: Smlednik, Sv.Valburga (del) 

21. Sv. Ana 2. Blatna Brezovica         <, 

Sv. Ana:. Sv. Ana Blatna Brezovica: Bevke, Blatna Brezovica, Sinja gorica 
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Bizovik (del): 

Borovnica: 

Breg: 
Zabočevo: 

3. Bizovik 

Bizovik 

4.' Borovnica 

Borovnica, Dol, Lašče, Laze, Obonica, 
Padež, Pokojišče, Pristava, Zavrli 

. Breg, Pako 
Brezovica, Dražica, Niževec, Zabočevo 

5.  Brezovica- Vnanjegorice 
(sedež Brezovica pri Ljubljani) 

Brezovica (del):     Brezovica, Vnanje gorice 
Trnovsko predmesh 

je (del): — • -• 

Butajnova: 
Črni vrh (del): 
Št. Jost (del): fi 
Vrzdenec (delpj 

G. Butajnova - Št.  Jošt 
(sedež Butajnova) 

Butajnova, Planina (del) 
Planina "(<lel) . 
Št. Jošt 
Samotorica (del) 

Liber ga (del): 
Metnaj (del): 

Fintarjevec:• 

7.- Crni potok- 
• Dvor (del: Bogenšperk) 

DebeČe, Obolno (del), Osredek, Pla- 
nina 
Crnì potok, Javorje, Leskovec, Pod- 

, roje, Ravni Osredek, Riharjevec, Vin- 
tarjevec, Vrata 

8. C r n i v r h - 
Crni vrh (del):       Crni vrh (del), Smolnik, Šetnik ,, 
Kovski vi h (del): „Bukov vrh (del) 
Stanise (del): Valterski vrh (del) 

Črnuče: 
Nad gorica: 
Sfožice (del): 
Šmartno (del): 

Dobrova (del): 
Šujica (del): 

9.c Črnuče 
Črnuče, Dobrava, Gmajna, Podboršt 
Brod, Ježa, Nadgoricn    • 

10. Dobrova 
. Brezje (del), Dobrova 

Gaberje, Hruševo, Osredek, Stranska1 

vas, Sujica 

11. Dobrnn je - Sostro , 
" (sedež  Zadvor) 

Dobmnje (del):       Dobrunje, Zadvor (del), Zavoglje 
Podmolnik (del):    Podrholnik. v 
Sestro (del):      "   Sostro,-Češnjice, Zagradišče, 

, Heričevo: 
.  Dol:    - 

Kleče: 
Vódgora: 
Zadòbrova (del): " 

4,    • \\ 

12. Do!.-Beri&evo 
(sedež Dol prd-Ljubljani) : 

Beričevo, Brinje  ^ 
Dol pri Ljubljani. Videm, Zabpršt 

, Kleče ' '       -   ' ,     - 
Podgora, Zajelše  , ,   . 

13. Dolsko 

Dolsko: t Dolsko 
Laze: Laze 
Petelinjh: Kamnica, Petelinje, Sv. Helenu 
Šenožetu (del): Senožeti (del)    -** 
Sv. Kri3: Sv. Križ, Vrh Sv. Križa', Zagorica 
Vin je: Klopce, Vinje 

* 

14.  DjçnoT, grič - Ligojna 
(sedež Ligojna) 

Velika Ligojna: 

Bobna gora: 

Gliniha: 

Št.< md {del): 

Gollo: 

Zapotok: 
Želimlje (del): 

Horjul: 

Vrzdenec (del): 

Hjotic (del): 

Konj (del): 

Drenov.grič, Lesno Brdo, Mala Li-" 
gojna, Velika Ligojna (del) 

15. Dvor 

Babna gora, Belica, Belo, Dolenja vas, 
Dvor, Hrastenica, Log,       ^ 

16. Glinica 

Dolnice, Glinica, Kamna gorica, Pod- 
utik, Toško čelo      .- ( 

Dobravica: 

•(*•-• 

iška vaš (del): 

: 22. 

Dobrova  (del) i 
Podsmreka: 

Kresnice: 
Kresniški vrh:, 

17. Golo1-Skrinje 
(sedež Golo) 

Dolenje Golo. Gorenje Golo. Mokrice, 
Škrilje ' ' •' 
Visoko, Zapotok , 
Selnik .' ,     .       .    • 

,. 18. H or j hI;       . 

Horjul, Kpreno, Ljubgoina, Velika 
Ligojna (del)    , •   '.'   /•   .    , 
Samotorca (del) ' 

19. Hoti? 

Bitiče, Gorenji Hotič, Jesenje, Spod-, 
nji Hotič, Vernek (del). Zanodje 
Konj '.     ' V 

20. Ig-    •   '     > _ ,-• •"   ' 

Dobravica, Kremenica, Sarsko •      • 
/   ' Ig, Kot, Staje   '..;''...•''-     '     , 

21.Iška  vas 

Gornji Ig, Iška, Iška vas 

Kožarje-Podsmreka / 
- (sedež .Kožarje) : 

Kožarje (del),. Podsmreka (del) > 
Draževnik, Komanija,. Podsmreka 

,   (del), Razori    ," 

23.  Kresnice ; 
, Kresnice,- Kresniške poljane 
Golišče, Kresniški vrlr. Mala ' Dolga 
noga • '      "' -.--.  -   ,   '.• 
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Rudnik (del): 

Hotič (del): 
Jablanicu (del): 
Konj (del): 
Litija: 

Sv. Anton (del): 

Log: 

24. Lavrica- 
Babna gorica,. Dalnja vas, Orle, Sela 
pri Rudniku, Srednja vas 

25. Litija 

Gornji log, Gradec 
Breg, Tenetiše 
Ponpviče (del), Spodnji log   (del) 
Grbin, Litija, Podsitarjevec, St. Jurij, 
Veliki vrh 
širmarrski hrib ' 

26. Log' 

Dragomer, Log, Lukovici 

..   ,   . .     27. Matena-Iška Loka 
(sedež Matena) 

Iška Loka:' I§ka Loka, Matena 

Golo Brdo:   \ 
Medvode: 
Freska: 
Senica: 

Studencice: 

Topol: 
Zbilje: 
Žlebe: 

Stanežice (del): 

28. Medvode 

Golo Brdo, Seničica ' , 
Medvode, Svetje 
Goričane, Preska,   Rakòviuk, V'aže 
Ladja, Spodnja Senica, Zgornja Se- 
nica 
Govejek/StudenČice, Tehovec, Jalo- 
vec .. j" 

• Brezovica, Topol                      •   . 
Zbilje 
Žlebe    '• 

* 29. Medno 

Dvor, Medno, Stanežice 

30. Notranje-gorice 

Brezovica (del):      Notranje gorice (del), Plešivica 

31. P i j a v a g o r i c a 

Vradisče: Brezje, Gradile, Sinerjeae, Vrh • 
Pi java corica: Pijava gorica 
Vino (del):   _ Drenik 

,      • 32.  Pir nife .'I 
(sedež Zgornje Pirniče). 

Spodnje Pirniče:      Vikerče, lavh, Spodnje Pirniče 
Zgornje Pirniče: .    Virje, Zgornje Pirniče 

33. Po d g o r i c a - D r a g o m e 1 i 
(sedež Podgorica) 

Dragomelj:, Dragomelj ' 
Podgorica: Podgorica, Plata, Soteska, Sv. ••••• 

ob Savi 

.     34. P o d 1 i p a - S m r e l j e 
(sedež Podfipa)   -,  . ,   ' . 

Podlipn:        '_ Podiipa 
št. Joh (dei):    _   Smiečje . :        .,- • ... '.. ^ 

Lipogh av: 

Podmolnik (del): 
Sostro (del): 

36. 

Brezovica (del): 
Jezero i 
Preserje (del): 

35. Podlij),oglav 

Brezje, Mali Lipoglav, Pance, Repče} 

Sela pri Pancah, Veliki Lipoglav* '"• 
Št. Pavel 
Podlipoglav, Sadinja vas 

Po dpeî- Jezero 
(sedež Podpeč) ~ 

Notranje gorice (del) 
Jezero, Pianinica 
Podpeč 

37; Polhov G-radec 
Polhov Gradec:        Podreber, Polhoy  Gradec, Pristava, 

Srednja vas 
Selo: Selo, Setnica 
Setnik (del): Briše (del) 

38. Pol'Sni k 

Konjsica (del):       Konjšica (del), Št. Lenart (del) 
Pol'snik (del): Dolgi rt, Mam'ol (d«l), Pf e vek, Ravne, 

Renkej Spodnji Polšfiik, Šemnik,Tepe, 
Zgornji Polšriik    % 
Borovak, Preska Velika Goba II: 

39. Praproïe-Se.tnik 
,    (sedež Fraproče) • 

Črni vrh (del):        Crni vrh (del) 
Setnik (del): Briše (del), Butajnovay (del). Pra- 

proče, Setnik, Smolnik 

40.  Preserje ., 

Kamnik: Gorička, Kamnik, Prevalje 
Preserje (del):        Dolnja Brezovica, Gornja Brezovical 

Preserje . 

H. Prežganje-•••••• 
'  • (sedež Prežganje) 

Trebeljevo:    ' Gozd-Reka, Mali vrh, Malo Trebelje-, 
, .   ' v<>, Veliko Trebeljevo 

Volavlje (del):        Jančje, Laze, Prežganje, Ravno brdo, 
-    Tuji grm, Volavlje, Zgornja Besni« 

(del) '• •        . 

42.  Rakitna^                        . « 
Iška vas  (del): Ustje '       . ,     . 
Rakitna: Rakitna • 

43. Rjjbče-Zasavje 
J *'    ' (sedež Ribče) 

Drli ja (del):   , Dešen (del: ^Cvetež, Golezen, Planja* 
* vä, USenišče) 

Italic (del) K Vemek^del). 
Senožeti(del): Senožeti (del) 
Velika vas:   • Velika vas                      , ^            *, 

Konj (del): s 

'Pol'snik (del)? 
Roviše (del): 
Št. Lambert (del/i 

44.  Sava^ 

Cirkuse, Pohoviče (del), Sava, Spod- 
nji log (del), Zahrib" ^   • '' 1- - • 
Mamol (del)  .     • •'      ' 
Lese '        -,    • 
Mošenik (del)i ... .     '-    .        .    •"" " 
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Polje; 
SkaruČna: 

45.  Skar.uïna 
Polje. 
Povodje, Skaručna, Vojsko 

46. Stara Vrhnika 

gara Vrhnika: Stara Vrhnika 
rrhnika (del): Vrhnika (del: Podlipska c. št. 16) 

Vanisce; 

M<M vrh (del): 

47. S k oi lj ics 

Dole, Glinek, Gumnišče, Klanec-Škof- 
ljica, Lanišče, Pleše, Reber, Zalog, 
Zgornjé'Blatò: 

Tlake (del). 

48. Šmartno pri Litiji 

Metnaj (jdel): Obolno (del) 
-*»• Anton (delj: t , Jastrebnik, Ščit, Štangarske poljane 
s*nartno (del): "   ' Mala Kostrevnica (del), Šmartno pri 

'J Litiji, Ustje, Volčja jama, Zavrstnik' 

49. Šmartno   - Gameljne) ,, 
(sedež Zgornje Gameljne) 

>ameljner Spodnje Gameljne, Srednje Gamelj- 
ne, Zgornje .Gameljne 

'": Rašica'1'   "    '   "    • 
Šmartno pod Šmarno goro 

50. Tacen 
ocen; Tacen 

ftalico: 
Šmartno: 

• T, 

51. Tirna 

•Borise (del): Golče) Pcdbukovje, Roviše, Sv. Gora 
"'• Lambert (del): Tirna (Brezovica, Kake, Selce)' 

ToThÜelj; 
'rMjene: 

Jandrïe (del): 
J*e (del):, . 
poviše (del): 
rap*. • •" ' " 

;i 

ate 

52.  Torniseli 
Brest, Lipe, Tomišelj - 
Strahomer,* Vrbljenr 

53. Vace. ... • 
Kandrše 

-Gora •  , Y      .'   J j •'. '"• 
Cvetež, Laze, Široka set, Vovše 
Klenik, Potok, RžiŠče, SHvna, Vače, ; 

h. 
54.  Velika .Kostrevnica 

J*žnivrh (del):     Vilji grm 
Lli>erga.(del): T)VCT •••   .' 

Šmartno (del): 

Dvor (del), Jelša, Liberga, Lupinica, 
Velika .Kostrevnica 
Mala Kostrevnica (del) 

55:'Velika Stangai '/ • 
•'•'. Anton (del):    Dragovšek,'Mala Stanga,'Velika 

t/ ,i Stanga 
slavlje (del):        Dolgo i Brdo,-'Koške poljane, Račića 

ï'erd. 
56. Vera 

>.BUtra,'$l;rke, .;-V«rd 

Vrhnika (del): 
57. Vrhnika 
Vrhnika (del) 

58. Vrzdenec-žažar 
(sedež Vrzdenec) 

Vrzdenec (del):       Vrzdenec 
Žažar: Zažar ( 

59. Z a kl an e e - B r e z j e 
(sedež Podolnica) 

Dobrova (del):        Brezje (del) 
Zaklanec: Lesno Brdo, Podolnica, Zaklanec 

Petkovec (del): 
Zaplana: 

60/Zap la na 

Petkovec (del) 
Zaplana    " 

61. Zgornja Jablanica 
Jablanica (del):       Gradišče, Gradiške Laze, Jablanica 
•Liberga (del): Céroveo 

Zelimi je (del): 
62. 2elimlje 
Klada, Zelimlje 

, Okraj Rakek 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

Babno polje: 
1. Babno polje 

Babno polje 

/2. Begunje pri Cerknici 
Begunje pri Cerk.: Begunje pri Cerknici 
Podslivnica: Mahneti, Oton^ca, Podslivnica 
SeUček: Brezje, Selšček, Topo] 

Bezuljak: 
Ko-ljek: 

Cajnarje: 
Kremenca: 
štrukljem vas: 

\ Bezuljak 
Bezuljak, Dobec 

.Beč, Otave 

4. Cajnarje 
Cajnarje, Gošič, Krušče, Reparje 

:.,Kremenca, Milava, Ponikve, Slugovo 
Bečajo,- Hribljane, Hruškarje, Pïrma- 

.:r   ne, Ščurkovo, Štrukljev* vae      - 

i    '        - -     ' ' ' .   - 
5. Cerknica 

Cerknica:     ,;i    ,  Cerknica 
Dolenja vas (del): t Dolenje Jezero 
Otok l (del):     /Otok 
Otok II: '—      . .' 

6. Dolenja vas 
<• ' •    - i    ' '   ' - . - 

Dolenja vas (del):   Dolenja vas, Podskrajnik,  Zelše 
1 ' -    •        ' ,•'',' 

7.  Dolenji Logatec 
Brod: Brod,-Cevica   •*. "' 
Dolenji Logatec:      Dolenji Logatec. Martini hrib    •'. , 
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8. Gorenji  Logatec 
Blekova vas: Blekova vas,  Blekovske Zibrše 
Gor., Logatec: Gorenja vas, Gorenji Logatec, Kalce 
Žibrle: Logaške Zibrše  ' 

Bločice: Bločice, Bloška polica 
Gor. Jezero: Gorenje Jezero 
Grahovo: Grahovo, Martinjak 
Lipsenj: ' Goričice, Lipsenj, Sv. Stefan, 
Otok I (del): Laze 
Žerovnica: Žerovnica • 

10.  Hotedršica 

Hotedršica: Hotedršica, Hotenjske Zibrše 
Ravnik: Novi svet, Ravnik 
Žibrse Hi: Hotenjske Zibrše 

11. Iga ras 
Bahna polica: Babna polica .                     t 

Jga vas: , Iga vas, Podgora 
Kozar išče: Kozarišče, Šroarata 
Poljane: Poljane 
Pudob: 'Pudob' 
Visevek: Viševek 
Vrh: Vrh 

.12. Laze 
Laze: Jakovica, Laze 

13.  Lož 

Lož: Lož, Podlož 

N 14.  Nova  vas 

Hcnete: Benete   ^ 
Hudi vrh: Hudi vrh 
Metulje: Metulje 
Nova vas: Fara, Nova vas 
Ravne: Ravne 
Rimarsko: Rimarsko 
Studenec: Studenec 
Studeno  (del): Glina 
Topol: Topol                                    ' 
Veliki vrh: Veliki vrh 
Volčje: Nemška vas, Volčje 

15. 01 a v a 

• (sedež Gorenje Otave) 

Kranjce (del): Kosake (del: Kranjce) 
Otave: " -Beč,  Dolenje Otave, Gora, 

IG. 
Dol. Planina: 
Gor.  Planina: 
Grčarevec: 

Rakek (del)j 

Otave,   Krampe,   Kr/.išče,   Pikovnik, 
Stražišče, Žibovnik, Zupejno   .   , 

Planina  pri  Rakeku 
Planina  (del), Lipje f 
Planina (del) " 
Grčarevec 

-  17. Rakek 
"Rakek   •' 

18. R a v n i k 

Gradiško: Andrejče, Gradiško, Hlteno, Mramo- 
rovo pri Pajkovem, Polšeče, Štorovo, 
Zavru 

Ravnik: Lepi vrh, Ravnik 
Strmca:   . Mramorovo pri Lužarjih, Strmca, 

Zakraj 
Sv. Duh: '       Godičevo, Kramplje, Lahovo, Sv. Duh 

Škrabče, Škufče 
Zales: Bočkovo, Jeršanovo, Lovranovo, 

Maini, Ograda, Sv. Trojica, Zales 

19. RoTte 

Dole: Lom '. • ... - 
Petkovec (del): Petkovec (del) 
Rovte: Praprotno brdo, Rovte 
Zibrše l: Zibrše 

20. Stari trg pri Lo2u 

Dane: Dane, Klance, Škrilje 
Knežja njiva: Knežja njiva, Markovec 
Nadlesk: Nadlesk 
Podcerkev: Podcerkev 
Stari trj? pri Ložu: Stari trg pri Ložu 
Vrhniiui: Vrhnika pri Ložu 

21. S v. V i d nad Cerknico 

Jeriiče: Jeršiče,  Rudolfovo 
Kranjce (del): Korošce, KoŠčaki \de\) 
Osredek: Osr.edek      ».'•'. .••,;' 
Rame pri Sv. Vidu: LeŠnjake, Ravne, Tavžlje, Zahrib;'. 
Sv. Vid nad '     ' 

Cerknico: Cohbvo, Sv. Vid nad Cerknico, Zala 

22. Unec 
Rakek (del): Ivanje selo 
Unec:   '     ' Slivice, Uuec      ' 

23. Velike Bloke 
Radlek: .    Radlek 
Sttulena (del): Studeno 
Vlaka: Hribarjevo, Rožanče, Sleme, Ulaka' 
Velike Bloke: Vel. Bloke 

Vrh: 
24. V r h S v. T r e h k r a 1 j e v 

Hleviše, ,Hlevni vrh, Lavrovecj Vrh 

Okraj ;škof ja Loka 
obsega naslednje kraje, katastrske občine 'm naselja: 

1. B u k o v i c a 
Bukmica: Bukovica, Knape, Sevlje 
Sv.  Klemen (del): Buk'ovščica,. Pozirao, Strmica 
Sv. Lenart (del): Stirpnik 
Zg. Ljula (del): Praprfltno, Sv. Tomaž 

Drazgc&e: 
Sv, Križ: 
Studeno: 

2. C e š ri j i c a 
Dražgoše 
Podlonk, Škovine 
Cešnjica, Rudno. Studeno 



Štev. B2 Stran 271 

Davča: 

Gorenja vas: 

bol, Dobrava: 

Lutine (del): 

Botavi je: 

bolmčice: 
G°r. ravan (del): 

Podvrh (del): 

Leskovica (del) i 

3. Davča 

Davča, Podporezen 

4.  Gorenja Vas 

Gorenja vas, Sestranska vas, Trataj 
Zirovski vrh Sv. Antona 
Bačne,   Dolenja   Dobrava,   Gorenja 
Dobrava, Todraž, Zirovski  vrh Sv. 
Urbana 
Brebovnica     ? 

5. Hotavlje 

Čabrače, Hlavče njive, Hotavlje, 
Sred. brdo, Suša, Volaka 

d , 

6. Javorje 
Dolenčice, Javorje, Mttrave 
Dolenja ravan, Gorenja ravan, Dole- 
nja Zetina, Gorenja Žetina, Jelovica 
Četena ravan, Mlaka, Podvrh, Za- 
preval 

7. Les ko vi c a 
Debeni, Kopačnica, Leskovica, 
Studor 

lovski vrh (del): 
Podóbeno (del): 
Jontšc (del): 
^Uofco: 
tminec (del): 

Lutine (del): 

S». ^•kolaj (del) 

Öofc >]e: 

dolenje brdo: 

Kàvshi vrh (del): 
Podobeno (del): 

C°r. ravan (del): 

S«. Barbara: 
Sv- QSbolt  (del): 

8. Log    . 
Kovski vrh (del) 
Gaberška gora 
Log, Valterski yrh (del) f.. 
Log, Smoldno," Visoko 
Brode, Gabrk 

9. Lu Bi ne 

Dolge njive, Goli vrh, Lucine, Pre- 
lesjé, Zadobje 

10. Martinj vrh 

r   Martinj vrh (del), Ojstri vrh 

11. Poljane 

Dobje,. Hotovlje, Kremenik, Poljane 
nad Skofjo Loko, Predroost, Vinharje 
Dolenje brdo, Gorenje brdo, Srednja 
vas, 2abja vas. 
Bukov vrh (del)' . 
Delnice, Lom,'Lovsko brdo, Podo- 
beno,', Volča, Zakobiljek 
Jazbine, Malenski vrh 

U2.  P natal« 
Hosta, Puštel    ' 
Sv. Barbara 
Sv..Andrej, Sv. Oibolt 

13. Rete<5e<. 

Gode§ič4"   '   ' 
Gorenja Vas, Retečt 

14.  Selca 

Dolenja vas: Dolenja vas, Golica 
Kalile: Kališe,  Lajše 
Selca: Selca 
Sv. Klemen (del): Topolje, Zabrekve 

Javorjev dol: 
Koprivnik (del): 
Louise:   r 

Pod jelovo brdo: 

15. ,S o v o d e n j 

Javorjev dol 
Koprivnik (del) 
Laniše, Nova Oselica, Sovodenj 
Podjelovo brdo 

Stara Oselica (del): Hobovše (del), Stara Oselica (del) 

Draga: 
Sora: 

16. Sora 

'4   D(raga, Gosteče, Pungert 
• Dol, Sora. 

^ 17. Stara   Loka 

Stara Loka:      '     Binkelj, Papirnica, Stara L'ok'a, 
Trnje, Vešter, Virlog 

18. Sorictt 

Danje (del): Sp. Danje, Torka, Zabrđo, Zg. Danje 
Sorica: . Sp. Sorica, Zg. Sorica 

"^- 19. Škof ja Loka 

škojja Loka: PodpuHerca, Škoija Loka, Yiucarje 
Suha (del): Suha (del) 

20. Trata - kolodvor 

Stari dvor:: Grènc, Stari dvor, Virmaše 
Suha (del):       \   Lipica, Suha (del), Trata 

21. Trebija 

Stara Oselica (del) : Hobovše  (del) j Stara Oselica  (del) 
Trebija: ' Fužine, Kladje, Podgora, Trebija..   * 

Danje (del): 
Leskovica (del): 
Zalilog: 

Sopotnica: 

Stantie (del): 
Sv. Oibolt  (del): 
Zminec (del): 

'   24. 

Podvrh  (del): 
Sv. Lenart (del): 
Zg. Ljuša (del):* 

Dor far je: 
Križna gora: 

Perno: 
iabnica: 

22. Za I i I,o g 

Ravne 
Leskovška Davča • ' •'' ì 

Osojnik, Potok, Zala, Zalilog 

23. Zminec   N 

Breznica, Gabrovo, Sopotnica. 
Sv. Flórijan 
Stanile .    . 
Sv. Petra hrib 
Bodovlje, Zminec 

Zgornja Ljuša 
Jarčje brdò, Krivo brdo 
Rovt, Sv. Lenart 
Sp. Ljuša, Zg. Ljule 

25. Žab ni ca 

Dorfarje,!Forme, Sv. Duh" 
Čepulje, Križna gora, Lavtarski vrK, 
Planica 
Crngrob, MoSkrinjc, Pevno   ; 
Suina, Zabnica 
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26. Železniki 

Sv. Nikolaj (del):   Martinj vrb (del: Smoleva) 
Železniki: *       Železniki 

J 27. Žiri    • 
Dobračeva: Dobračeva, Selo, Stara vas, Za- 

brežnik     ' 
Koprivnik (del):     Koprivnik (del:rh. št. 36), Mrzli vrh 
Ledinica: Jarčja dolina, Led:nica 
Opale: Izgorje, Opale 
Vrsnik: Podklanec, Ravne, Sovra 
Žiti: Brekovice, Goropeke, 2iri ••. 
Žirovski vrh: Nova vas,, Rače va, Žirovski vrh 

Mariborsko okrožje 

Okraj Lendava * 

(sedež Dolnja Lendava) 

"feega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

Banutat 

Bogojina^ 

Brezovica^ 

Bukovnica: 

čentiba:. 

Črenšovci:, 

Dobrotniki 

Dolina: 

1. Banata 

Banuta 

2. Bogojina 

Bogojina   ' 

3. Brezovica 

Brezovica ,. 

4. Bukovnica 

Bukovnica 

5. Čentiba- 

Čentiba 

6. Crengovci 

, Črenšovci 

7. Dobrovnik" 

Dobrovnik 

8. Dolina 

Dolina 

9. Dolnja  Bistrica 

Dolnja Bistrica:       Dolnja Bistrica .    ' 

10. Dolnja Lefldava,^       ,\ 

Dolgfl vas: Dolga vas, Dolgovaške gorice 
Dolnja Lendava:       Dolnja Lendava, Lendavske gorice, 

Trije mlini 

11. Dolnji, •••-•S 

Dolnji Lakos: Dolnji Lakoš,     '        s       .... 

Filotci: 

Gaber je: 

12,  Filo v ci 
Filovci 

13.  G a be rje 

Gaberje 

J4. Genterovci 

Genterovci: Genterovci 

Gomilica: 

15. Gomilica 
Gomilica \ •• 

16. Gornja Bistrica 
Gornja Bistrica:       Gornja Bistrica 

17. Gornji La boš 

Gornji Lakoi:, Gornji LakoS    ,       ^      ,  r     ,, ;? 

Hotizar 

>         18. Ho t iza 
s Hotiza 

t. ' 

'•       .-.- 

Kamovci:/ 

Kapca:, 

19. Kamovci 
Kamovci   •   > "•        ï ' 

.u. 

20. Kapca 
Kapca 

•-•>' • 

Kobilje: 

21. Kobilje 
Kobilje 

> 

• V~ .' '4o'" 

Kotfj 

22. Ko! 
Kot,; i      :     !       i, 

. • .         • 

Lipari 

23. Lips 
Lipa 

» •-     '-   ••    1 

24. Mala Poiana 

Mah Polana:,   v    Mala Poiana 

25. Motvarjèvci 
Motvarjèvci:. Motvarjèvci '•>' 

Nedelica: 

26. Nedelica       • 

Nedelica'   ' ' 

,• 

27. lì ovo m o st j e 

Mostje (del):.     -,    Mostje (del: Novo Mostje) 

28.  Odranci 

Odranci:, Odranci • , 

''.•  t 29. Peti S o ve i  -   , 

Petišovci: Benica, Petišovci 

30. Pince 
•.  i 

Pince: Pince, Pince-Maroi 
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*•. 'Rad moža u ci 
Radmozanci: ^adumžanci 

J2.  Ren kov ci 
Gančani (del):       • — \ 
Renhovci: .   Renkovci 

33. Srednja  Bist-rice 
Srednja Bistrica:     Srednja B.strica   • • 

Mostje (del): 

,   Strehòvci: 

, Trnje: 

Turnišče: ' 

34. Staro Mostje 
Mostje (del: Staro. Mostje) 

35. S tre bore i " 
Strehovci  . • 

36. ••••• 
Trnje - 

37. Turnice 
Turnišče 

38. Velika Polana 
.'Velika Polana:'        Velika Polana 

Zitkovci:, 

Žižki: 

39.  Žitkovci 
Žitkovci 

40 Žižki 

Žižki 

.,;, Okraj Ljutoitìér 
obsega naslednje kraje", katastrske občine in naselja: 

Üerkovci: 
,Bolehnečici: 

i.- BolehneCici 
Berkovci 

,   Bolehhečići 

2.  Branoslavci 
-.' üranoshvci:   * Branoslavci,  Vidanbvci',. Vogričevc: 

Zgornji KamenSčak: Zgornji Kamenščak 

Butecovci: 

Buntani: 

Getan jeva: 

Cven: 
Krap je: 
Motat, 

3. BuBečovci 
Bučečovci 

4. Bun cani 

Bunčanl 

5. C ©z an j eye i 

Cežanjevci 
, - - \ ' '   ' ~ 

'      6. Cven ; 
'   Cven 

Krftpjft 
Mota -'  ' ' 

| 7.   Globoka 

Globoka: Globoka,  Kopriva, Šprino 

8. Go'demarci 
Godemarci: * Bodislavci, .Godemarci 

;9. Gornji K ju čaro vc i 

Gornji Kljuca rovci: Gornji Ključarovci 
Senik:    '     t Senik    , 
Žvab: i I Zvab 

Gresovščak: 

Banovci: 
Grlava: 
Krištanci: 

Ivanjkovci: 
Mihalovci: 
Liban ja: 
Pavlovßki vrh: 
Stanovao: 

10. Gre.sovSčak 

Cuber, Gresovščak, Železne 'dveri 

11. Grlava 

Banovci 
Grlava 
Krištanci, Saline! 

i . 
f 12. Ivankovci 

1   Ivanjkovci 
i    Mihalovci 

Libanja 
Pavlovski vrh' (del)' 

Y Stanovno, Strzetina 
I 

13. Ključarovci pri Ljuïomeni 

Ključarovci:       \ '' Grabe, Ključarovci pri Ljutomer; 

14 Hriževcf pri Ljutomeru 

Boreči: 
Vjaševci: 
Križevci: 

Boreči  • 

Iljaševci       •      .. 
Križevci pri Ljutomeru 

,• 15. Kog 

Gomila: 
Jastreba: 
Kog: 
taca vas: 
Viianj I: 
Vodranci: 

Gomila 
iastrèbei 
Kog 

) Lača vas 
j Vitanj   •              •; 

-     v Vodranci- 

-     ,16. KurSinci       > 

Kufšinci: , , 
Pfécetiàcii 

• iKuršincl, Sitarovcj' 
IPrecetinci           _ t 

•j      • i'7. L a konci 

Lahonci: "Ü ahonci 

là1«. Ljutomer 
Ljutomer:. Iljiutòmer :       • 

^        19.   LogaroTcl 
Logarovci: Be-rkovjki ..Prelogi,  GajŠevci,  K°ko- 

: rig i. Logarovci 

.0.'<: 
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Lokavcir 

Bučkovci: 
Drakovci (del): 
Morava: 

Babutci: 
Noršinci: 

Nunska graba: 
Presika: 
Rinčetova graba: 

20.   L o k a v c i 

I.okavci 

.. Mala Nedelja 
Bučkovci, Mala Nedelja 
Drakovci (del) 
Moravci 

22.   Noršinci 

Babinci * 
Noršinci 

23. Presika 

Nunska graba  - 
Presika 
Rinčetova graba 

24. Radomer je 
Radomerje: Radomerje 
Radomerscak: Radomerščak 
SpodnjiK.amenščak: Spodnji Kamenščak 

1 25.  Rad osi a v ci 
Radoslavci: Radoslavci 

26.  Razkrižje 

Gibina: 
Razkrižje: 
Šafarsko: 
Vescica: 

Gibinâ 
Razkrižje 
Safarško 
Vescica 

•» 

27. Savci 

Rakovci: 
Savći:        ' 

Rakovci 
Savci 

i 28., S e j a n c i 

-Bratonečice 
Mala vas: 

j 

l: Bratonečice (del), Sejanci 
Gradišče, Mala v£is 

129. Selišči'f 

Selišci: 
Slaptinci (del): 

. • Kupetinći, Selišci', 
Slaptinci, Zihlava (del) 

Slamnjak: 

Desnjak: 
Mekotnjak:   , 
Stara cesta: 

30. Slamnjal- 

Podgradje, Slamnjak 

31. Stara cesfta 

Desnjak 
Mekotnjak ' 
Stara cesta 

32. Stara Nova" ras 

Stara Nova vas: .   Stara Nova Vast 

Pristat» 
Sfocja vas: 

33. Stročja vas 

Pristava 
Stročja vas 

34.  Sv .  Miklavž  r/ri   Ormožu 

Hermanci: 
llovci: 
Kajžar: 
Sv. Miklavž: 
-Veliki Brebrovnik: 

Vinski vrh: 
Vuzmetinci: 
Zasavci: 

Hermanci 
Ilovci. 
Kajžar 
Sv. Miklavž pri Ormožu 
Pavlovski vrh (dot), Veliki Bre- 
brovnik 
Krčevina, Vinski vrh 
Vuzmetinci 
Zasavci, Zgornji Salovci (del) 

35.  S v. Tomaž pxï Ormožu 
Koračiće: 
Pršednci: 
Sv. Tomaž:. 

Hranjigovci, Koračiće, Zagorje 
PrŠetinci 
Sv. Tomaž pri Ormožu 

• 36. Trnovci 
Rucmanci: 
Trtiovci: 

Rucmanci _, 
Mezgovci, Senčak, Trnovci 

37.   V e 1 i č a n e 
Mali Brebrovnik: 
Plešivica: 
Veličane: 

Mah Brebrovnik 
Jeruzalem, Plešivica' 
Veličane 

38. V er že j 
Veržej: Veržej                         , 

39.  Vučja  vas 
Vuòta vas: 
Zasadi: 

Viicja vas 
Zasadi 

• 40. Ž e r o v i n c i 

Cerovec: 
Žerovinci: 

•Cerovec     .                               '•** 
Hujbar: Žerovinci 

Okraj. Maribor-mesto 
'   obsega naslednje katastrske občine in naselja: 

Bohova (del): 
Bresternica  (del) : 

Dogoše  (del): 
Grajska vrata: 
Grajski marof: 
Kamnica (del): 
Koroška vrata: 
Kosaki: 
'Krčevina: 
Limbuš (del): 

Maribor-mesto: 
Oreš je: 
Pekel: 
Pekre (del):        •> 
Počehom: 
P obrez je: 
Rqzvanja (del): 
Spodnje Radvanje: 

Dobrava (del) 
Elektrarna DES »Mariborski 
otok« (del) 
Marija Brezje (del) 
mesto Maribor 
mesto Maribor 
Mariborski, otok  (kopališče) 
mesto Maribor , 
Kosaki- 
Krčevina' 
Elektrarna DES .^Mariborski 
otok« (del) -   » 
mesto Maribor 
Meljski hrib, Orešje 
Pekel 
Kamenškovo naselje . 
Počehova . v 

mesto Maribor 
Dobrava (del) 
Nova vas, Spodnje Radvanje 
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Studenci: 
Sv. Magdalena: 
Tezno: 
Zgornje Radvanje: 
Zrkovci: 

mesto Maribor 
mesto Maribor 
mesto Maribor 
Zgornjo Radvanje 
Marija Brezje (del), Zrkovci 

ß 

Meja okrajnega mesta Maribora poteka po 
naslednji črti tako, da mesto leži znotraj iste: 

Drava (na vzhodni meji k. o. Orešje) — 
vzhodna meja k. o. Orešje, Košaki in Pekel — 
severna meja k. o. Pekei in Počehova — sever- 
na in zahodna meja k. o. Krčevina — zahodna 
meja k*, o. Kamnica — južna meja federalne 
ceste Maribor—Kamnica proti zahodu — 
vzhodna meja potoka pare. št. 129/3 in 129/12 
k. o. Kamnica — severni rob zvezne ceste Ma- 
ribpr—Dravograd pare. št. 881 k. o. Kamnica 
in 1416 k. o. Bresternica — južna meja pare. 
št. 831 k. o. Bresternica — zahodna meja pare., 
št. 292, 283 in 282/2 k. o. Bresternica do Drave 
— od Drave zahodna meja pare..št. 212, 204 in 

•972 k. o. Limbuš — južna meja pare. št. 276 in 
274 k. o. Limbuš — zahodna meja pare. št. 198/2, 
199, 236, 239, 272 in 324 k. o. Pekre' —. južni 
rob pare. št. 656, 348 in 347 k. o. Pekre, — 
severni rob pare. št. 633 (pot za Pekersko gorco) 
k. o. Pekre — zahodni in južni rob pare. št., 
331 k. o. Pekre do zahodne meje k. o. Zgornje 
Radvanje — zahodna meja k. o. Zgornje Radva- 
nje — južna meja k. o. Zgornje Radvanje in 
k. o. Spodnje Radvanje — vzhodna meja želez- 

* niške proge Maribor—Pragersko — južna meja 
k., o. Razvanje (Dobrava) — vzhodni rob zvezne 
ceste Maribor—Ptuj — južna meja parc. st. 913 
k. o. Dogoše, kolovoz pare, št. 1977 — severna 
meja pare. št. 638 in 634 — zahodna meja pare. 
št. 619, 618, 617 in 615 — južna'meja pare. št. 
1971 — vzhodna meja pare. št. 409/1 — zahod- ' 
na meja ceste pare. št. 1970 — severna meja 
pare. Št. 473, 472, 471 in 470 — južna nieja 
pare. št. 477/2 in 478 — vzhodna meja pare. št. 

• 478, 303, 267, 300/2 in 295. (vse k. o. Dogoše) — 
južna meja k. o. Zrkovci do Drave — Drava 

» proti toku do vzhodne meje k. a Orešje na le- 
vem bregu. 

Okraj Maribor-okolicä      , 
ob?ega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

1. B i e st e r n i c a 
Bresternica (del), 
Jèlovec (del) 
Srednje (del) 

2.  Brezno 
Brezno, Javnik (del) - L ' 
Kozji vrh 

3. Bistrica      ^ 
(sedež Bistrica'pri Limbušu) 

bresternica (del): 
hlovec (del): 
Srednje (del): 

Brezno: *> 
Kozji vrh: 

istnca pri Lim.;   Bistrica pri Limbušu 
Bistrica pri Rušah 

(del): 
Lamica (del):' 
lf>nim (del). 
Vrhov dal (del) 

Bistrica pri Rušah 
Laznica (del) 

Vrhov dol (del). 

Ceršak (del): 

Cirknica: 
Kaniža: 
Kfesnica (del): 
Štrihovec (del): 
Zgornje t Dobrenje : 

4.   C e r š a k 

Ceršak (del), Kozjek (del) 

5.  C ir k ni ca 

Cirknica 
' Kaniža 
ìStara gora 
,Štrihovec (del) 
!>Dobrenje.(del) 

Ćerniljenšak: 
Nadbišec: 
Zavrh: • 

Dogoše (del): 

6.    C e r m I i e n š a k 

' l ćermljenšak 
Iv tadbišec 

, G tadenšak, Zavrh 

',•. DogoSe 

D<)jgoše 

8. Gas leraj-žitence 
(sedež Srednji Gaeteraj) 

Spodnji Gasteraj!     Spe änji Gasteraj 
Srednji Gasteraj: 
Zgornji Gasteraj: 
Žitence: 

Gobova: 

Bohova (del):, 
Rogoza:    i. 
Spodnje Hoče: 

Sre«inji Gasteraj 
Zgo. rnji Gasteraj 
Zitei »ce , 

•.    9.   G o c o v a 

, Gočo' ra 

1CL HoSe    • 
(sedež Spodnje Hoče)1 

Bohov; i 
Rogoza i 

.    Spodnje Hòce ' 

Flekešek: 
Kušernik (del): 
Počemik: 
Ročica:. 
Spodnje Hlapje: 
Sp. Jakobski dol: 
Zgornje Hlapje: 
Zg. Jakobski dól: 

GačniVč:. 
Jareninski dol: 
Jareninski vrh: 
Poličlha vas: 
Poličlhi vrh: 
Vajgeu:   •• 
Vukonski dol: 
Vukovxiki vrh: 

11. Jaleolbski dol      V   / 
FlekusVïfe, Slatenek 
Kušernilt (del)        ' .       . 
PoČenik' 
Jurski dud, Bočica 
Spodnje Älapje   ~    "- , 
Spodnji Jakobski dol 

, Zgornje ffiapje . 
Drankqyec\ Zgornji JakoBeJH èt& 
(Sv. Jakob y Slov. gorioah)  >: 

12.  J ar (ami na 

'Gačnik  .."., 
Jareninski dol (Jarenina^ 

• Jareninski vjrh 
Polička vas   ',;- , ' 
Polički vrh 
Vajgen •        • "       , 
Vukovski dol 
Vukovski vrh     . < 

13. 

Jurovski dol I : 

Maina.? 
Varda ,11:    '. 

Jurovski  dM)l 

\ Jurovski dol ,(<fc|   Sv 
)gor.)    ' , 

Maina     ' 
. Varda (del) 

Jurij v Slov. 
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~14.~K-a m-n i e a  -   - 

Brestemica  (del):    Brestemica (del) 
Kamnica (del):        haninica (del) 
itolpoh l: Rošpoh (del) 

15. Kap la 
(sedež  Zgornja Kr.pla) 

Spodnja Kapla:       Spodnja  Kapla '    : 
Zgornja Kapla:        Zgornja Kspla ~    * 

16. •{ore naj t      ' 
\i/        (sedež Sv. Barbara v Sìiov. goricah'    '  •- 

Spodnja Korena:     Spodnja Korena ; 
Zgornja Korena:.      Zgornja Ko/en a (Sv. Barbara y Slov. 

goricah)     .   * 
Zikarci: Zikarci ... 

17. Kume • 
_;.     ' *  (sedež Zgornji • ćumen) 

Kùmen'l: - Klopni vrh, 'JJgornji Kumen 

18. Le bea na; Pohorju. .    ... 

'Janzevski vrh I JànzèvsSki viih (del) 
/del): 

Lehen na Pohorju: Leben, na ••••••• . 
Rdeči breg (del): Rdeči breg  (del)     '''   ,      '       '.   . 

-  * 19.  Limhuš 

Laznicajdel): L'aznìca"(dibi)   ' 
Urubus (del):       'Limbu! (d'fcl) '. 
Vrhóv dol (del):     Vrbov dpi (del) ...... 

20. Oïiek 
Osek: ; Osek 

21.  P a rt i D je 
Partin je II: 
l'arda I: . 

Partinje" (del)/ 
' .Varda (del) 

'*                      >           •     '• ;22, Pekre _ 
H rast je: 
Pekre (del): 

,H rastje • 
Pekre. (del) 

, > 
-23. Pesnica 

Jèlenèe: 
••Pesnički dvor: , . 
Ranca: 

' Jelençe, 
' Pesti ïcki dvor 
• Resnica • (Ranca) 

Sp.Dobrenje (del):  Dobienje (del) 
•J 

24.  Ploderšnlca 

Plodersnica: 

Somari: 

Jutrjevski dol, Ploderšnica, Zjžjornjs 
Gradišče • ; ; ' ' '••:!••;- - 
Somart- ' .        .j=,"'- 

25.  Podvelka 

Činžati: 
Kumen II 
Puščava: 
Ruta: 

Pivoh (del): 
Razvanje (del): 

26.   Puščava 

Cinžat 
Spodnji Kumen 
P'uSèava, Rdeči breg 
Rula (Fala) 

27.  RazVanje 

Pivola (del) 
Razvanje 

(del) 

18.  R e k a - P o h o r j e 
(sedež Reka) 

Hočko Pohorje:       Hočko Pohorje, Reka * 
Pivola (del): Pivola (del) 
Slivniiko Pohorje 1: Slivniško Pohorje (del) 
Zgornjq Hoče: Zgornje Hoče 

.    29. R e in š • i k 
Brezni vrh: Brezni vrh 
Radelca: Radelca 
Remsnik: Remlnik 
Vas: Vas 

30. Ribnica na Pohorju 
Hudi kot: Hudi-kot, Tosipdol 
Janzevski vrh I (d.) : Janzevski vrh (del) - 
Ribnica na Poh.;     Ribnica na Pohorju 
Zgornja Orlica: Orlica (del) 

31. Ruše 

Bistrica p. R;(del): Bezena (del) 
Lobnica (del): Lobnica '       ! 
Ruše: Bezéna (del), Ruše 

32. Selnica ob Dravi 
(sedež Spodnja, Selnica) 

čresnjevec: Crešnjevec ' 
JanSeva gora: Janževa gora 
Spodnja Selnica:     Spodnja Selnica 
Spodnji Boč (del): Spodnji Boč (del) 
Zgornja Selnica:      Zgornja Selnica 
Zgornji Boč (del): Zgornji Boč (del) 

t       33. Selnica  ob  Muri 
Selnica ob M. (del): Selnica ob M dri (del) 
Sroboije: •     •       • Srobotje 

lanžcvski  vrh  II:    'lanvfivMi].vrh (dpi) '    '•- 
'Rdeči breg-(del):    P.odvelka, Rdeči breg (del) -• 

Dolge njive: ° 
Rógoznica: 
Sélce: 
Straže: 

Sladki vrh: 

34.  Se Jce-Rogoznica 
(sedež Selce) 

Dolge, njive 
Rogoznica • 
Selce -, 
Straže, 

35. Sla ti ki vrh 

lelove.c (del): 
S/••••;. 
Srednje (del): 

Sladki vrh, Svečane, Vranji vrE 

36. Slemen 

Jelovec (del) 
Slemen '        '• 
Siednje (del). 
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Smolnik: 
37. Smolnik 
Smolnik 

3S. Spodnji Diu p 1 e k 
Spodnji Duplek:      Spodnji Duplek. 

39. Spodnja Kungota 
Dolnja Počehova: Počehova ,., ,„, ;y 
Gradiška: Gradiška (Spodnja   Kungota) 
Kozjak (del): Kozjak (del) f 
Rošpoh III: Rošpoh' (del) 
Sp. Dobrenje (del) : Dobrenje (del)  ' 

Ciringa: 
Plač: 
Podgrac: 
Slatina: 
Slatinski dol: 
Svečina: 
Špičnik: 
Vrtiće I: 

.     40. Sveffina 
Ciringa^i   •    ' ' ' 
Plač 

:Podgrae     V ••'• 
Slatina 

_ Slatinski dol 
SveČina ,,,-,   •: ; 
Špičnik. •" *,-     . 

*rVrtiče'(del) 

41. Sv. Duh na Ostrem vrhu 
Gradišče: ' Gradišče 
Spodnji Boč (del): Spodnji Boč (del)   - 
Veliki Boč: Veliki Boč .   ,   • .   ., 
Vurmat (del): Vurmat (dèi: Sv. Duh na Ostrem 

vrhu). < , • »    • : 
Zgornji Boč (del):   Zgornji BoČ (del) 

42. Sv. Jurij ob Pesnici 
(sedež Jurski vrh)   * 

Gruiena: Giušena' 
Jedlovnik: Jedlovnik   ,,-,   ,,. 
Jurski vrh:: ° Jurski vrh (Sv. Jurij ob PesniciV. 
Pesnica:,   ' Pesnica   '                          ,.•'•"' 
•••••, Vršnik 

Kozjak' '(del):, 
Rošpoh II: 
Sv. Križ: 
Sober:      • 
Zgornji Slemen: 

43. Sv. Krjiž 
Kozjak (del) 
Rošpoh (del)  ' 
Sv. Križ 
Sober    ' 
Slemen       ... 

44. Sv. Lenart v Slovenskih" goricah' 
Radehova: Radehova,'.   ..' 
Sv. Lenart v Si. gor. : Sv. Lenart v Slov. goricah 
Setarova: getarova ' 
£S-Žerjava, (del): Zgornji Zerjavcj (del) 

45. Sv. Lovrenc,na Pohorju .'. 
Rdeči breg (del):    Rdeči breg (del) 
Recenjak: Recenjak " •". 
Sv. Lovrenc na 

Pohorju: Sv. Lovrenc na PoHorju 

46. S v. M a rt i n ' pri Vurbergu , 
CigW: Cigience   ,"      '       ' "'   '   ' • 

Sv. Martin pri •     , ,. •     (.' 
^Vurbergu:    ;' ' Sv. Martin'pri Vurb'ergu 
lumpah (del); .Vumpàh (del)   -'        <• ••' ••h\ \\ 

Sv. Miklavž: 

Javnik: 
Sv. Ozbalt: 
Vurmat (del): 

47. ST. Miklavž 

Sv. Miklavž 

48. S v. 01 bait 

Javnik (del) 
Sv. Ožbalt 

' Vurmat (del) 

49. Sv. Peter pri Mariboru 
(sedež .Malečnik)  - 

Celestrina: Celestrina       ' . 
Hrenca: Hrenca« 
Malečnik: Malečnik•>(Sv/Peter pri Mariboru) 
Metava: Metava 
Nebova: Nebovà 
Trčova: „Trčova .. 
Vodale: Vodole 

50. Sv. Trojica v" Slovenskih goricah 
Spodnja Senarska 
Spodnje Verjane  . 

. Spodnji Porčič (del) 
Sv. Trojica v Slov. goricah 
Zgornja Senarska 
Zgornje Verjane 
Zgornji Porčič (del) 

51. Šmarje ta 
(sedež Pernica) • 

Dragučova'' 
Grušova 
Ložane   ' • 
Močna    /     . t  • ' 
Pernica (Sv. Marjeta ob Pesnicl- 
Šmarjeta) t 
Ruperče ^ 
Koprivnik, Vosek 

Spodnja Senarska: 
Spodnje Verjane: 
Sp. Porčič (del): 
Sv. Trojica v SI. g.. 
Zgornja Senarska: ••• 
Zgornje Verjane: 
Zg. Porčič (del): 

Dragučova: 
Grušova ;J 
Ložane:, 
Močna: 
Per hica: 

Ruperče:: 
Vosek:, 

Ceriak (del): 
Kresnica (del): 
Selnica o. M. (del): 
Št. Ilj   - 
Štrihovec (del): 

5. S t. IÌ j v Slovenskih goricah 
Ceršak (del: Kovine), Kozjek (del) 
Kresnica     - . 
Selnica ob Muri (del) 
Št. Ilj v Slov. goricah 
Štrihovec (del) 

53. Voližina- Ot>.    • u 111/1 ii •- • 

Spodnja Voličina:    Jazbine, Spodnja Voličina, Strma 
gora, Sv. Rupert v Slov. goricah > 

Zgornja Voličina:     Zgornja Voličina       •- . 

Kušernik (del): 
Vukovje: 

Jurovski dol II: 
Partinje I: • '_. 
Zamarkpva:,   , 

54. Vukovje 
Kušernik (del) •     , 
Vukovje . • 

55. Ž a m a r k o v a   ' "' 
Jurovski dol (del) 

'Partinje (<?el)       - ,•-.'" 
Lormanje, Šumauovo, Zamarkova 
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56. Z g. Duplek 11. Brezovci 
Završka  ves: 
Zgornji Duplek: 

Završka ves 
Zgornji Đuplek                              s 

Brezovci: Brezovci 

12..Budinci 
57. Zgornja Kungota Budinci: Budinci 

Kozjak (del): 
Plintovec: 
Vrtile IL: 
Zgornja Kungota: 

Kozjak' (del) 
Plintovec 
Vrtiče (del) 
Zgornja Kungota 

i 

Cankova: 

13. Cankova 
Cankova 

14. G e pi n ci 

Jablance: 
ViniČka vas: 
Zimica: 

58. Z i m i c a 
Jablance           .      • 
Vinička yae 
Zimica. 

Čepinci: 

Černelavci: 

čepinci 

15. Černelavci 
>   Černelavci 

, 59. Ž er i a Tč i 16. D a n k o v c i 
Sp, Porčič (del): Spodnji Porčič (del) Dankovci: Dankovci 
Spodnji žerjavci:     Spodnji Žerjavci      ; 
Zg. Porčič (del):     Zgornji Porčič (del) 
Zg. Žerjavci- (del): Zgornji Žerjavci (del) "   • '! 
Žice II: žice (del) 

Okraj Murska Sobota 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

>  1. Adrijanci 

Adrijanci: Adrijanci 

•   2. "And rej ci 
Andrejci: Andrejci -   ,;,. 

1 3. Bakovci 
Bakovci: Bakovci 

• - "   ' '\    •      . * 

4. B o: It i nei 
Beltinci: Öeltinci .   . 

5. .Bež novci ' 
(sedež Stari Beznovci) 

Novi Beznovci: 
Stari Bczn ovci : 

Novi Beznovci , 
Stari Beznovci 

« 6. Bodonci 
Bodonci: Bòdonci 

7, Bo krači 
Bokrači: 
Krnci: 

Bokrači "'-',• 
Krnci 

.      < 8. B o r e c'a 
Boreča: Boreča 

9. Borejci 
Borejci: Borejci 

Ï0  Bratonci 
Bratonci. Biaumci . 

17. Dolenci 
(sedež Veliki Dolenci) 

Mali Dolenci: Mali Dolenci 
Veliki Dolenci:        Veliki Dolenci 

Dolić: 

Dolina: 

18.Dolië 
Dolič   . '"_ 

19. Dolina 
Dolina 

20. Dolnja Slaveča 
Dolnja Slaveča:        Dolnja Slaveča 

Dokležovje: 

Domajinci: 

Domanjšovci: 

fokovci:   ., - 

Gančani: 

Gederovci: 

Gorica: 

21. Dokležovje 
Dokležovje 

22. Domajinci 
' . Domahnci 

23. Domanjšovci 
Domanjšovci 

24. Fokovci 
Fokovci 

25. O a n S a n i 
Gančani; .   ,. 

26. Gederovci 
Gederovci  ' "' 

27. Gorica 
Gorica 

28. Gornja Lendava 
Gornja Lendava:     Gornja Lendava 

29. Gornja. Slave?a 
Gornja Slaveča:,      Gornja Slaveča 
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80. Gor,nji Crnci 
Gornji črnci: Gornji Črnci 

31. G o r n j i  P e t r o v c i 
Gornji Pctrovci:       Gornji Petrove! 
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Gradisce: 

Gerlinci: 

Hodoš; 

hand: 

hanova: 

liakovâ: 

Kančovci: 

Korova: 

• 

Kovačovci: 

K rajna: 

Fikììnci: 
Rramarovci: 
Vein je: 

Kral asci: 

32. Gradišče 
Gradišče. . 

33. Gerlinci 
Gerlinci J 

34. Hodoš 
„Hodoš t 

35. Iranci 
• Ivanci 

36. Ivanovci 
Ivanovci 

37. Ižakovci 
Ižakovci 

38. K a n • o T c i 
Kančovci 

39. Ko rov ci 
Eorovci 

40. Kovačovci 
Kovačovci 

41. Krajna 
Krajna 

42. Kraninrovci 
/   Kkšinći 
•    Kramarovci. 

,:    Ocinje 

43.J KrašSi, 
Krašči 

44. Križevci v Prekmurju 
Košar ovci: Košarovci 

Križevci v Prekmurju 
Lončarove! 
Panovci 

Križevci: 
Lončarova 
Panovci: 

Krog: 

Krpljvnik: 

Kruplknik; 

ij   45. Krog 
Krog    ' • 

46. Krplivnik   . 

Krplivnik       '   , 

47. K ru pli v ni k  ' 
Kruplivriik ' " '   . 

- 
48. K u kes 

Kuheč: Kukeč 

49. Kupšinci 
KupSinci: KupSinci 

50. K u št ano v ci 
Kustanovch Kuštanovci 

51. Kuzma 
Knzma: Kuzma 

52. Lemerje 
Lemerje: Lemerje ' 

53. Lipovci 
Lipovci: Lipovci 

54. Lucova 
Lucova: Lucova 

55. M a S k o.v c i 
Mačkova: . Fačkovci 

, 56. Markišavci 
Markišavci: Markišavci 

57. M ar k ovci 
Markova: Markovçi 

58. Marti nje. 
Martin je: Martin je    " 

59. Martjanci 
Martjanci: 
Nemčavci (delJ: 

Martjanci 
Nemčavci (del) - 

60. Matjašovci 
Matjašovci: Matjašovci  -  i 

61. Meline! 
Melina: Melinci  v 

62. M1 a j t i n c i - L u k a S o v c 1 
(sedež Mlajtinci) 

Lukačovci: 
Mlajtinci: 

LukaČovci  '.;'. 
Mlajtirici     • ..; 

68; Moravci 
Moravci: Moravci    7 

- 64. Mošuanci 
Mosčanci: Mosčanci "ì 

. 65. M o to v i 1 c i 
Mot mil ci: Mdtovilci 

66. Mil rs k a- Sobota 
Murska Sobota: Murska Sobota  '     ' 
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67. 31 u r s k i C r n c i 
Murski Črnci: Murski Crnci 

68. Murski  Petrovci 
Murski Petrovci:      Murski Petrove! 

.69. Nem •• v ci 
Nemčavci (del) Nemčavci (del) 

Neradnovci: 

Noršinci: 

Otovci: 

Pečarovci: 

Peskovci: 

Per toča: 

Petanjci  (del): 

Polana: 

Poznanóvci: 

Predanovci: 

.Prosečka vas: 

70. Neradnovci 
Neradnovci 

7. Noršinci 

Berkovci:   . 
hanpovci: 
Pordašinci: 
Prosenjakovci: 
Srediiče: 

Puconci: 

Pužavci: 

Radovci: 

,Rakitan; 

Noršinci 

72. Otovci 
Otovci 

73.  Pečarovci 
Pečarovci 

; 74. Peško ve i 
Peskovci 

75. Pert o Sa 
Pertoča 

76. Pet a nje i 
Petanjci (del) 

77.;Polana 
Polana ' • 

78. Poznanóvci 
Poznanóvci 

79. Pređa novci 
Predanovci 

80. P r o s e • k a vas 
Prosečka vas - 

SI. Prosenjakovci 
Berk'»vci 
IvanjSovci 
Pordašinci 
ProsenJ4kovci 
Središče 

82,: Puconci 
Pucouci ' 

83. Puž a v ci 
PuZavci , 

84. Radovci, 
Radovci 

85. Raki can 
Rakičaa 

86. Rankovci 
Rankovci: Rankovci 

87, Ratkovci 
Ratkovci: Ratkovci 

88. R o gase v ci 
Nuskova: 
Ro&aïevci: 
Sv. Jurij: 

Nuskova 
Rogaševci 
Sv. Jurij 

89. Ropoča 
Ropoča:. Jîopoca 

Sàtahovci: 
80. Satahovci 
Satahovci 

. 91; Sebeb.orci 
Seberovci: Sebeborci 

Čikecka vas: 
Selo: 

.1   '                               !    '         -( 

92. Selo v Prekmurju 
Cikečka va3 
Selo v Prekmurju 

93. Skakovci 
Skakavci: Skàkovci 

94. Sodišinci 
Sodišinci: Sodišinci. .-. 

95. So tin a - Serdica 
(sedež Sotina)' 

Serdica: 
Satina: 

Serdica 
Sotina 

96. S t a n j o v e I 
Stanjovci: Stanjovci 

97. Strukovci 
Strukovci: Strukovci 

98.  Sala-menci 
Salamenci: •Salamenci 

99. Šal ovc i 
• Šalova? Sàlovci 

-.    100. Šulinci 
\ Sulinci: '  • šulinci 

: 
101. T esano vel 

Telunovci: Tešanovci 

; 102. Tišina,,* 
ï Tišina : t Tišina 

'< 103. •• o p o l o v c i 
' Topolovci: TojKilovci 
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Trđkova: 
104. T r d k o y a 

/ 1'rdkova 

Tropovci: 
105. Tropovci 
Tropovci 

V adarci: 
106.  Va da rei • 
V adarci 

fianca vas: 
107. Vanga Tas 

Vanča vas 

Vancia: 
108. VaneŠa     • 

Vaneča 

J09. Veiîesîavci 

Večeslavci: 7ečeslavci 
• 

110. Vescica; 
•••••: Vescica, 

111. Vrdonci 

'idonei: Vidonci 

' 112. Vučja gomila 

•učja gomila: ;    ••••• gomila 

Zenkovci: 

113. Zen.koYci 

Zenkovci 

114. žen a vi j a 
cenavi ja: 2enavlja 

Okraj Prevalje    .   . 
obsega• naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

Bistra (del): 
Črna:     \ 
Javorje (del): 
Ludranski vrh: 
Podpeca (delJ: 
Topla: 

brneče (del):, 
črneška gora (del) : 
Dobrova (del): 
Tolsti vrh (del): 

Mislinja (del): 
St- U) pod Tur ja. 

kom (del):.    . 

1. Cr ha 

Bistra (del), Koprivna (del) 
Crna, PristaVa. *      • 
Javorje (del)   ' 
Ludranski vrh        • ' , 
Podpeca (del) .       .   , 
Topla 

i - * 

2. Orneïe  . 

Črneče,'Tribej (del) 
Crneška gora (del) 
Brod (del), Dobrova, Podklanç 

••••• vrh (del) <      • 

3. Dovž.e. 

Mala Mislinja(del) 

Dovže, Razborca. 

Dobrova (del',)1-: 
Dravograd: 
Grad: 
Otiški vrh (jtipi): 

4. Dravograd 

Bród (del)'' ' 
Dravograd 
Grad       : " 
Meža (del)--. - 

5. Go la vab u ka 

Brda:     -   • * Brda  ,        '   -"   . 
Golavabuka. (dei):   Golavabuka , 

Spodnja Gallina: 
Vrata: 
Zgornja Gorana: 

Brdinje (iìel): 
Dob ja vas  (del): 
Guštanj (ciel): 
Navrskî vrh (del): 
Ppdkraj (ciel): 
Preiihov.w.rh (del): 

Javorje (,••): 
Jazbina if del):; 

Bistra (2hl) :j 
Kçprivmi:i 

6. Gortina 

Spodnja Gortina 
' Vrata 

Zgornja Gortinâ 

7. Guštanj 

Brdinje (del) 
Dob j a va?; (del) 
Guštanj, Ravne 
Navrški vrh (del). 

^Podkraj (del)   . • 
Prežihov vrh (del), 

•   * y #   . 

8. Javorje , 

Javorje (del) 
Jazbina ' 

9. Koprivna 

Bistra (del) 
Koprivna (del)] 

• x- 

y la Ko ti j e 
Brdinje (jJel):t        Brdinje (del) '• ' .• 
Koti je: , Kotlje 
Podgora;:,       : Podgora       ',_-'„, 
Prežihovvrh (del): Prežihov vrh .fttel)! •'* 
Sele (M):    ,-      .Sele (del)        .  . 
Vršlja gora I (d.):. Urši ja gora (dpi)! 

11. Legen 
Legen li (del):       Legen (del)   • 
Zgornje Gradišče:,   Gradišče .(delft/ 

..•''•" 12^ Lešia/      ^. 

Lese (iddi: Kót (del), liše 
Pievalje (del): Prevalje (del), Volinjak" (del£ 
Zagrad(del):. Zagrad (dety/ "!'    .      • 

'••''• l • 

13. LibVliìTe • 
Črneče (del): -Tribej (dety 
Ćmeška gora (del): Crneška gp-ra (del)' 
Liueliče: Gorče, Lib elice 
Libel&ka gora: Libeliška  gòra 
Strojna (del):       • Strojna (del) 

Marenberg: 
Sv. Trije(kralji: 
Zgornja V lunga : 

14. Marenberg 
. Dobrava,, Marenberg 

-   Sv. Trije " kralji 
Zgornja   Viiingr; 
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Lom: 
Mežica: 
Onkraj Meže: 
Plat: 
Takraj Meže: 

Mislinja (del): 

15. Mežica 
Lom 
Mežica 
Onkraj Meže 
Plat 
Sv. Jurij, Takraj Mežfe- 

16. Mislinja      \ 
Tolsti Vrh (del), Velila a Mislinja 

17.  Muta 
Sp. in Zg. Aluta . Spodnja in Zgornja Muta 

18.  Ojstrica 
• (sedež Dravograd) 

Goriški vrh:. 
Kozji vrh: 
Ojstrica: 
Sv.  i)uh: 

'     Velka: 
Vič  "* 

Goriški vrh 
Kozji vrh                                   / 
Ojstrica               ' 
Sv. Boštjan, Sv. Duh 
Velka 
Vič 

- 19. P a m e ce 
Pamece: 
Vrhe (del): 

Pameče 
Gmajna (del), Vrhe (del^ 

t 

20.   P e r n i e e 
1          Pernice: 

Mlake: .     . 
Pernice 
Mlake 

- 21. Podgorje 
Podgorje I: 

S/)J Razbor (del):; 
•    ^   •eluna: 

Piaduše   (del),  Spodnje  £!<>dgorje, 
• Zgornje Podgorje (del)      i 

Spodnji Razbor (del)         ' 
Zgornje Podgorje (del), Veî'una (d 

4 

22. Prevalje 
Breznica: 
Dob ja van (del): 
Dolgo brdo: 
Farna vas: ' 
Lese (del): 

,. Lokovica: 
Navrški vrh (del) 

'       Podkraj Idei) 
Poljana: 

• Prevalje (del): 
Strazišče  (del): 
Suhi vrh (del): 
Urši ja gora I (del). 
Zagrad (del):,    •[ 

' Breznica 
,Dobja vas (del) 
!Doigo brdo 
.Farna vas 
K'.ot (del) 
Lìokovica 

• Navrški vrh (del)    . 
'PcKlkraj (del) 
Po.ljana 
Provalje (del), Volinjak (dal) 
Strnžišče (del)                   . 
Sûhji vrh (del) 
.Uršlja gora (del) 
Zagrad (del)'                       - 

23.   Razbor 
(sedež S.podnji Razbor)' 

Sp. Razbor (del):. Spodnji Piazbor. (del) 
Zgornji Razbor:      ZgornjH Piazbor .'. 

Sele (del): 
Stari trg (del): 
Vrhe (det):.    •' 

.   24.   Sele 
. ' Sele (ciel)   • 
,   Stari  ti'g   (del) 

Gmajna; (del), Vrhe (del) 

25.  SJovenj  Gradec 
Legen I: Legen (del) 
Slovenj Gradec:       Slovenj Gradec : . 

26.  S p o d n j a  V i ž i n g a 
Spodnja Vižinga:     Spodnja Vižinga 
Št. Janž: Št. Janž nad Marenbergom 

27. Stari trg 
Podgorje II: Piaduše (del), Zgornje Podgorje (del), 
Stari trg (del):        Stari trg (del) 
Vrhe (del): Gmajna (del), Vrhe (del) 

28. Straže- 
(sedež Sv. Lenart) 

.Gornji Dolič (del): Gornji Dolič (del) 
Št. llj p. Turjakom   «?> " .        • 

(del): Straže (del: Sv. Lenart) 
St. Vid nad V aide- Št. Vid nad Valdekom (del), Završe- 

nom (del): (del) 

29.  S v. A n t o n  na Pohorju 
Sv. Anton na Poh.: Planina, Sv. Anton na Pohorju 

30. S v. P/r i-m o ž na Pohorju 
Sv. Primož na Poh. 

(del):   ( Sv. Primož na Pohorju (del) 
Št. Janž nad Drav- 

čami (del): Si. Janž nad Dravčami (del) 

31.  Sv. Primož  nad  Mute 
Sv. Jernej: 
Sv. Primož nad 

Muto: 

Sv. Jernej nad Muto  "' i 
Bistriški jarek, Sv. Primož nad Muto, , 
Legen (del) 

32.  Šmartno  pri Slovenjem Gradcu 
Legen II (del):        Legen (del) 
Šmartno pri Slov.   Šmartno pri Slovenjem Gradcu 

Gradcu: 

Graška gora: 
Šmiklavž: 
Veluna (del): 
Vodriž: 

Belšak: 
Jamnica; 
fiuhi vrh (del): 
Št.  Danijel: 

33.  Š m i k 1 a v ž 
Graška gora 
Šmiklavž ,  -      ' 
Zgornje Podgorje (del: Veluna del), 
Vodriž 

34.  Št. Danijel 

Belšak • 
Jamnica   , 
Suhi vrh (del) 
Št. Danijel pri Prevaljah 

/ 

35.  Št. Ilj  pod  Turjakom 
Mislinja (del): Mala Mislinja (del),  Mislinjski St. • , 
Št. Ilj p. T. (del):      Straže' (del), Št. Jlj pod Turjakom ; 

36.  št. Janž  pri  Dravogradu 
Oiiški vrh.(del.) Meža (del),4Qtiški vrh (del) '     ' 
Selovec: Meža (del),' Šelovec 
Št. Janž pri Dravo- Bukovska vas, Sv. Jedert,-St. Janž »ri 

gradu: Dravogradu •  -O' '    , 
Vrhe (del): Gmajiia (del), Vrhe (del)    . • ••)•.   , . 
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37.  š t. V i d   nad   Valdekom 
,  5/. Vid „ad Valdo- št. Vid nad Valdekom (del), 

••• (del): Završe (del) 
Zuvrše (del): Završe (del) 

Gmtaii] (dol) : 
Javornik: 
Koroški Selovec: 
Siražišče (del): 
Strojna (del): 
Tolsti, vrh (del): 
Zelenbreg: 

Sv, Danijel: 
Trbonje:' 

38.  Tolsti  vrh 
(sedež Javoriiik) 

Dobrije 
Javornik 
Selovec (del) 
Stražišče (del) 
Strojna (del) 
Tolsti vrh (del) 
Zelenbreg 

39.  Trbonje 

Sv. Danijel 
Trbonje 

40.  Troblje 

. Spodnje Gradišče:    Gradišče (del), Troblje 

41. Turiška vas 

Pobravà (del): Turiška vas 
Golavabiika (del):    Tomaska vas 

42.  Vu.hr e u 
Spodnja Orlica:        Orlica (del) 
Si>. Vid: Sv. Vid (del) 
Vuhred:   ,    ' Vithred  f 

43. V u zenic a 
fìravve Dravče 
Sol.-nžen: Sekožen; Sv. Vid (del) 
V Primož na Po- 
[borju (del): Sv. Primož na Pohorju (del) 

&f< Junž nad Drav- '                                   • 
ïami (del):    • St.Janž nad Dravčami (del) 

Vuzeuica Vuz, fenica: 

.   Javorje (del): 
Jazbina (del):' 

;   P°dpeca(del): 
UM ja gora II: 

44. Žerjav 
Žerjav (del) 

'Žerjav (del) 
Podpeca (del) 
Urši ja gora (del) 

Okraj Ptuj 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

ttišečki vrh: 

1.  Biš 
Bis 

B, orovci: 

Polenci' (del): 
'   Prerad 1: 

,  Slomi: 
/71.,    , >JI« 
J,«oJci // (del):      Str 

2.  Bišečki  vrh 
• BiŠečki vrh, Crmlja, Crmljenšak, 
Sovjak 

'3.  Bor.ovci 
Borovci 

4.  Brezo y ci 
• Brezov ci. 

Prerad (del) 
Slomi.'-Strejauci, Zamenci :    " 

••• 

5.  Bukovci 
Bukovci: Bukovci 

6. Cirkovci 
Cirkovci: 
Dragonja vas: 
Mihovci: 
P anger ci:          t 

Spodnje Jablane: 
StaroSinci:   • 
Zgornje Jablane: 

Cirkovci 
Dragonja vas 
Mihovci                        •     ' ( 
Pongerci 
Spodnje Jablane 
Starošinci 
Zgornje Jablane 

7.  Cirkulane 
Brezovec: 
Chiudane : 
Dolane: 
Veliki vrh: 

Brezovec 
Cirkulane  (Sv/ Barbara v Halozah) 
Dolane 
Veliki vrh 

\ 8. Cvetkovci 
Cvetkovci:   » 
Osluševci: 

Cvetkovci 
Osluševci 

9. Desternìk 
Desenci (del): 
Desternìk: 
Dolič: 
Janežovski vrh: 
Lochi vrh: 
Svetinci: 

Gomilci 
Desternik (Sv. Urban prj Ptuju) 
Doliü 
Janežovski vrh 
Ločki vrh 
Svetinci, Zasadi 

10. Dole n»a 
Bolečka vas:, 
Dolena: 

Bolečka vas 
Dolena 

Domava:      ' 
11.  D o r n a v a 
Domava . .      • 

Formin:         • * 
,12.  Formin 
Formin    . 

< 
Gajevçi: 
Mala- vas: 
Muretinci: 

13. •G ajèvci                           f 
Gajevçi, Placerovci 
Mala vas     ,   ;                     •   " ' 
Muretinci 

Dežno: 
Gorča: 

14.  G.orca 
Dežno          o 
Gorc'â 

15 
Belski. vrh: 
Gorenjski vrh: 
Pestike: 

Gorenjski vrh' 
Belski vrh — Veliki vrh     ' 
Gorenjski'vrh 
Pestike 

Gorisnica: 

Gradišča: 

Grajena: 
Grajenščak: 
Krčevina pri'Vur- 

bergu (del): 

16. GoriŠnica 
Gorisnica (Sv. Marjeta p. Moškanjcih) 

17. GradišCa        , 
' Gradišča 

18. Grajena 
Grajena 

: Grajenščak . 

Krčevina pri Vurbergu (del) -, 
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Id.  G r u § k o v e e 
Gruïkovec: 
Medribnik: 
Meje: 

Gruškovec 
Medribnik 
Meje 

Gniškovje: 
Lozina: 

20Ï G r • 3 k o v i e 
Gruškovje 
Ložina 
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21. Hajdina 
Hajdina (delJ:        Spodnja Hajdina (del), Zgornja Haj- 

dina 

22. Hum 
Hum;. ;        • .     Hum pri Ormožu 

v 23. Janežovci 

Drstclja: Drstelja      > 
Janezova: Jenežovci, Placar 
Zgornji Velovlek:     Zgornji Velovlek 

24. J i r š o v c i 
Jiršovci: Gomila, Jirjovci 

25. Juršinci 
Dragovič: Dragovič 
Graduščak: Graduščak 
Grlinci: Grlinci 
Hlaponci 1: Hlaponci (del) 
Juršinci: Juršinci 
Kukava: Kukava 
Most je: .'"-   Gabern ik, Most je 
Kotman : Rotman, Vinšak 

26. Kicar , 
Kicar: Kicar 

27. Krčevina  pri Ptuju 
Krčevina pri Ptuju Krčevina pri Ptuju (del), Oreïje,- 

(del): - Štuki, (del), Vigeva Wei) 
\ ' ' ,.     i 

28. L e s k o v e c 
(sedež Spodnji. Leskovec) 

.Mala Varnicu: Mala Varntca 
ßpodnji Leskovec:    Spodnji Leskovec, Strmec 
Trdobojci:        •     . Trdobojci 
Zgornji Leskovec:    Berinjak, Zgornji Leskovec 

v    *      29. Lešnica    » 
Letnica: .      Lešnica 
Runec: ' Dobrovščak, Runeč 
Sp. Ključarovci:       Spodnji Ključarovci       " -      •  ,, , 

.   30., Le va nje i 
Detenci: (del) : Desenci .•''•,;••< 
Levarci: "   Levanjci    , v 

31. Loperšice 
Loperlice: Loperšice 

32! Majski vrh 

Dravinj. trh (del): Dravinjski vrh (del) 
Liubslava: 
Majski vrh: 

* 33. Majšperk 
Lelie: 
sveca l: 
Skrbi je: 

;      Ležje, Majšperk- 
Sveča (del)     \ 
Breg, Koritno, Prela, .StaneČka vas 
Škrblje 

34. Marko v ci 
Murkovci: Märkovci                             • •      • 

\ 
35. Mestni vrb 

Mestni vrh: Mestni vrh 

36. Mezgovci 
Mezgovci 1 Mezgovci                                    • -,  x 

'    37. Moskaujci 
Moškanjci: 
Zagojiči: 

MoSkanjci'                           v 
Zagojiči 

Ljubstava 
Majski vrh- 

38. Naraplje 
Sitež I: " •      Naraplje, Planjsko, Sitež (del]   • 
Si;. Bolfenk v Hal.: Sv. Bolfenk v-Halozah 

39. Nova, cerkev 
(sedež Zakelj) 

Jablovec: Jablovec 
Koztninci: Kozminci 
Zakelj: Zakelj (Nova cerkev) 

, 40. Nova vas pri Markovcib 
Nova vas pri Mar- • .  .  * 

kovcih: Nova vas pri Markovcth , 

41. Obr.ež 
Grabe: '  Grabe • ... 
Obrez: •      Obrez 

42. Ormoa • ' 
Frankovci: Frankovci: 
Ilardek: Hardék 
Litmerk: Lesnički vrh, LibanjsW vrh", Litmerk 
Ormož: Dobrava* Ormož 
Pušenci: . Pusenci 

43. Pa ein je 
Pacinje: Pacinje 
Spodnji Velovlek:   Spodnji Velovlek      '      .    .--••• 

, 44. Paradiž 
Paradiž: 
Poharje: 

Paradiž 
. Poharje 

45. Pavlovci 
Pavlovci: ,  Pavlovci   . 

46. Pletorici 
Pleterje: 
Župečja vasf 

.Pleterje 
Zupečja vas 

47. P ob rež je 
Pobrežje (del):;   .. Pobrežje (del). 

j Spodnji Breg (del) : Draženci (del)'. 
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Bratonečice 11: 
Breznica: 
Podgorci: 
Slerjanci: 

Podlehnik; 

Podvinci: 

Bratislava: - 
, Hlaponci H: 
, Polena (delJ:. 

Polenlak: 

48. Podgorci 
Bratonečice (del), Ritmerk.'.', ; ,.-.-..*; 

Breznica, Preclava, Prerad '(del);V-Y 
Cvetkovski vrh, Podgorci 
Sterjanci      :-'*    ,' '|.„....,..• 

.49. Podlehnik 
Podlehnik . -. , 

50.'Podfinci 
Podvinci 

,.'51'. Polenšak 
BratislavcI ' 
Hlaponći (del)V; 
Lasigovci,.Polenci 

.•' Polenlak'    ';    : 

.\;'-.- 

..»!,%.• I*.''     f\H 

« 

..••-•   * 

È rstje: 

52. Ptuj   ,' 
—«yc. i    JBrstje,, Budina.j, 
Hajdina (del):     ,';.Spodnja; Hajdina (del) • >•<•-.• 
Krčevina.pri.Ptuju  Krčevina pri Ptuju (del), Rabelčja.. 
- ••: vas, Štuki (del), Vičava (del) 

Nova vas pri Ptuju , 
(del): iNova. Vasi "pri Ptuju (del) 

Ptuj: •.ï-PtUJS :',„••; ;-.;'; <lV.»- 
Rogoznica I (del):  Rogoznica (del) , ; », 
Rogozniçà îï:^' ''u'Rogòznica (dél)     ' 
Spodnji Breg (del): Draženci, (del)   ; 
Zgornji Breg:      :, Zgornji Breg (   , 

, {)    rn-ti 

Doklece: 
Janžki vrh: 
Podlože: 
Ptujska gora: 
Stogofci: 

53. Ptujska gora 
'. J T. tj  ' 

Doklece, > Slape . 
Janžki vrh '   ''•'" 
Podlože      ^'"'• • 
Ptujska gora'     " 

„   Stogovcf    \,   v 

• •. 54.; Rod ni ••• ': 

• Torini *rA?,,'' -, ;."Rodni vrh .;• t<J. >. 
.   trajna:.       „        •   Strajna       M;;'   - 

•'-"•'•':-\ »  •i'f.'.ï o;i-t  ..V. Ji'iv •,'-•:'!•/•'<" 
. j'ir.:V.'c ,(55.cJB;ogoia1i5a , 

N<*xiva$ pri Ptuju rl)} s.-'\:--',rni:-ov'S    -Vi-M »"^v'   -'A 

Cete?;.- Nova .vas pri Ptuju (dei, 
Bogoznica 1 (del): Rog<Mnicà,(del),'2abjak 

56. Sakušak 

Botkovci: ,   Botkovci '-"• '-' :s> 
Safcuiafc;,,.. , ,4.7 j,Lipovec, Oblačak, Oblaki, SakuSakVA 
Senčak: Senčak         "         •'   v 
Zagorci-          ' '.Oibitiïcak- Oblati,'-Zagorci, Zagorski 

' -M;:' :,i/.'<\   ,  r>-/Zasadi«.!, H; .-.;'. >';      • ;•.\,•-'•.•/> 
:m\\. 

Sedlašek: 
•StartoKóe; 

Lai 

/zasadi«.^ 

57. Wàïaie* 
SedlaSek'ï. «: :'*  •" 
Stanošina, ;      ,'? 
•'   '    -   .'.         •(•;,• 

'53. Sela 
Lancova vas (del) :   Laneova 'VM- (del) 
*eUx:        •' Barislovci, Sela... 

lovec: 

ßestrze,. 

Trnovec ' 

J-597'S e str; že" 
Médvedcé;**Sèstrzé :\},\C)'-tJit\i':~

:< 

Gradišče:  '* 
Skonsnjaki 

Mali Okiči 
Pristava: 
Slatina: 

Novinci (del): 
Rjavci (del): 
SlavUna:. 

Gerecja vas:, 

-60.  Skorišnjali 
' >• 'Gradišče 

Skorifnjak 

< Jf.. ,61-SlatU« 
Mali Okič   .      -, 
Pristava 

•' ''.'-Slatina " (= •• i -! • •- ^ 

;,:     62.,Slaygina 

Smolinci (del) \ 
Gibina, Rjavci (dety 
Slavlina 

63. Slovenia ras * 

•: 'i ' Gerečja. vas, rovere, Ravno polje, 
Sv. Kungote .•) 

Hajdoše: e 
Skorba: S< ~ 
Slovenja vas:] 

Hajdoše 
Skorba   *        ; 

Slovenja vae 

- 64. Sobetine! 

Prvenci: 
Sobetinu: 

Prvenci, Strelci • . 
Sobetinciit   .   ; 

•    •. 65. Sodinci      ^ 
Senešci: 
Sodinci: 
Vicarici: 

.Sanelej. '"   . ;. 
Sodinci 
.Vicancl      ;'''"' 

66. Spuhlja 
Spuhlja:    t 

! Spuhlja • • '     •• '  . . 

'       -/";•£ Središče ol> Dravi 

Godenind:    ' ''"' 
Središče: . \ 

i'Gòdeninei    '„• 
Središče ob Dravi 

" •        N '••'••- 68. 'St*rJe   ;.v_   • 
Loka: Loka^ Košnja    , 
Starlet i .   8ta>še (Št. Janž na dravskem polju) 
Zlatoličje:. ' i iZlatolicje'. ;   .,    ;,    . ,     '         ,.   "• 

69. S toj nei ::'-J; 
Stojnci:. fA' Stojnci- •;   '. \ •,,'• ,'••" '   '<i;\ 

. ;70, Stoperce 
čermozilell:      -    Cermožiše,(dey. ; '       .   .       \ • ' , 
NadoleJI:-         •    Nadolo (del)      '- •--'.•-;^ 
Site* U:    '           ;Sitež ïdel), ,      ^          , 
Stoperce:                 Ordina, "Stoperce '    ', 

\\ Sveča II:              '   Sveča (del)    >. '•-. f-.^-'v. •: 

;      71.-- 8•:••• jeta ina brAVskemjo^đ ; ! 
Prepole: Prepole, Trniče : 

-&,Mflriefa(n.D.p.: Sv. Mßrieta ria Dravskem poljtt     - 

72. Š v. L o Y r e n e na Dravskem polju 

Apace:    '.' •••••".: ";• ,' -, ":',    _-...'.    "        ^ 
Sv'.Lovrençyja.PfPfiSr. LovrenpnaJDraTskejp»polju   ( - 

«•i ^ •• "•':.^•:•1• ^}iu\xtT '••,''/'.;- •: • •' 

Dravinj. vrh (del)i''Dravinjski JTa^Qttyffl       ' 
Pobreìje (del):        Pobrežje (àul^v.md pri Ptuju , », 
Sturmoveci   • Sturmo^ec' "•-' -,. .'    ,     • ••---•" - 

4       \ 
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ialovci: 

Strgonjca: 
'"Šikole: 

74,  Š a 1 o v c i " 
Dolnji Šalovci, Zgornji Šalovci (del) 

Q 

75.  Š i k o I e 
Strgonjca  (Stražgojnci) 
Sikole 

76. Trnovska ras 

Ločič: )   Ločič 
Trnovska vas: Trnovska  vas  (Sv.  Bolfenk v Slov, 

gor.) 

77. Trnovski vrh 
Trnovski vrh: •       Strmec, Trnovski vrh *  * 

78. Trže C; Jurovci 
(sedež Tržeč) 

Jurovci: 
Lancova vas 

Jurovci, Tržeč 
(del):.  Lancova vas (del) 

79. Turški vrh 

Drenovec: 
Korenjak: 
Turški vrhi 

.. Dpetiovec ••" 
Korenjak' 

-*      Turški vrh 

*- 80. Vareja 
Drayci: 
Vareja: 

Dravci, Soviče', 
Vareja 

81. Velika Nedelja -, 
Sardinje:        , Lunovec, Strmec, Sardinje 
Trgovišče: Trgovišče 
Velika Nedelja: . Drakšl, Hajndl, Mihovci, Velika. Ne- 

n delja-     •          ;                  •'„.,.   > 

•   82. VelikaVarnića 
Velika Vomica: '      Velika. Varnicà . 
• ...   -:.--••   •:-,. . •   t     •   r* 

r    83. Veliki Oki 3" 
Belavšek: '  Belavšek  -,,',. , 
Repišče: Repišče'•'v"' 
Veliki Okič:    -,     Veliki Okič •« 

Vinlarovci: 

Drbéiinci:,. 
Hvaletinci:. 
Novinci (delJ: 

Rjavci (del):, 
Vitomarci: 

841 Vint ar ovci 
' Vintarovci    -     '    ' 

.   • '    '      i 

85. Vito marcii 
Drbetinci.        ,,. <   ,r ' 
^Hvaletinci - 
Andrenci (del), Smolinci (del),.Zu- 
petinci (del) '        . 
Rjavci (del) , ..' 
Vitomarci (Sv. Andraž v Slov. ' gor.)" 

'-"•_    86. Vurberg ,„ 
Krčevina prïVur'r . ' ' 

bergu (deb):    .    Krčevina pri Vurbergu (del) 
Vumpah (defy: .., ,.;Vumpah-(del: Vuiterg pri Ptuju) 

''Al 

Zabovčii 
'87. Zabovci 
-Zsbòvci 

88.   Z'a m oca ni 
Prerail 11: Pierad (doP 
Tibolci I: Tibolci 
Tibolci li (del): Pritenška 
Zamešani: Zamosani 

Goričak:- 
Hrastovec: 
Z avrà: 

89. Z a v • 5 
• Gpričak .     e   • • 

• Jîraslovec  0    . 
ZavrČ* 

'O 

90. Zgornja  Pristava 
Zgornja Pristava:     Popovci, Zgornja Pristava' 

91r. Žetale , 
Čermožiše I: v Cermožiše (del) ' ..-' 
Dobrina: Dobrina, Ravno •   '    •   \- '. . 
Kočice: Koòice (del) <j 
Nadole 1: .Jesenica,, Kopice (del), Nadole (del), 

Marina,vas, Tomajno 
Žetale: Krhiče, Pavkon, Stopnice; Vrvoséio; 

Zetale 

Okraj Radgona . " , 
(sedež Gornja Radgona) " 

obsega naslednje'krajë, katastrske'občine in naselja: 

1. An dren ci 
Andrena? Andrehci (del), Peščeni vrh 

2. Apače *•••'"" 
Apače: Apače •-•'.'• 
črnci: ' Crnci, Mahovci. 
Segovci: Segovci 

3. Benedikt 
(sedež Sv. Benedikt v .Slov." goricah) 

,Sv. Benedikt: Obrat, Sv.' Benedikt v Slov.' goricah', 
Ženjak      •'•:•'' 

Sv. Trije kralji:      Negovski vrh, Sv. Trije kralji v Slov. 
• '   ' , . .goricah, §tajngròya, Trstenik   ...    - 

Zg. Ročica (del):   Zgornja Ročica (del: Spodnja Ročica) 

4. Borace v a 
Boračeva: Boračeva, 

5. B r e n g.o v a .  .., ., •., 
Brengom: Brengova, Cankova, Vanetina   '   '•'" 

* * ..... *    • • v    . 

, •. ^     6. Cerkven jak 
Cerkvenjak:        •    Cerkvenjak*(Sv. -Ana v Slov. gori- 

cah), Kadrenci, Stanetinci 

,7. Coge.tinel" 
Cogetinci: Cogetinci, Grabonoški vrh. Ivanjski--' 

vrh, Komarnica ' 
< " _-•'•• 

8. Cago na '   ;> 
čagona: Čagona     , J r'^ 

9. CreSnjev.ci 
Črešnjem (del):.     Ćreinjevci.jdel^'' •   :".,'. , 

(   : 

/. 
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Dražen vrh: 

Dr van ja: 

Galušak: 
Kokolanjščak: 

črešnjevd (del): 
Gornja Radgona: 
Hercegovščak: 
Police (del): 
Spodnji Gris: "" 

10. .Dražen, vrh 

Dražen vrh 

11. Drvanja 

Bačkova, Drvapjp 

•    12. Galušak 

' Gaberc,  Galušak,  Kutinci, Rinkóvci 
Grabšinci, Kokolanjščak, Mali Mo- 
ravščak 

13. Gornja Radgona 

Črešnjevci ;(del) ' 
Gornja Radgona, Podgr«? 
Hercegovščak 
Norički vrh .(del) 
Spodnji Gris* 

G'rabonoS:. 

Ürastje-Mota: 

f§ 

«to, va: 

Kunova: 
Spodnji Ivanjci: 

'Vanjìevciì 

Nàricki vrhr   \ 
Radenci (del): 

••••• vrh: 
Radenci (del):s 

.Rihtarovd (del): 

14; Grabo noš 

GrabonoŠ      "   . 

15. Hrastje-Motà 
(sedež Hrastje) , 

Hrastje, Mota 

16.Ih0V8 

Ihova 

17. Ivanjci 
(sedež Spodnji Ivanjci) 

Kunova     - r , 'j 
•   Ivanjski vrh, Spodnji tyarïjci     •,-. 

18.., I.vanjševci 

Ivanjševcil Ivanjševski vrh,,. Rad- , 
mošci v '     c 

19. Jan že v vrh 

:    « Janžev vrh '     v 

Kobilščak (del:, Melanjski vrn, 
Žrnova) "'. •';•    •'• 

20.  Kapela 
' (sedež Kapelski vrh) 

Kapeiski vrh,.Šp. Kocjan, Zg% Kocjan, 
Radenski vrh (del) 
Ritìtarovci (del: Paričjak) 

,24. Loma noše 

Lomanoše: Lomanoše 
Plitvički vrh (del): Plitvički vrh. (del) 

25. Lu t vere i 

Lutverci: -   Lutverci •      .  . 
Plitvica (del): Plitvica 

Mele: 
Sratovci (del): 

26. Mele-Šratovci 
(sedež sratovci) 

._    Mele '    - 
"• * Sratovci (del) 

27. Murščak. 

sHraSenskivrhfdel): Hrašenski vrb 
Murski vrh Murski vrh 
Muričatej '-. Murščak 

28. Nasova 

Nosova:, . Janhova, Nasova 
Plitvica (del): Lesane 
Pïïtviêki vrh (del)}, Plitvički vrli (del), 

I 21. Kraljeve! 

Kraljeva: . ,  Kocki/vrnJKraljevci 

22. Ledinek 

- Kremberk; Mali' vrh, Velka 
Ledinek*''r,;"     '' T 

23.  L o k a v c i -Ho žein grunt 
(sedež LoWavoi) ;.  ' 

vci:   o1  ..,   -. 'Lokavcj.,' '"-•„ '-'  • 
engrunt:,        / Rožeaigrunt,.,..;;..,. ;• 

Krčmberk: 
Lcdinelt; 

Lokat 
Ros, 

Gornji Ivanjci:, 
Negova: 
Radvend:, 

Očeslavci:, 

Dragorinci: 
Okoslavci:, 

^Orehova: 
Orehovski vrh: 

'Konjišče (del): 
Podgorje/ 

, V rat ja vas: 
Vrat ji vrh: 

•Police (del): 

'• Petanjci (del):~ 
•Radenci (del): •• 
i . 
išratovci (del): 

29. Negova 

, 'Gornji Ivanjci ~>t 

Lòkavci, Negova' 
' Radvenci       ' ' ' 

30. OBesIavcf 

Očeslavci i 

31., Okoslavci 

Dr'agotinci,; Kocijan "•• '        '    ' 
.-.Okoslavci,   •- „,:        •   * /;:      .-{. 

32. Òr eh ovci •.   ; 

Orehovcï, Ptujska cesta. fcabjak* 
Orehovski vrh - . 

33. Podgorje       . 

Konjišče" (del),    " -,'\'1'^  .' 
Podgorje ..»•,' 
Novi vrh, Vratja vas •;-•.• 

, Vratji.vrh .' - ,,v .../     ;.  ' 

*   34.'P oli ce . .  • 

Aženski'vrh,"Norički vrb/(del)', t   .' - • 
Police "•>'      _       - 

'35.%aflénci.: .   l 

Petanjci (del);  •''.-•' ;•;.•' 
Kobilščak  (del), Radenci)" Radenski 
vrh (del) ,.' s '\ ,        . 
Sratovci (del)    '"   , 

!     '"     36.  Rihtarovci-Turjanci 
!      '  •      ,'•      (sedež Rihtarovci) '•' 

Ifiraševski vrh (defy: Rački'',vrh 
\Rihtar.ovci'del):    Rihtarovci .(<lel); Turjauci 

/ 
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Rožički vrh: 
Slanetinci: 

37. Ko l i Sic i vrli 
Kožicki vrh   . :•'    j 
Stâ'nètinci. 

38. Sovjak 
Sòvjak: Sovjak '/*,'.' ...    ''     ", 

'  39. Spodnja Ščavnica 
•Spjodnja Stavnica:    A2en»ki vrb,'PlitviCki;vrh, Spodnja 

èSaynica, • Zagàjski vrh 

40. Sv. Jnrii, ojS'Sçavnicinv      ...j'Ci 
(sedež Biserjane) 

BlaguS: "Blaguš, ••••••,-takova 
Jamna:        \      ,   Biserjane (Sv.,,Jurij;ob,-Ečayntci),.„^• 

'    Jamna/VidemrjS,: ' ï.-\: r\~.Jj 

41. Stara gora 
Drakovci (del):        Drakovçi; (del);-   . 

' Slaptinci (del):       Zihlava,(del) ,    T 

Trbegovci:. Stara gora, Trbegovci f'0"'' 
, " ' 'ft- "a *M\\   inni1--'. 

'42. S ta veslu c i ^:l;'" •~> -J"—^ 
Staveìinci:, ,   Stavežioci, Starešinski vrb 

43.f Sto g ó Vel"       .--n^l^n^V) 
:,;•-. ".      • -r.:.').t '      --t.r- .'•' 

Drobtinci: Drobtinci, Pogled, Stogovci   •...[.^.• 
Grabe: . -Grabe 
Konßce (del):       JKonjišče (del)   'Vi-, 

,44. Tfaie-0 
Trate:,    ' frate, 

•   . ,45., Jr*) t kora ,-• --,.-,',» 
- Trottata:   * Ločki vrh, ßtaragora, Trotkova.-.'^O 

••   •.'       '• i 4$••*• £*/•.'   '    . ' . . • 
*    : .:.       (sedež Zgornja Velka) . 

Iv 

r-. '   -Spodnja Velka:       Spodnja >•elica • ' ;•-• ;,v:n>-.v>--r 
Zgornja Velka:      !• Marija' Snežna, Zgornja-Velka 

' '  • '    i    '• '     "'      "c •' "i '•• " i/ '• *!   .'•«'• 
47. Zbigbvci-Lastomerci 

_      •       (sedež Zbigovci) 

-.t  ia-• '' 
Làstomerci: ~h •'• Lastojnerci •  ;'"<'' 

. Zbigovci : Zbigovci "' '. *: J ' ' •' 

•  > 48. Zgornja Ročica' 

Zg. Ročica (del):. Trois,LKrjvi •••, Zgornia;Bočica4vs«\ 
,'-'., (del) (-  '    -ni'./': 

',,1    49. Zgornja Sc>ynica 

Su.^naj      •'"      Sv. Ana ,v- Slov, goricah sv.«,/ -, ;;.M,n 
Zgornja SčavnUai. j Bagfcova, Zgornja Sčavnica:    ;V;V/J>\'H 

ì - 50. Žep orci 
Konjišče (del):   •   Konjišče (del) 
Žepovci: i.s. - c >. i Žepovci. ,- • i 

. '. v'*1 « > ••* >4'i '•' 

\:l\',:     IW 

Žiberci:       '    '    . .Ziberci,,  •>  <•.,[,... 

"51.  Žice- -•   \'v.V>\ o.u -.•. 
Žice /;.   ' ":'Zice-(del);''-"':'t;'' ^,-.-•.«•;•\.:. 

i' 52;''2:npc'tihci"{ 

'SmoUnci: Smolincî (del) '"" ». 
|žu/)e(inci:   ' Zupetincj (del) t, 

Okraj Slovenska Bistrica 
;   obsega naslednje krM}*,'katastr$ke}občine in naselja: 

j ,;••-•:,,/",^^ 1.''•••"••1|••1•..4 ' " \"^, 
jPôdow*W^rt   ,;iBruhšvik":.;^ . "!'4    ''"'•'" • 

i ,..,2., Ci g OB c.ß,'.    f 

'Cigonce I: Cigonce (del)      , ' ,    ' 
\Cigonce II (del):, „.Cigonce-(del). Videz  '• '"'!   ^*"-' ''• 

3. čreSnjereč 
\čreinjevec (del):     Créìnjevec,,IÌèàkóveo (del),-Lokanja- 

vas   ," "'    """"' " ...... 
[Pretrež: 

*> 

Pretrež ( -..  ,   •> 
C C »•'. Xs "'   ^    -   " •      -'  !, 

.4. DobTOTce" 
Skoke,'       •* Dobrovce, Skoke     -t ,*,; • '4;- -e.'   c « v .i   cl 

, {'-&iFTa»-'!î;''/ 
•From; Fram 

:\,'-:.':Jf   f        '.r4»i'..-..'"'.^ïl ijRanče (del):. Ranče (del) 
1      '. ,,,.... 
! 6ï Gorici' * ' ,      ' 
iGoric«:       • Gorica '      i/o?;! r •«';''•. 

j 7. Hotinja rt*s 
IHotinja vas: J  '    ;<f,Hotihja ,••• d' -•  i;.-':.)    • 

,      8. Ješ enea ^ 
iJešenca: ' "   * ' "Jeténca, Požega ' '    " '   •'""' 

! ;9.vKopiTnitJ'! 

\Kopivnikr;h•' I
îi,,-'"KbpiraIkr;°v,'":vî 'li,:',,,,vl1 

jLofca;   ; * Gradišče, Loks"f" 
-.Planica: Planica       •"'„,' » 
iKonče CdeU: %anče'(del) r ;'  -' ' 
\Slivn. Pohorje H:    Slivnišk« Pohorje (del)       '»- (,,.;••' 
j     - .m-'   ;•'-•(-.',h**   -J-.<i^- -!/. .:';'-•«/. **-};\    :•>:'•'• vM 
i 10. Laporjer 
\Hošnica: "Dolg^i vrh, Hošnica, Zg. Brežnica" 
iLaporje: :    Laporje'• s:   .'•        ,   . 

11. M a ko le 
<Dežndf-"      ''' ''jDežno/Varol',,'^' ,,,    ,., 
Jelovec: ......r 'Jelovfç,;Makbìe' j,   . , v,^•'! ;.,-.'' "',','.' ;-.', 
\Statenberg (del):   " Stranske Matole,' Statehoerg "(drt) 
,Sv. Ana:   ' Sv.Ana(V;.. ..    ><- 

\ r;,;--fl2.-.'Morie"' '.1 :i.-.tV^' 
Morje: Morje 
j 4 ' 'ih  if i  Î! • '-i     .Li. 
i'.-        •.. ..,. ;l^,/Oireh;ova..iTa»      ' " .;•,-;..„,• 
'Orehova vas:- Orehova va» '  .,"; , ' •, s.. ' 

J        .    -'"   ^•.-.^••^«?.-,',,^   .î:ï: 
Brezje (del): » Sp.Poljčane -..'. j   "' 
\Lulelka vas: '   -      Lušečka vas 
jPefeeZ: Maharčka vas/Peltel, Sp. Brežnica ', 
Stanovsko: /   Čadrameka ^vas,''Stanovsko'-'-   -;i-•"-'.'. 
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15. Poljane 
Poljčane: Ljubično, Lovnik, Poljčane 
Studenice (de):       Podboč 

16. Peiike 
Packe: Mćstečno, ••••• 
Statenberg (del):     Ložnica, Statenberg (del) 
Stopno: Stopno, Strug     ~     ' 

Pàdova (del): 
17. Podova 

Brezula, Podova 

18. Pragers ko 
Sp. Pohkava (del): Pragersko' 

wee.* 
19. Rače 

Rače 

20. Slivnica pri Maribora 
Creta: Creta * 
Radizel: Radizel      ,  •   -• 
Slivnica:. Slivnica pri Mariboru 

•21. Slovenska Bistrica 
Slovenska Bistrica:   Slovenska Bistrica 

22. Sp. Ložnica 
Sp. Ložnica:, Sp. Ložnica 

* 23. Sp. Nova vas 
Sp. Nova vas: Sp. Nova vas 

24. Sp. Polskava 
Pokoše: Pokole.  ; 
Sp..Polskava (del): Prajštajn, »Sp; Polskava 

25. Stari Jog 
créìnjevec '(del):    Leskovec (del) 
Vrhloga (del):        Stari log 

1   26. S t b d e n i e e 
Brezje (del): Brezje, Križeča vas 
Hrastòvèc: .    . Hrastovëc, Krasna 
Modruée:   '   »    ' Globoko, Modraže, Novake 
Studenice (del): Studenice 

Ritoznoj: 
Šentovec: 

27. Šentovec 
Ritoznoj 
Devina, Klopce,- Senfoveo 

.28. Šmartno na. Pohorju 
Bojtina: j      , Bojtina   '      •   * 
Frajhajm: Frajhajm 
Kalše (del);  , Kalše (del)    . 
Osel): , Ošelj, Zg. Nova vas 
Smrecno:     ' •   * Smrečno    j ; r    -, 
in. Martin:' Sv.Martin na Pohorju 
Ig. Prebukovje: Sp. Prebukovje, Zg. Prebukovje 

29, Ti nje 
'tyiSna vat: : - , -• ; : Jurišna vas • '•       "   . * ' 
Malo Tinjez ::.;• '. Fošt, Malo Tinje, Sodrež 
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Planina: 
Rep: 
Sv. Vrhi 
Tinjska gora: 

Planina 
Rep                    •    - 
Sv. Urh                                ... 
Tinjska gora, Veliko Tinje    ' 

•   • 30. V r h 1 o g a 

Vrhloga (del): Brezje, Trnovei, Vrhloga 

• 31. Vrhole 
Vrhole: Drumlažno, JelŠovec, Kobno, Vrfiole 

\ 32. Zg. Bistrica 

Kovala vas: 
Visole:         ^ 

'Zg. Bistrica:] 

Kovača vai 
.Visole ' 
Zg. èistrica      • 

^ 83. Zg. Loïnïe« 
Gladomes: 
Z g. Loinica;, 

Gladomeä 
Koetanjevec, Zg. Ložnica- 

r 34. Zg. Polskava 

Bukovec: 
Gabemik: 
Kaße (del): 
Ogljenščak: 
Zg, Polskava:, 

Bukoveo 
Gabernik" 
Kalše (del?        . 
•••••, Ogljenščak                   •        ; 
Sele, Zg. Polskava 

: 86. Zabljek 

Cigonce H (del):,   Gornji log , 
Žabljekf, Levic, Razgor, Zabljek 

Novomeško okrožje 
Okraj črndinelj 

obsega naslednje kraje, katastrske občine iti naseljaï 

i. AdlešiM ;: 

AdlešiB: -Adlešiči, Dolenci, Fučkovci, Gorencî, 
, Mala sela, Pobrežje, Purga, Velika 

sela, Vrhovci  . ; 
Bedenj- (del):. Jankoviči      . 

2. Belìi vrH            • 

Belci vrh:  . Belöi vrh, Črešnjevec, Knežina, Mala 
Lafiinja 

3. Boža k ovo 

Bòìakovo:               Boïakovo, Rakovec, Zelebej 

-  -   4. Bntoraj- 
Butoraj: :   Butoraj, Velika Lahinja, Zorencl, 

fi   #   5. črešnjevec 
črešnjevec: .    Ceròvec, Črešnjevec, Hrib pri Ceror* 

cu, KrvavSji vrh >••-.' 

6. Črnomelj 

Črnomelj:. Črnomelj 

• t 
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Dabliče: 

Maverlen (del): 

Golek (del) i 
Dragami: 

Drašiči (del): 

Grabrovec: 

Gradac: 

Griblje: 
Krasinec: 

Dole: 

Kot: 
Pribišje (del): 

,7. D oblice 

Dobliče, DobliČka gora, Jerneja vas, 
Kanižarica 
Bistrica,  Grič, Jelševnik,  Maverlen, 
Miklarji, Snečji vrh 

8. Rragatuš 
Brdarci, Breznik, Podlog, Sipek 
Dragatuš, Nerajec, Obrh-, Pusti gra- 
beč, Zapudje 

9.  Drašiči 
Drašiči,  Kamenica  (del),  Krniačina. 
Vidošiči, Železniki' 

10. -Grabrovec; 
Grabrovec 

11. Gradac 
Gradac. Kloster, Vranoviči 

12. Gr i bij e 

• Dragoši, Griblje    .   . 
Cerkvišče, Krasinec 

13. Ju go rie 
Božičev vrh. Dole, Jugorje, Marko- 

. vec,'Sela pri. Jugorju," Škemljevec 

'    14.  Kot 
Kot, Sodinja «vas, Trebnji vrh 
Gaber, Sela pri Vrè\cah, Vrčice, Vrb 

15. Loka pri  Črnomlju 
•••• pri Črnomlju: Čudno selo, Desinec, Dolenja vas, 

Kočevje, Loka pri Črnomlju, Pavi- 
čiči, Svibnik, Vojna vas, Zastava, Za- 
garci     f     <   " • ' 

16. Lokvica       ; 
(sedež Gor. Lokvica) 

Dol; Lokvica, Gor. Lokvica, Trnovec Lokvica: 

Marindoli 

Metlika: 

Petrova vas: 

Talni vrh (del) 

r «Ij: 

- 17. M a r i n d o 1 
Marindol, Milic;, Paunoviči 

18. Metlika 
Brčiće, Križevska vas,- Metlika, Pri- 
mostek, Zvirkov vrh 

19.  Petrova vas 
Gor. Paka, Mihelja vas, Petrova vas, 
Rožanec, Ručetna vas 
Lokve 

20. P o il % e in e 1 j 
Boginja vas.- Boršt, KapljišČe« Mlake. 

'Podzemelj^ Prilozje, Škrilje, Zemelj 

21: P r e d g r a d « 
Čeplje: Brezovica, Čeplje, Kralji, Vimolj, 

Zadere 
Dol. Podgora: Dol. Podgora, Gor. Podgora, Za- 

gozdac 
Prcdgrad: Jelenja vas, Paka, Predgrad 

-; 22. P r e 1 o k a 

Preloka (del): Jakovini,   Kroci, -Novoseli,   Preloka, 
Škavrini, Valeti, Vidine 

Žuitiči: Žuniči 

.23. Primostek 

Dobravice: Dol. Dobravice, Giršiči, Gor. Dobra- 
% vice, Krivoglavice 

Primostek: Grm, Otok, Primostek 

24. R a d o v i c a 

Bojanja vas:       "    Bojanja vas, Krašnji vrh 
Radovica: •     Radoši, Radovica 

25. R o s a 1 n i e e 

Radoviči: Radoviči 
Rosalnice: Curile, Rosalni^e, SvržakA 

26. Rožni' dol    . 

Pribišje (del): Brezje pri Rožnem dolu, Gor. Laze, 
Hrib pri Rožnem dolu, Potoki; Pre- 
loge, Pribišje, Rožni dol 

27. S e mi č 

Brezje pri Vinjem Brezje pri Vinjem vrhu,. Lipovec, ce- 
vrini: stoplja vas. Pugled, Starihov vrh 

Semič: Coklovca,   GoliŠe,   Kašča,    Mladica, 
Podreber, Sela pri Sv. Duliu, Semič, 
Trata, Vavpča vas, Vrtača 

28. Sinji vrh - 

Damelj:     •        ,     Damelj, Kot. '.    . 
Sinji vrh: Breg,  Dalnje  njive,  Draga,  Gorica, 

Hrib, Selce, Sinji vrli, Špeharjj 

'    29.  S1 a in n a  v a s 

Slanina vas: Boldraž, Slamna vas 

30. S t a v a Lipa 

Nova Lipa: Drežnik, Nova Lipa"  • 
Stara Lipa: Dol. Suhor, Gor. Suhor, Stara Lipa 

31.  Stari trg ob Kolpi \ 

Dol: Dol, Hreljin, Laze, Vrt' 
Radenci: •   Decina, Dol. Radenci^ Gor. Radenci, 

Sred. Radenci 
Sodevci: Sodevci 
Stari trg.        '   .    Deskova vas. Kot,, Kovača vaš, Moči- 

, le, Prelesje, Starj trg ob Kolpi 
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32. St'ranska vas 
(sedež Vinji vrh) 

' W» vrh: Brstovec,  Dolenci,  Krupa, Moverna 
vas, Praprot, Stranska vas, Vinji vrh 

33.  Suho r pri Metliki 
(sedež Gor. Suhor) 

Bušinja vas: Bereča vas, Brezovica, Bušinja-vas, 
Dragomlja vas, Malo Lesce 

Hrast pri Jugorju: Dol. Suhor, Gor. Suhor, Hrast pri 
Jugorju, Ravnace 

34. Štrekljevec 

Sodji vrh: Gradnik, Praproče, Sodji vrh 
Štrchijcvcc: Brezova reber, Kal, Maline, Omota," 

Osojnik, Štrekljevec 

35. TalSji vrh 

Kleč, Konjski hrib, Lahinja, Topli- 
čice 
Stražni vrh 
Mirna gora, Planina, Ponikve, Sred- 
gora, Škrilj 

Talčji vrh (del): Dol. Paka, Naklo, Otovec, Rodine, 
Rožič vrh, Sela pri Otovcu, Talčji 
vrh, Tušev dol, Zajčji vrh 

Kleč: 

Muvcrlen (del) 
Planina: 

Briga: 

Dane: 

Prigorica (del): 

Dolenja vas: 
Gorica vas (del): 
Prigorica (del): 
Rakilnica  (del): 

2.  Brisa 

Dol.  Briga,  Gor. "Briga,  Preža, 
Prežulja 

3.  B u k o v i c a 

Bukovica,  Dane.  Jelenov žleb, 
Sajevec   ' , 
Zadolje 

4. Dolenja, vas 

Dolenja' vas 
Lipovec, Makoše 
Prigorica 
Blata,' Kot     , 

36.  Tanča gora 

Golek, Sela pri Dragatušu 
Dragovanja vas, Kvasica, Tanca gora 

37. Tribuče 

Bedenj, Pribincj 
Bojanci 
Tribuče 

38.  Učakovci 

Kovačji grad, Otok, Učakovci, 
Vukovci 

39.  Vinica 

Hrast pri Vinici:     Hrast pri Vinici, Perudina 
Učakovci (del):       Sečje selo 

Drenovec, Golek pri Vinici, Ogulin, 
Podklanec, Vinica 

Gclek (del): 
Tanca gora: 

bedenj (del): 
Bojanci : 
Tribuče: 

Učakovci (del): 

Vini niča: 

•• 40. Z i 1 j e 
Preloka (del): Balkovci, Dejani, Grduni, Pavlini, 

Zlije 

Okraj Kočevje 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

Banja Loka: 

Suhor  (del): 

1.  Banja Lo k* a 

' Banja Lokà, Briga, Drežnik, Jasenov 
vrl, Nova sela, Pue, Rake, Stružnica, 
Ajbelj, Dolenji''potok, Gorenji potok, 
Kaptol, Lipovac, Malvoz, Portetene. 
Rajrselc.-Selo; Srednii potok, Suhor, 
Vimol, Zapuže •       ' , 

5.  Dolenji Lazi 

Gorenja vas (del):  Breg, Dól. Lazi, Zapuže , 

6.  Gora 
(sedež Petrinci) 

Gora: Betouovo, Janezi, Kračali, Kržeti, 
Petrinci 

Gorica vas (del): 
Prigorica (del): 

7.  Gorica vas 
Gorica vas, Ótavice 
Nemška vas 

S. J u r j e v i c a J 

Jurjevica: Breze, Jûrjevica, Kot 

9.  Koče v je - 

Kočevje: Kočevje' 
Mahovnik: Mahovnik 

10.  Kočevska Reka    , 

Borovec: Borovec, Draga, Inlauf, Pleš, Ravne 
Gotenica:    . ' Gotenica 
Koce: Handlerji, Koče, Mlaka - 
Kočevska Reka:       Kočevska Reka, .Mrzli potok, Sadni 

hrib N 

11. K op ri v ni k , 

Brezje:               • Gor.  Mačkovec,  Laze,  Staro Brezje 
Bukova gora: Gor.  Bukova gora,  Grodec, Ovčjai, 

Slaba gorica, Sp. Bukova gora.-Sred. 
. Bukova gora; Topli vrh 

Golobinjek:         ' Golobinjok ., 
Hrib:          * Gor. Loka, Hrib, Tanči vrh 
Koprivnik: Koprivnik 
Kumrova vas: . Kùmrova vas, Studeno, Svetli'potok 
Nemška Loka:'-"   v Nemška Loka, Prerigel^                .   - 
Rajhenav:, Podstene, Ràjhènav 
,f.         • .                        * 

i       / 12.  Koste! 

Spi Log (del):'      ;Sp. Bilpa 
Suhor (del):.      ,   'Kostel; Lobič mlin, Reber, Stelnik,  ' 

Trsje, Žaga, Žlebe '    ,. 
Škrilj' (del): '   : - ^Turkova draga (del: Grgelj) 
Vrh (del):.    ,        'Brsriik, Čolnarji, Delač, Maverf   '. 
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13.  K u želj 

Bmljiial.oka (del): Srobot hik 
KuzUj(del): Gluilliik'a, Kuželj, Laze-Ograjaj Rački 

potok •  -        '   • - 

Črni potok: 
Liiold: 

14. Li v ol d 

Crni'-'potok. Zajčje polje 
Dolga vas, Li void 

15. Lošk i  pot ok 

Hrib, Srednja vas, Segova vas, Tabor 
Mali log, Retje' • 

Travnik.- 

16. Morava 
Iskrba, Morava, Novi lazi, Ograja 

•Kiihlarji; Muha vaš, Skrilj, Turkova 
draga (del), Zdihovo 
Rogati hrib, Stalcerji 

17. Mozelj- 
Kačji potok, Kočarji, Mozelj, Suhi 
potok 
Rajndol; Verderb, Verdreng, Zg. ' 
•Pokštajn , -       • -    .   ,• 

t 18. 0šil niča N 

Bosi jivaLoka (del): B.osljva.Loka, Grintovec, Ložec, 
' '   Mrtoviči' Ribjek •      .' 

Osilnka: Bezgovica, Križmairi, Malinišče, Osil- 
niča, Padovo, Podvrh, Sela, Sp. Ca- 
cio. Strojîçi, Zg. Cač:č 

Hrib: 
Retje: 
Travnik: 

Noti, lazi: 
Skrilj (del): 

Štalcerji: 

Mozelj: 

Rajndol  (del) : 

Žurge (del) i 

Draga: 

ßrcarice: '   - 
Rakitnica (del): 

19. Papeži ' 

Belica, Bezgarji, Papeži, Zurge 

20. Pod pr e s k à 

Draga, Glažuta, Lazéc, Novi kot, 
Podpreška-'-;•    -:. ; "••' 

21. Rak i t dica 

Grčarice, Grčarske Ravne 
Rakitnica 

22: • Rib iri c'a '•• > Dolenjskem • 
i 

Gorenja vas (del):. Gorenja, vas ,«   ' , ' ' ' 
Gorica vaš (del):    Hrovača   4 "     '   "    ' , 
Ribnica:        •    ,    .Ribnica. ' :     .'• 

23.  Sodra žic a - 

Sodražica (del);,      JeJovec, Sodražica 

24.*Spod n ji  log   /       :.' 

Knežja Upa: Knežja lipa, Ramsr!gelj, Remer... 
grund. Tum    ,-• • ...  , 

Spodnji log (del):   Kozice. L'apinje,- Spodnji log,-••. '] ' 
'   •'   - ', *     ' Pokštajn . •      . . « ! 

25. S t a r a cerkev 

KoblaTJir' 'Dol.  Ložine,  Gor.  Lozine; • Kobla rji, 
Nove Lozine 

Mala gora: Mala gora 
Stara cerkev: Breg, Gorenje, Konec, Mlaka, Sloven-, 

. ska vas, Stara,•••••• .   . 

26. Stari log 

Polom: Kukovo, Polom,,Seč, Vrbovec       \ .: 
Smuka: • Dol. Topla reber, Gor. Topla . reber,,' 

Komolec, Kunce,'Luža, Rdeči ka-, - r 
men, Smuka 

Stari breg: , • Grintovec, ;•1••, Novi breg, Rigeli, 
v •     Stari bregi, Trnovec   . 

Stari,hg.\ Beli kamen, Cesta, Novi log, Pugled, 
- ; Stari log, Šenberk, Zibenj .... 

27. Sušje "Î 
V' 

Sušje: '                    Slatnik, Sušje, Zlebič ' \ ' V 
Vel.- Poljane (del): Ortriek. (del)  . .\'"'-' 
Vinice (del):          Gor. Lazi, Maji Zapotok,, Veliki ..;'.- 

Zapotok 

Trava: 

Žurge (del): 

Fara: 
Kuželj (del): 
P ir če: 

30. 

Vèl. Poljane (del) 
i . 

Vrh (del) i 

Vinice (del): 
Zamostec: 

Màçkovec: 
Željne: 

28. Trava 

Medvedjek, Podplanina, Srednja vas,-. 
Stari kot, Trava ' C- 

. Črni potok/ Pungért.      ,   •  •        : • -'•- 

,29.> Vas-Fa.r'à .'" \'."'I't 
'(sedež Fara) 

Fara, Padovo, Slavski laz 
Grivac, KiiželiČ, Petrina . .-._': 

, Hrib, Jakšiči, Pirče, Planina, .Potok^ 
Štajer, Vas _ •• \ 

Velike Poljane 

r Dule, Ortnek (del), ékrajnek, Vèl:-~ 
Poljane,, Vrh, Zukovo "•'-'• 

31.   Vrh : ••'"*• 

Dren, Krkovo, Oskert-Gotenc, Poden, 
Sapnik, Tišenpolj, Vrh   -        •  ••;•.-; 

32. Zamostec       -      . 

Preska, Sinovica, Vinice \ 
Lipovščica, Nova Štifta, Ravni doli-, i 
Zamostec - • "/.i, 

33. Željne 
"V. 

MaČkovec, Onek .- .••'- 
;*CviŠlarji, .Klinja vas, Satka vâe,^':V. 

Željne 

• - \ ; •'•'••'; ; • i  .•', 34. " Ž ig m a r i o.e 

Zigmàrice:      " •'1   Globel,- Podklanec, Ziginarice 
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Okraj Krško 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

Arnovo selo: 
Artièe: 
Delna selai 

Dolenja vas (del): 
Trebež: 
•. Obrez: 
Zverinjak:, 

Brezovica: 
Bukovje:      •< 
Drenovec (del): 
Kimhterk (del): 
Orelfje: 
Sufica (del):. 
Vitna vas (del): 

Bianca: 
Brezovo (del): 
Kladje: 
Krajna brda: 
Rožno: 
Selce (del):  < 
•Ugarski vrh. (del): 

Kohipolje (del): 
Vrh (del): * 

C»Hje (del): 
Drnovo (dtl): 

Krška vas (del): 

Brežice;, 

Brezina: 
Bukolck?, 
Črnci 
Sela III (del): 
*t. Lenart: ' 
Trnje: 
Zakot:' 

•••• (del): 

.Stara vas (•••;   ,   Resa (del) 

1. Art i če • 

Arnovo selo 
Artiče, Glogov,brod    . '.-..'• 
Curnovec (del: Planina), Dečna sela, 
Volëje (del). ^    i. 
Dolenja vas (del), Sp. Pohanca 
Trebež 
Zg. Obrez,,.    ,-<• 
Zverinjak'   '   ,'"'s 

2. Btzeljeko  • 
(sedež;Zg. Sušica)     ,. 

Brezovica ••      :/1t  ,;J 

Bukovje ' 
Bračna vas, Drenovec, Nova vas (del) 

Bizeljsk* vas, OreSje "x "'"• 
Nova vas (del); Sp. Sušica, Zg. Sulica 
Vitna vas. 

-•   • • •;'- •> -i -\   !j; 

3. Bianca "" \ v    .     , , 

Bianca ,; *'•;.       ,   . 
Sp. Brezovo     ... 
Kladje  ' -' '' ;" :' 
Krajna brda -  : v-    •• 
RoŽnO '•     ri .... ;, 

Selce (del) •• ; . . \-   * 
Čanje, Zagradeo 

4. Bost ani : 

Apnenlk, ,Boitanj, Dol. Boštanj -    - 
Jablanica (del) . 
'Vrh 

5. Brege * 
Mrtvice (del)   ,-.•• 

•Brege, Drnovo, Mrtvice (del), Vihre 
(del)      ,      , 
Vihre (del) . Vll' 

. 6. Brežice 

Brežice , . ' ' 
'  ò • • ' •'  K • 

Brežice okolica 
(sedež Št. Lenart) 

brezina        . 
BukoŠek • ',"'        '•/'•'"', 
Cundrovec, črne « ; 

,   Sela (del) _ , '     . 
Gor. Št. Lenart. St. Lenart 
Trnje 

. -Zakot'  •' '.;'" '••••' 7 

.' \ .8. Bnïka  .-•'.'      .: "v  " '  ''"'- 
Bučka, Dole, DoLBadovlje, Gor. Ra- 
dovlje, Jarči vrh, Jerman \.vrh,: Osre-. 
dek (del), Mocvirjet Striti Zaboršt-, 
Resa fdelV i-    *».-•' 

Cerklje, Creinjice, Gazice, Hrastje,' 
Zasap, Zupeča vas (del) " 
Borit,'Račja vas, Zupeča vas (del) 

i: 9. Cerklje ob  Krki 

Cerklje  (del):  t 

Skopice (del): > 

10. Čatež ob Savi 
Cerma: Cerina, Dobeno, Prilipe, 2ejno 
Čatež (del): Čatež, Vel. Malenèe (del) 
Globočice (del) • Mali.Cirnik, Soben ja vas 

Blatno: 
Dednja vàar 
PiSece (del):. 

Gaberjeï 
Lole: • 
Mihalovec: • 
Mostec: • 
Rigonce: 
Sela I (del): 
Vel. ObreŽ: 

11, Dednja vas 
Blatno 

•   Dednja vae 
PiSeee (del) ' 

12. Dobova 

. Gaberje, Mali Obrez 
Loče     ,!    - 
Mihaloveo 
Mosteo   . 
Rigonce 
Sela (del)        \,.,'• 
Dobova, Vel. Obrez 

13. Dolenja Pirošica 

Buseca vas (del):   Brvi, BuSeča vae*Dol. Piroïica, Gor. 
, ,-, Pirošica, .Vmji.vrh,  Vrhoveka  vas 

(del) -r-  " 
Sto jonski vrh (del): Poštena vas, Stojanski vrh 

'*.                          ' ' ,14. Dovško 
Brezje: 
Dobrova:-       ., 
DovŠko (del):. 
KaliSovec:,,         . 
Sedem:,          ' "^ . 

, Brezje 
Dobrovk   .',.,•• 
Dovško (del) 
KaliSovec1     >   , ' 
Sedem 

c 

* * 15. Globoko 
Bojsno (del): 
Brezje: 
Globoko: 
Mali vrh:     • 
PirSenbreg:, • 

Bojsno (del).                , 
Brexje      .:•".'• 
Globoko , 
Malivrh 
Pirlenbreg 

• 

'",'''              ) Ì6. Gor jane , 
Gorjane: 
i .     . 

Gorjane, Poklek, Vojsko ' 

17. J é s e ni c e na Dolenjskem 

Bregana (del): 

Vel. Dolina (del): 

Bregana, -Bregansko selo, 
Obrežje, Rajec 
Jesenice'  , •'    ^ " 

1 

ia Kapele        v 

Bojsno (del): 
Jereslavec: 
Kapele: 
Pódvinje: 
Rakovec:     '   : . 

Bojsno (del)              "   - 
Jereslavec ,.'.'.' 
Kapele 

, Pódvinje     ,   •:  - w   •. ' i 
Rakovec ',-,]',     . 
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Sela U (del): 

Slogonska: • 
Vrhje: 
Župelevec: 

Sela (del: Vrhovečka sela, 2upele- 
večka sela) 
Slogonsko 
Vrhie .„ 
Župelevec { 

19. Kòmpolje 

Kqmpt4je, Mrtovec, Šmarčna, Živa 
gora ;: 

20. Kostanjevica 

Kostanjevica (del): Dobe, 'Dobrava',«Koprivnik, Kostanje- 
vica, Sajevce,, Slinovce, Zavode (del).; 
Grič, Ivanke, -Kocarija, Male. Vode- 

, nice, Ofehovec, Podstrm, Ržište, Vel. 
Vodenice , 

Kompolje (del): 

Orehovec, (del): 

Vrh. (del): 

Čatež (del): 
Globočice (del): 
Krška vas: 

.21. Križ    •• 
-   ' * " * •    - 

Gaberje, Križ, 

22. Krsta vas 

.Mrzlava vas, Vel. Malenke (del). 
•tJlobočjee        '~ 
Krška vas •• 

Stojanskivrh (del): Izvir. , 

Krško: r  v    ' 

Vel. Trn (del): 

,   23. ^Krško .-.      {   v    .: ,\ .-••• 
Jesta,-Créiez, Dol. Dole, Dol  Pijav- 
iko, Duiiaj, Gblek; Gora Sv. Lovrcn- 

- ••," Gunte', Krško,.Oeredek;'Senožete',' 
Straža   Sv. Lovrenca,   Strma'   reber,- 
Trška gora ., 
Gor. Pijavško, Srednje pijavško t    '. 

24.' L e s k o v c c spri  Krškem 
if-..?,    :  -V'6 ' 

Drnovo (del): 
Leskovec (dni): 
Ravno (del): 

Senuše (del): 

Kompolje (del): 
Vrh (del): 

Beli bregu. , .,; ., -,j, 
Leskovec, Veniše,; Zadovinek       ,   ,, 
Golek, IvandoL Kobile, Libelj.LoKe, 
Selce, Vplovnik 
Gorenja"vas, Velika va? •» 

25.  Li pio gl av- . , , 

Siniert       '.    '•'•' • 
Lepi dob (del)  c' .     .'. 

Log:- •• 

26. Log 

27. Lončarjev flol 
Žigarski vrh (del):'Lončarjev dol, 2igarski vrb- 
Žurkov dol:    .'     "Zurkov "dol;,. _     . L ..    ,   , 

28. '31 rase y.o -     •,.,, -,   ,.-' •-. 
. (sedež Majo Mraševo) 

Vel. Mraševo: •••/ Kàlce-Nakìo, Malo Mraševo, 
'. Vel. Mraševo,,   -'-.- • • • ... 

, :      ,29., Os it ere \-\ .['•• 

Črneča  vas (del):    C'rnéfa \aï'-'   ' , ^    *'."' 
Ošterc: Avguštine, Dolšicg,'ušterc'     •    •' 

Križe: 

30. Pečice 

Križe, Osredek, Pečice 

31. Fišece 

Pavlova vas (del): Pavlova väs (del)       ' 
Pišece (del): Pišece (del) 
Podgorje: Podgorje 

,32. Podsreàa 

Podsredar Gradišče^ Podsreda 

33. P od vrh 
Podvrh (del): Podvrh, Vranje 
Trnovec: . Komorivec,,Str.žišče,'Trnovec 

34. Po ki e k-Leskove c 
(sedež Gor. Leskovec) 

Leskovec: - . •    - Gor. Leskove > 
Poklek: Poklek 1 
Selce (del): Selce (del) 
Stranje: , Stranje \ 

35. Prušnja.vas 
Črneča vas (del):     Frluga,' Graginje, Mladje, Prušna vas, 

Vrbje, Vrtača       •    K ' 

Dol. Leskovec: 
Prcsladol: 
Rajhenburg: 

Površje: 

Raka: 

Smedhik: 

Vel.  Trn   (del): 

Anže: 
Gorica: 
Raztez: 

Dovško (del): ' 
Mali Kamen (del): 
Reštanj: 
Senovo: - ;, -, 

Ravno (del): 

SemiSe^ (del): 

36: Rajhenburg 

Dol. Le.skovec '       - >    ' 
Preslado!     - K- 
Rajhenburg  -." v 

37.  Raka : 

rezje,'Dolenja vas, Dule (del), , - 
imajna (del), Površje, Zabufcovjt v ;; 

' ìrdro,' Celirie, Cirje, Dobrava (del)/- 
Jolga Raka, Goli.vrh, Gradišče,4JeS-~ 
enik. Koritnica, Mikote, Podlipa, Po^ ' 
lulce, Pristava,-Raka, Sela,,Smednik 
(del); Videm, Vrh 
Dobrava "'(del)i Gmajna (del), Krži-. 

'-.šČe,-Mali-Koren, Ravno, Smodnik • ' .. 
;del), Vel. Koren, Zalokf 
Planina    '  .    ' ' " 

38. Raztez ' 
\nže (•'••• • • - "       ' '''J 
Gorica '     •, 

• Raztez v. '<"<      »•';'• i»   • 

89. S e ri o v o « „ ' • *, ' 

Dovško (del) * • " * ' • \ : , 
Mali -Kamen (del) ;., 
Reštanj      .    v • - 

;Senovo '        ,    >,. •;      '   t 

40. Sen u§e-" 

Brezje, (del), Brezpvska gora  (del), . 
Drenovec (del),! Npmška' gora, Nem- 
ška fvas:(del):   . "'" ' V        ; - " 
'Brezje  (del), Brezovska gora  (del),. 

, Dedni -vrh, Dolenje. Drenovee (del), 
',Senuše, Straža Sv..Valentina ..-•'. 
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lirezovn (del): 
Metni irh: 
Podvrh (det): 
Suvnica: 

SI; opice: 

4J.   S e v • i e, a 

Uor. Brezovo, Pečje 
Urožanje. Metni,vrh 
Dobje (del) 
Sevnica 

42. S k o p i c o 
(sedež Dol.SUopice) 

Dol. Skopiçe, Gor. Skopice 

43. Sromlje 

Oklukova gora: 
Pavlova vas (del) i 
Si'avec: 

t Sromlje: 
Volčje: 
Zg'. Pollanca (del) 

Oklukova gora.J
é , 

•   Pavlova vas (del) 
Silovec 
Curiiovec (del), Sromlje 
Volčje i(del) 

: Zg. Pollanca' (del) 

•   44.   SI ara vas-Bizel jsko 
(sedež Stara vas) 

S/ara ras: 
Vitna vas (del): 

Greg'ovce, Stara vas 
Dramlje 

45. Stari grad 

Dolenja vas (del): 
Drnovo (del): 
Pesje: 
Stari grad (del): 

•  Dolenja vas (del) 
Vrbinskà va3 (del) 
Pesje. 
Libna'(del), Stap grad 

c 46. Stolovnik 

Armeško: 
Ilokve: 
Stolovnik: 

Armeško 
Lokve- "' '      l 

Stolovnik 

4?. Studen ec 

Bučka (del): Osredek, (del) 
Uubajnica: Dedna gora,- Dol. Impolje. Dol. Orle, 

Gor. Impolje, Gor. Orle, Mala Hubaj- 
.-•   '      ' '   niča, Sv. Primož,' VeL.Hubajnica . 
Studenec: Arto, Brezovo. Hudo Brezje, Ponikve, 

Rovišče, Studenec, Zavratec 

.     , . 48. Sv.'Duh* "     ' 
. .  .. . •        (sedež Vel. Trn) 

Ravno (del): Apriemk;  Ardro' (del),  Nova  gora, 
Nemška vas (del), Pijana gora,"Ravno, 

T,  , l Vrh'ulje • ;     -! ,.• , 
•el. Trn (del): Ardro (del), Crešnjice, Dalce, Dol. 

Lepa vas, Gor.. Lepa vas, Gor.. Dole,* 
Jelšovec,-.Kalce,<Kočno, Lomno, Mali 

..'-"•' Trn, Smečice, Sredi'Arto, Vel.. Trn, 
,  ;,' Ženje , 

; *49.  Sv. Križ pri Kostanjevici ^ 
Sv. Kriz: '      Dobrava,   Kolarica,   Pristava,   Selo, 
'. '     , *        Slivje; Stari grad, Sv. Križ pri Ko- 

'-'•"':-'- stanjevici, . Zavinek,': Zavode ;,(dd)^ 
1    -   ;.   -      Znanovce, Zabjek 

Kunsperk (dvl): Kunšperk.^Folje, Sv. Peier 
Pleš: Ples; Srebrni/:' 
Sušica (del) : —        • -       _-!.••• 

Trebče: Trebče   ,.>..,' 
Žagaj: Žagaj      ' *        ' 

51. Š*ma rje ipri .Sevnici 

1 jedina: '       ; Créiez, Ledina, Zleteče      * & 
Podgorje (del):'     Brezje,' Pëc.elj, Podgorica, Pekel 
Çmarje;   - Ledgonje, Orehovo. Šmarje  ~ ;   -; * ' 

.• .< , 

52. Š ut na , ••*-"*' 

Brneča vas (del): Vrbovska vas (del) . 
Planina:''      '"! Brezje, Brezovice, Gradec, Planina, 

;   •  •   ' ' "' Premogovcéj.Tfebelnik • 
Sv. Križ (del): Brlog, Do), Hrastek, Sutda 

53. Velika Dolina    ' 

Bregana (del): Brezje '   '" 
Koritno: Koritno   ;'.'..<     .,; / 
Vel. Dolina (del): Cirnik, Gaj, Mala Dolina, Vel. Do-   .   * 

•-, lina, Zg. Ribnica. , ::   _„". 
«'  '.- .4  •' 

• " ' - ' 54. Vel i k i Kam e n S.    JO" v 

Koprivnica: Koprivnica, Prévoie > ' ,,     -   - 
Mali tarnen (del): Mali Kamen (del) . ; 

Mrena sela: Mrčna sela 
Vdihi Dol: Veliki Dol 
Veliki Kamen: Veliki Kamen   . 

Senme (del): 
Vel. Podlog: 

V eternik : 

55.  Veliki Podlog „     r   ... 

• , Mali Podlog .        ' ....'• 
'  Gorica, Gržeča-v--vas, Jelše, Pristava, 

(•_. Vel;-Podlog    "; .;'.. _, 

56.. Veternik "    .   -•: c 

-, Veternik   •.:-.- • '  ,   :' 

57. V i d ë m  ob Sàvi 

• ~y-- '-50. 
Dekmancat 
tirasi je: 

I , 
S v. P e t e r pod. Svetimi gorami 

.--.-"    Dekmàncà, Križan vrb,    , 
• -".. 'Cre3iijevec,^Irastj|      _ 

Anovec Cdel): • •,    Anovec (del), ..Biicfyc? i.. 
Drnovo (del): Vrbinska vas (del) ;    . 
Sremič:      • Sremič ..-:'<. v, ••• '•>. 
Stara vas: Stara vasr     ';•-'. \ 
Stari*grad (del):  •  Libila.(del)    :   ! •... 
Videm ob Savi:-   'Videm ob Savi . 

,58. Zabùk;oyje 7   ' 

'Marijina vas (del): ;Prapretn'o4(3el: Poreber) ...   -, 
Podgorje -(del):       Gorica, Malo,;Podgorje, Rezee,"jSre» 

v'       .•:,- ,'botno, Vel.. Podgorje • ;>   ,       '-'..,. 
Zabukovje: '• •  Mrzla planina, Zabukovje 

. '    ,  '. o"   ' " 59. Zd'olëV'  •'', 

Anovec (del)   V •     ,'."'' *." 
" Köstäh'jek, 'Ravne .   \ "".-' 

: Plèterje, Zdolp , / ' '. 
Z£ Pohanca (del): Zg.Pohauca (del) v 

Anovec (del): 
Koštah jek :\ 
Pleter je: 

I 
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Okraj Novo ir.esto 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

Ajdovec: 

r 

Brezova reber: 

Bela cerkev: " 
Družinska vas l 
<   (del): 
Gradišče (del): 

Tomazja vas: 

1.'Ajdovec 
(sedež Dol. Ajdovec) 

BorŠt, t Dol. Ajdovec,- Gor. Ajdovec, 
Mali Lipovec, Morava, Podlipa, Sred. 
Lipovec, Vel. Lipovec ,f;. 
Brezova reber, £lano, Sela pri Aj- 
dovcu 

2. Bela cerkev 

Bela cerkev, Draga, Hrib, Vinji vrh 
Dol. Kroâovo, Družinska vas (del), 
Gràdenje,~Selâ 
Breška vas,  Čadraže,   Gor. Gomila, 
Pristavica . ,,, , 
Bubtna vas, Stranje, Tomažja vas 

"" 3. B i r i n a v a s 

Lakovnice (del): 

Stranska vas: 

DoL; Lakovnice, Gor. Lakovnice, 
Padež. 

. Birêna vas, Jama, RajnovšČe, Rakov- 
nik, Stranska vas '• , 

Vel.Podljuben(d.): VeL Podljuben  '                -'   '    •> / 

\ BiSka vas ; ' . 
.     '       '     •-     •'  ' - •'<   •••••• < 

Globodol (del):       Jordan kal .* ••;.-'/. -   ; 

Golobinjek (del):    Vrhpeč       . 
Mima pei (del):    Biîka vas, Ulift 

Brusnice (del): 

Blatnik: - 
Črmošnjice: 

Stara žaga (del): 
Štale: 

5. Brusnice 
(sedež Vel. Brusnice) 

, Brezje, DoLSuhadol (del), Leskovec 
' (del),* Mâle Brusnice, Vèl. Brusnice, 

Žerjavin.-•:•   •• .   • , .'Vv_,' ' 

6, Črmošnjice;,: 

, Blatnik, Brezje,-,Gaber, Stari Tabor, 
Aselke, Črmošnjice, Mašelj, .Novi Tar 
bor, Srednja vas, Topli vrh, Vimolj , 
Sec  . ...   '      ''   .    "•, .-, „v-'.- 
Gričke, Komama vas, Resa, Ribnik, 
Smrečnik, Štale,-Travnik    •., ; . 

7. DobruŠka vas 

Dobrava;     ' Dobrava, DobruŠka va»'•• « 
Gradišče (del):'      Otok    :" '•  V 
Mrleca vas (del):    CuČja mlaka, Grmovi je, Hudenje   ; 

• •.' ' 

8. Dolenje Sušice 
c> 

Dobindol (del):       Dol. Sušice -, -,       .* 
Podturà (del):        Cerovec,'DoL Bušinec, Gör.'Bušinec, 

Selišče, Vel. Rigelj ?'"„''.'"•'• 

Toplice:. 

9. Dolenjske Toplice     •" •„•"< 

.Dol. Gradišče, Gor; Gradišče, Toplice 

10. Dole  pri škocjanu 
(sedež Dol. Dole) 

Dole (del): Dol. Dole, Gor. Dole, Jelendol. 
.    '   ' Mačkovec (del) 

Telce (del): Telče (del: L.estina, Ravni, Telčice)_ 

Gerovec (del) : 
Hrušica (del): 
Zajčji vrh (del): 

Orehovec (del): 
Št. Jernej (del): 
Vrhpolje (del): 

Dvor (del): 
Stavca,vas: 

Brusnice (del)-: 
Gaber je: . 
Brušica (del): 

11/Dolž 

Jolž, iglenik, Pušče, Vrhe pri Dolžu 
Pangrč grm (del) 
Scia pri'" Zajčjem vrhu (del), Zajčji 
vrh' , 

12. Drža 

Mali Bai, Vel. Ban 
Drča (del), Sela (del)   . 
Apnenik. Drča Ydel), Javorovica, 
.Vratno' 

13. Dvor 
*» • 

Dol.-Kot,.Dvor,, Gor. Kòt 
Cegelnica, Jama, Laiče, Podgozd, 
Stavca va3 

14. Gaber je 

/Dol. Suhadol (del: Višnja). 
Gaberje, Gor. Suhadolj Jugorje 
Pangrč grm (del) 

15. Globodol 
,(sedež Gor. Globodol) 

Golobinjek (del):,   Gré vrh (del) • ' 
Globodol (del):       Dol., Globodol; Gor. Globodol, Sred. 

.,   ,,.     ..--.-V, «.  3iobodol . . ,.:  '; 

16. Gorenje Polje 

Gorenje Polje: .      Dol. Polje, Drenje, Gaberje, (ior. 
_'•.   ,    '   ,,    ; „.    Polje, Soteska   ' 
'-•'   .-', .,*-'•',.*«•"' "' '   •'' 

'.„-/• 17. Gorenje SnSici   ;        "_ 

Dobindol (del): . •• Gor. Sulice,,Hrib, Verdun 
Stara žaga (del):   • Blaievka 

18, G o t na vas 

Gotna vas (del):     Gotna "vas (del), IdinŠcma (del) 

; j       '19. Gr.ađišče ìpri'St. Jerneja 
(sedež Gor. Gradišče) 

Gradišče (del):,   i.. Dol. Gradišče,- Dol: ; Maharovec, Gor« 
Gradišče, Gor..Maharovec ', 

Polhovka (del):      Dol.'Mokro polje, Gmajniča, PolbO-' 
. •      ••• yica,'Prapraçé    . ,''   "'*'•''*•'" 
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20. G r i e v j e •    - 
(sedež Sred. Grčevje) 

Cresnjicc (del):       Crešnjice   (del:   Razbore  del),  Dpi. 
.GrČevje,, Qolusnik (del: Sadeži), Gor'. 
Grčevje, Koti, Paha (del: Rešovec)-, 
Sred. Grčevje, Zagrad ' 

Barìnja vas (del):   Dol. Vrh, Gor. Vrh, Paha (del), Selo, 
Stravberk » 

t ' ' * : 

Golobinjek (del): 

Mirna peč (del): 

21. Jablan 

Dol. Vrhovo, Gor. Vrhovo, Goriška 
vas, Grč vrh (del) 

-Jablan, Malènska vas (del), Mali vrh 

22. K a m e u e e 
(sedež Gor. Kamence) \ 

. it t 

Bršljin (tlel): Muhaber;- Vel..Bučna vas     .... 
•Dalnji vrh: Boršt; Dalnji vrh, Dol. Kamence, Gor. 

Kamence, Hudo, Potočna vas 

23. Karteljevo 
...    <      (sedež. Dol. Karteljevo)' -v ' •• 

Zagorica (del): Dol. Kamenje, Dol. Karteljevo, Gor. 
Kamenje, Gor. Karteljevo, Hmeljnik, 
Zagorica    . .'...••;    - 

Lakovnice" (del): 
Težka voda (del): 

•  •ina vas (del): 

•el. Lipje:, 

24. Koroška vas 
•» 

Jurna.vas/ Koroška vas (del)    :. 
Dol. Težka voda (del: Nova gora del), 
Koroška vas (del: Nova gora del) 
Mihovec, Pristava 

25. Lipi e 
(sedež Vel. Lipje) 

Građene,. Klopce, Malo. Lipje, ••1. 
Lipje 

26. Ločna 

Bršljin (del): Ločna     • -,     ;    • - . 
Zdinjavas (del):     GoluŠnik (del), Mačkovec, Sevno/ 

Trška gora, Zdinja vas 

- 27. Mirna peB 

Golobinjek, (del) ; ,• Dol. Podboršt, Golobinjeki Gor.P'đ- 
• • '    ' i boršt • 

Mirna peč (del):     Cešnjice, Ivanja vas, Malenska  vas 
(del: Tlogovila), Mirna peč       v    . 

28. Novo mesto    .      '   '"•"-'. 
Bršljin (del):   '      Bršljin, Cegelnica, Mala Bučna vas 
Çomo tas (del):      Gotna vas (del), Žabja vas (del) 
Paridi ja: Novo mest0 

Movo mesto: .Novo'mesto.  "•       ,     •;.'•{"-  '. 
pagavo: .. ; • ';.."; • Jìago'vo, Žabja vas (del)f .   . 
Smihel (del)-;- •   ,\itf& va3; gmihel (del^' •'   '";: •'•'• '" 

Oreh lovica: 

Polhovìca (del): 

Cerovec (del): 
Fina vas (del): 

Podstenice  (del) : 

Podtum (del): 

Poljane: 

Stara žaga (del): 

Bršljin (del): 
Gor. Straža (del): 
Prečna (del): 

Ostrog (del): 

Zvirce: 

Gradišče (del): 

Dvor (del): 

29.  Or elio vi c.a     . 

. Cerovi log, ;Gqr.- Stara^ .vas, ••••^••, 
Lesko već  (del), Loka" ' (del), Òreho •" 
vica, Tolsti, vrh, Zapuže ' •  . 
Gor. Mokro polje, Pristava 

30. Pođgrađ 

Mali Cerov£cr-Vel. Cerovec 
Konec, Podgrad(Grm),Radoha (del); 
Vina yas    -..? '. : ' ' •     • 

31. Podtum 
. . r. 

Delečji vrh, Podstenice, Pogorelec, 
• R0g V     •    •- ,     •   v;; 

Loška vas/Memška vaš, "Obrh, Pod- 
hosta, Pod turn, Sela, Suhor    '•' . .-,. 

32. Poljane 

Mali Rigelj, Občice, Poljane, 
Rampoba '   ,'- 
Divji potok, Nova gora, .Srebotnik, 
Stara žaga ;   '. ;- ',• • *•'      '••• ' 

33.. P re «Va': .'••.".-: ...... 
' Groblje ••'•.-'•' « .   . •     • • * 
Cešča vas, Zalog 
Kuzarjev Kal, Prečna, Subòc 

34. Prekopa 
(sedež Dol.Prekopa)   ,-.   •„,;   .... 

Dol. Prekopa, Gor. Prekopa, Groblje, 
Gruča, Ledeča vas, Ostrog, Št: Jakob 

*     35. Bat je- ... 

Prévoie,, Ratje,Zvirče 

36. Roje 

Dol. Gomila, Drama, Mihovica, .Roje 

37. S ad inj a vas ,' ' "   - 
, • i. ' • ,       [ 

Brod, Mačkovec, Mačkov h-rib,,Sadi-' 
•ja  vas, Skopice, Tr-ebča, vas, rViu- 

-kov vrh    • •     •' 

88. S-ela-Hinje 
"'(sedež Sela pri.Hinjah) 

Hinje: Hinje, Hrib pri- Hinjah, Lazina, Plel 
Sela pri Hinjah:   . Lopata,, Sela '-pri Hinjäh,:-Visej.ee, •' , 
.'        ' ,    '      Vrh pri Finjah 

V        39. Se;la?RateS 
'.   •••  .       , ' (sedež Sela.pri.Ratežu) "•'.     ."/< ,.] .' 

Brusnice (del):    ,   Gumberk/Ratéì • 

Potov vrh (del):     Potov vrh. (del: Prhot)     ,   ,     ., fl, . 
Smolenja vas (del): Dolenja vas; Sola pri Ratežu, Zihovo 

"..•    .'..'.•   ćelo (deli.'.' 
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40   S m o ! e u j n   v a s 

'oinv vrh (del):    ..Viali Slatuik 
Smolenja vas (dei): Kika   Mala Cikava, Smolenja vas, 

Vel. Cikava, Zihovo selo (del: Nova 
gora del) 

41.  Stara  vas  pri  št. Jerneju 
(sedež Dol. Stara vas) 

Ostrog (del): Brezje, Imenje, Rakovnik 
Šl. Jernej (del):      Dol. Stara vas, Volčkova vas, 

Vrbovce 

42. S topi če 

Stopile:, Črmošhjice, Stopiče, Št. Jošt, Verdun 
Težka voda (del):    Dol. Težka  voda  (del),  Gor. Težka 

voda, Plemberk 
Zajčji vrh (del):      Brezovica, Hrib pri Orehku, Mali 

1 Orehek, Vel. Orehek 

. 43. Straža 
(sedež Gor. Straža) 

Gor. Straža ' (del):   Gor. Straža, Hruševec, Loke, Sela 
Prečna (del): Dol. Straža, Podgora 

Gradišče (del): 
Orehovica (del): 
Si. Jernej (del) : 

Hmeljčič; 

Zagorica  (del): 

44.  Š t. J e r n e j 

Dobravica, Razdrto, Šraalčja vas " 
Loka (del) 
Dol. Brezovica, Gor. Brezovica, Sela 
(del), Št. Jernej, Šmarje, Vrh, 2va- 
bovo (del), 

45. Š t. J u r i j 

Cernše, Dolenja vas, Hmeljčič, Hrast- 
je, Poljane,'Št. .lurij 
Globoč dol, Sela pri Zagorici 

46. Š t. P e t e r 

Ćrešnjice. (del):     . CreSujice  (del), Jelše, Lešnica 
Harinja vas (del):   Hnriuja vas 
Št. Peter: Dobrova, Gor. Kronovo, Grič, Kij, 

Luterško selo, Prapreče, Št. Peter 

47. Š ko c ja n 

Dole (del): M.ačkovec (del), Segonje, Zloganje 
Gorenja vas (del): Osrečje, Vinica (del: Osredek) v 

Stara trn (del):        Dol. Stara vas, Hrastovlje, Stara 
Bučka   (del), Resa   (del), Stopno, 
Škocjan, Zavinek 

Zagrad; (del) : Goriška gora, Goriška vas 

>- ' ' 48. Šmarješke Toplice 
Druiinskavas(del): Družinska vas (del: zdravilišče) 
Žaloviče: Brezovica, Kumen vrh, Obrh, Topli- 

. r   .    ce, Žaloviče 

49. Š m a r j e t a 
Družinskaras (del) : Mladevina, Strelac 
Gorenja vus (del):   Dolenja vas. Gorenja vas, Oresje, 

Šmarjeta, Vinica-(del) 

Zbure'<(del) : Radovlje (del: Cerovec, Mlada gora, 
Podkostanovlje, Radovlje), Sela (del: 
Hom, Koglo, Seja) 

50.  Š m i bel pri Novem mestu 

Gotna vas (del):     Idinščina (del), Regerča vas 
Jurka vas (del):      Potok (del: Volavče) 
Šmihel (del): Brod, Šmihel (del) 
Vel.Podljuben(d.): Boričevo, Gor. Mraševo, Mali Pod- 

Ijuben, Malo Škrjanče, Petanje, Sre- 
brniče, Vel. Škrjanče, Vrh pri bub- 
nem 

/ 
51. Šmihel pri Žužemberku 

Gornji. Križ: Poljane, Sv. Marjeta 
Šmihel pri Žužem- 

berku (del):        Dešeča vas, Drašča vas, Klečet, Ple- 
šivica, Šmihel 

52. Urinasela 

Dobiiidol (•del):       Dobindol, Drganja sela (del), UrSna 
sela 

Stara žaga (del):      Laze, Pajkež, Pleša, Travni dot 
Vina vas (del):       Radoha (del)        '' ' 

53. Va v t a vas 

Jurka vas (del):     Dol, Mraševo, Drganja sela (del), 
Jurka vas, Potok (del), Prapreče, 

. Rumanja vas, Vavta va? 
» 

54.  V e 1 i k i K a 1 

Zagorka (del): Dobje, Mali Kal, Ork'ievcc, Veliki 
Kal 

55. Veliki Slatnik 

Hrušica (del): Hnišica 
Potov vrh (del):     Polov vrh (del),,Vel..Slatnik 
Zajčji vrh (del):     Sela pri Zajčjem vrhu (del) 

56.   Vrh polje 
(sedež Gor. Vrhpolje) 

Št. Jernej (del):     Zvabovo (del) 
Vrhpolje (del): Dol. Vrhpolje, Gor. Vrhpolje, Jelša, 

Mihovo, Stranje 

57. Zagrad       ' •. 

Krsinj vrh (del):     Gor. Stara vas' 
Zagrad  (del): Gabernik, Klenovik, Male Poljane, 

Vel. Poljane, Zagrad,    , ' ' K,- 

/' 58. ZameŠko 
,'     '   , ' ' 

Mrseča vas (del):.  Cisti breg, Hrvaški brod, MrSeča vas,' 
•Zameško 

59. Zbure 

Zbure '(del): ' Celevec, Dol, Mala Strmita, Radovlje 
(del:, Slape, Zagoriçaf), Sela (del: 
Grič), Zalog^ Zbure   '       ': '.. 
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60. Žužemberk , 
Gornji Križ (del): Dol.  Križ,  Gor.  Križ,  Vrhovo,  Vrh' 

pri Križu     '    j 
Reoer.- Reber, Zalisec 
Šmihel  pri Žužem- 

berku (del):        Budganja vas 
,   Žužemberk: Cvibelj, Praproče, Stranska vas, Za- 

fara, Žužemberk 

Okraj Trebnje 
obsega naslednje kraje, katastrske občine in naselja: 

1. Bistrica pri Mokronogu 

Bistrica (del): Bistrica, Dol. Jesenice, Gor. Jeseni- 
ce, Hrâstovica, Most, Prelesje 

Čimik: 

.   Goveji dol (del): 

.• .Čatež: ' 

Okrog (del): 
Roje (del) :, 

•-'.'•'.• Ornuska vas: 

• . Trebelno (del): 

DobrniČe l(del) : 

t Knežja vas (del): 
Korita (del) : 

2. Cirnik 
(sedež Vel. Cirnik) 

Konstarijevica,  Mali Ćirnik, Rožen- 
berk, Svinjsko, Sp. Svinjsko, Vel.    , 
Cirnik 
Stražberk   •  ' 

3. Čatež . • 

Čatež, Dolenja vas, Gölek, Gorenja 
,vas, Razbure, Zagorica, Zaplaz 
Čaiežka gora, Krzišče, Okrog (del) 
Roje, Trebanjski vrh 

4. Češ nji e e 
Bitna vas, Brezje, Cerovec, Česnjice, 
Ornuška .vas, Podturn, Radna vas 

. Bogneča vas, Roje, Štatemberk 

5. D o brni Se - 

Dobrniče, Gorenja'vas, Lokve,. Pod- 
lisec, Preska, Stranje, Šahovec, Vavp- 

'  ča vas 
Železno 
Dolenji vrh, Gorenji vrh, Kal, Sve- 
tinja, Šmaver   , 

~    ' 6. Dolenja Nemška vas 

,. ,. 'Češnjevek (del): Dol. Nemška vas, Dol. Podboršt, Gor. 
-   -     - Dobrava, Meglenik 

Lukovek (del): Dolga njiva, Gradišče 
.   Medvedje selo (d.): Rodine 

. Ponikve: 

Knežja vas (det): 

Öobrnice (del): 

Korita (del);. 

Dečja vas, Dol. Ponikve, Gór. Ponik- 
ve, Grm-Breg » ' 

7. Knežja ras .*"• 

Dol.' Kamenje, Dol. 'Selce,,Gor., Ka- 
menje, Gor. Selce (del), Knežja vas, 
Kozjak, Krušni, vrh,' Luža, Občina, 
RoŽempelj l.    ' '.' . 

8. Korita    • ,."   . . 
Aftmanja vas, Dobrava, Lisec, Reva,. 
Zagorica ' '. \. 
Korita, ,Ojstri vrh, Vrbovec 

•: 9. K r m e I j 

Goveji dol (del):     Krmelj       ,-; 
Pijavke (del): Gabr.jele, Polje 

Češnjevek (del): 
Lukovek (del): 

Male Dole: 

10. Lu.kovefc 

Češnjevek 
Dol. Dobrava-Studence, Jezero, Lip- 
riik,, Lukovec, Rihpovec 

11. Mal e-Do le 

Bratence, Breg, Male Dole, Pungert,- 
Šentjurje. Vel. Dole .       , 

Vel. Gaber (del)?   Stranje, Zubina     . 

"    '   12. Mal k o ve c 

.Laknice II (del): Malkovec, Pavlja vaš. Tršcina 
Tržišče I (del): Medved jek 

C 

4 
13.  Mirna 

Brèpbvica: Brezovica, Gomila, Gorenja vas, Šev- 
niča, Škrjanče, Zagorica 

Mirna: Mirna,' Praprotnica, Stan, Stara 2<>ra, 
Sv. Helena, Trbinec', Volčje njive. 
Zabrdje                              ^ 

Ostrožnik II: -Glinek             '              ' 
Selò (del): M.golica, Migolska gora,~Sajenices c   . Selo, Selska gora       .                       ", 
Tihaboj (del):     • Cirnik, Ravne 
Zabukovje II: Debenec 

•    14.  Mi r na  va s 

Jelševec. Cikava, Cužna vas, Jelševec. Mirna' 
vas, Vel. Strmica 

15. Mokronog 
i 

Laknice I: Dol. Lakn:ce, Gor. Laknfce, Sred. 
Laknice, Sveti vrh 
Martinja vas, Mokronog     ,       " . 
Pogled ., -,'•'•' 
Bruna vas ' •   ', 

•  " • 

16.  31 or a y če 

Gaberska   gora,   Gobnik,   Hohovica, 
'.   . !  '    Javorje, Kamni, vrh, Leze, Moravče, 

Nova gora, Podpeč    . ' 

.•" ; '• \ •    •: •     • •        .«.'':'.- 

17. Prim skoro 
Gradišče:   .', .       '   Golce, "Gradišče, Mengeš, Mihelca, 

' ."   Mišji dol, Primskova• gora, Prim-', 
skovo,-Stara gora    „      •     ••. 

Jcžni vrh: Ješce,, Jezni vrh, Mulhe, Obla gorica, 
,    . Razbore, Vin ji vrh 

Poljane: i -.   Dolnji yrh, Gornji vrh, Kamni vrh, 
''•;•_"    ' !• " '  Kremenjak, Poljane, Preska, Sevno, 

,;. • Zagrič .        • -   ,.     " ' 

Mokronog; 
Ostrožnik I (del): 
Tržišče II: 

Moravče: 
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Òcvnica: 

18. Račje selo 

Blato, Črni potok, Huđeje, Križ, Križ- 
ka reber, Mala Sevnica, Račje, selo, 
Vel. Sevnica, Vrhovo 

19. Sela  pri Šumberku 

Knežja vas (del):    Gor. Selce (del) 
Sela pri šumberku: Arčevca^ Babina gora, Dol. Podšum- 

berk, Gor. Podšumberk, Kutna, Log, 
Orlaka, Podbukovje, Replje; Sela pri 

. Šumberku, Volčje jame, Vrtače, 
Zavrh 

20. Slanč vrh * 

Kršiti} vrh (del):     Jeperjek, Krsinj vrh, Otavnik, Slane 
vrb 

Bistrica (del): 
Straža (del): 

21. Slovenska vas 
Rakovnik 
Slovenska vàs, Straža, Trskmik 

i 

22.  Sv. Križ pri 'Litiji / 

Okrog (del): Okrog  (del: Brezje.  Dole) 
Selo (del): Brglez. Lukovec, Pečice 
Tihaboj (defJ: Tihaboj ' 
Vel. Goba III: Brezovo   . 
Vodice: Gabrovka, Klanec,. Moravska gora» 

Sv. Križ pri Litiji, Tlaka. Voclicr- 

23.  Sv. Križ  pri  Mokronogu 
Ostrožnik I (del):    Gorenja, vas  Križni vrh. Log, O? t rož- 

nik, R bjek, Slepček. Sv   Kri? ' 1 

24.  Sv. Štefan ; 

Svi Štejan (del): 

Trebnje (del): 
Trebnje (del): 

BelŠnju vas, Breza, Gor. Nemška vas. 
Grič. Kamni potok. Pluska. Rožni 
vrh. Sv. Štefan » 
Z'da n i riiosf v 
Benečija 

25. Š t. J a n ž  na  Dolenjskem 

Cerovec (del):   ," Budna vas. .Cerovec. Srednih    .. 
Goveji dol (del): Goveji dol, Kamenica 
Kal:       _    . Kal,'Kiadje, Osredek. Stajngrob 
Podboršt: Leskovec, Podboršt .   , 
Št. Janž: Birna vas, Koluderje, St. Janž 

26. Št. Lovrenc pri St. Rupertu 
Št. Lovrenc: Kavne, St. Lovrenc 

' - 
11. Št. Lovrenc pri  Veliki Lok 

Dolga njiva:     . '     Dolga nj.va, Mačji <lol, Potok, Vel. 
*        \   Videm 

Mali Videm: 

F1'ra preče: 

Bistrica (del): 
Novo Zabukovje: 
Straža (del): 
Št. Rupert (del): 

Telle (del): 

Trebelno (del): 

Zabukovje I: 

Krtina,  Kukenberk, Mali  Videni 
Mu hob ran, St. Lovrenc, Žabjek 
Dol.. Prapreče, Gor. Prapreče, Mart:- 
nja, vas, Vrhovo 

28. Št. Rupert 
Brinje 
Zabukovje 
Okrog, Ravnik, Zaloka 
Draga, Kamnje, St. Rupert, Škrljevo 

29.  Telce 

Drušče, Rogačice, Telče (del) 

30. Trebelno1 

DereČji v.a, Gor. Mokronog, Maline, 
Trebelno 
Brezovica,' Cilpah, Dol. Zabukovje, 
Gor. Zabukovje, Vrh    . 

31. Trebnje 
Medvedje selo (d.): Cvïbl'ie, Dol, Dol. Medvedje eelo,- 

"•   -  Gor. Medvedje selo, Pekel, Prapro 
če-Hrib,- Primštal , 
Pristava, Studenec 
Kamna gorica, Kukenberk-Odrga, 
Stari trg, Trebnje 
Grmada, Repče, Vrhtrebnje 

Sv, Štefan (del): 
Trebnje (del): 

Vrhtrebnje: 

Laknire II  (del): 
Pijavice (del): 

Tržišče I (del): 

. 32. Tržišče    ' 

Skovec 
Pijavice, Sp. Mladetiče, Zg. Mlade- 
tiče 
Kaplja vas, Skrovnik, Sp. Vodale, 
Tržišče, Vrhek  ' 

33.  Velika Loka 

Mali Videm (dui): 
Roje (del): 
Skovec: 
,Vel. Loka:       , 

Mačkovec, Mala Loka 
Gor. Podboršt 
Iglenik, Mrzla luža, Skovec * 
Korenitka, Trnje,- Velika Loka 

34. Veliki Galber   , 

Siehanja vas (del): Gombišče, Male Dole, Stehanja vas 
Vel. Gaber (del):     Cesta, Mali Gab'er, Vel. Gaber 

• 35. V r Ir pri St. Kupertu     . 

Št. Rupert (del):     Horn, Brasino, Vrh     <     ••    - ' —'- 

36. Zagorica 

Stehanja vas (del): Vel,. Dole, Vrh 
Zagorka:    }        *  Bič, Dobra vicaj Pr<stuviuu, Zagorica 
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6. člen 
Poseben zakon bo določil, kateri kraji imajo značaj 

me^ta. 
Vlada Ljudske republike Slovenije se pooblasti, da 

s posebno uredbo predpiše, katera mesta se dele na 
četrti in obseg četrti. < ' 

Vlada Ljudske republike Slovenije se tudi pooblasti, 
da s posebnimi uredbami izvede preimenovanje naselij 
• krajev na predlog ljudskih odborov in da predpiše 
novo ureditev katastrskih občin, kolikor je potrebna po 
tem zakonu. 

7. Člen 
Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije z dne 

6. scptemiwH 1945, Uradni list št 231/33 in zakon o nje- 
govi delni spremembi z dne 27. februarja 1946, Uradni 

Stran 301, 

list št. 79/18, prenehata veljati, vendar poslujejo sedanji 
krajevni ljudski odbori na svojih dosedanjih območjih 
naprej do.prevzema njihovih poslov po krajevnih ljud- 
skih odborih, izvoljenih za kraje po tem zakonu. 

8. člen 

Ta zakon velfa od dneva objave v ^Uradnem listu 
LRSs. ' ' - 

Ljubljana dne 10. septembra 1946 
* Št. 86. • .   . 

Prezidi] 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik":. 
France Lubej s. j& J.osip .Vidmar s, r, 

•••ert;   tiska  tiskarna  Merkur   — 
— "',••- -...,•,..   

Udajà in'eâlaga':  U orava  »Uradne« lista  LK8«  v  LJubljani.   Urednik:- Pohar H-U...   ..-_.  •——-- --  ~—•-- 
°ba »  LjubljST      •••   vsako tredo  ta soboto.  Naročnina:  mesetoo:  db>   •»     , ieirtletao:  dm  70.-   polletao: 
<•>,•6.~•••1•1..',   . ••2•<>      i'osamenia «evilkâ: prva pole din SS.W», wakei r.aii«,.!,,.   »M* pola din 2.—. — Uredništvo 

t* epravilelvfli Ljubljana) Gregoräcm uL 23. lei ft, 25-62. •- Ć*k. raćun ft. 14.307. 



PoStnlàa plâfaoe v gotovini." 

L JUD S K E ; R EP Ü B LI K E  S L O V E N UE 

Letnik- IH. HI-  V. Ljubljani dne 18. septembra 1946 Številka. 63. 

,j  ....   •... .-VSEBINA:.   ..  . 
••s       ',.,.. ,   i,',:.'-, -i .j.', 1'1',-••/  .;-..     • . •• '       '••• 

243. OdloÊbà o izročitvi podjetij 2a:predvajanje'filmov (kinematografov) novim,-javnim prevzemnikom. , 
•i.'.i)i ..u." 

Zakoni in dragi razglasi 
SNOS-a in Prèziâija SNOS-a . 

: 243. \\V\\;0\'-.V.\ Ji 

• Na podlagi določbe 2. točke odločbe" ö'odpravi Film- 
skega podjetja1. FLRJ z dné'15.!julija; 1946, „llrad'riì list 
FLRJ št. 409/58, 'izdaja Prezidij ' Slovenskega narodno- 
osvobodilnega ~svétà: ria "predlog" komiteta'za" kiuemato- 
«ralijo vlade« FLRJ-'tole"" i! •"'•:"'"J '•' !,',n •"•"•••'•; 

.- . '   ...i. ,   ^odločbo:1    •••" ,f"!', ,:;'.,.,,, 

.;,. a) .Filmsko. podjetje1 FLRJ,-direkcija zanSlovenijo v 
likvidaciji,' izroči naslednja podjetja za predvajanje,; •• 

t •••.,(kinematografe),,iki:jih.< je .doisedaj,upravljala, v 
upravo kakor,.eledi:.,- .-.    >•;.,.<   .•".•  , •>, , 

il ,•> 

mestnemu ljudskemu 
r,   eh ;;,;, ',.,l;t< i ; 

I. T mestu Ljubljani: •-•;; 

kino >Matica« y Ljubljani 
odboru Ljubljana;-' - • ""''"• 
kino >Sloga« v Ljubljani —^mestnemu ljudskemu od- 
boru Ljubljana;,,.     C "'• !~''• 
kino '»Union^'y ; Ljubljani '—: Podjetjuza razdeljeva- 
nje ifilmoviLjubljana;    . .•.'•••).!•": 
kino ;>Kodeljeyo« v Ljubljani — mestnemu.ljudskemu 
odboru'v" Ljubljani;                       v/*, *    ' 
kino >Letni kino« v Ljubljani -r mestnemu ljudske- 
mu odboru Ljubljana; 
>Kino Št. Vid« v Št. Vidu — mestnemu ljudskemu 
odboru Ljubljana; .        •         * 
* Kino Vevče« v Vevčah — mestnemu ljudskemu od- 

, boru Ljubljana; v -'-^ 

II. v celjskem okrožju: t 

^Kino Braslovče« v Braslovčah — krajevnemu ljud- 
skemu odboru Braslovče; ; 
kino >Dom«"v Celju — mestnemu ljudskemu odboru 
v Celju;    ' ;'.... .      ' 
kino >Metropok v Celju — mestnemu ljudskemu od-' 
boru Celje; 
>Kino Hrastnik«.v Hrastniku — krajevnemu ljud- 
skemü odboru Hrastnik; '      , 
>Kino"Laško« vLaškem "—"krajevnemu"ljudskemu 

' odboru, mesta. Laško;*    •!.   '" '.',"' "' ' ' ';; V1' M v- •'. 
• >Klnó RrideJe« V Radečah rr 'kféjevnemu 'ljudskemu! 
odboru. meita"Radeče;   : • u •', ;' c j,."..'.;,'•.'. -  •';; , •_ 

8. 

10.. 

12: 

>Kino Rogaška" Slatina« v, Rogaški Slatini .-^.kra- 
jevnemu ljudskemu, odboru V Rogaški'Slatini;, 
>Kino Šoštanj«, v, .Šoštanju — krajevnemu ljudskemu 
odboru'mesta "Šoštanj; i, ...,,,       (J,   .^.    - ,,„,, ,, 
i>K;nç> Št. .Pavel« v\št. Pavlu, pri, Preboldu — krajev- 
nemu.ljudskemu, .odboru i v št.. Pavlu; pri Preboldu; 
l>'Kiho.-,Trbovlje«,-v ; Trbovljah — krajevnemu  ljud- 
skemu odboru-v. Trbovljah; ."!' 
>Ki'no Zagorje« .v Zagorju' — krajevnemu ljudskemu 
odboru v Zagorju;                 •-   ; v'   ;>•,•"'     • •• 
'^Kinp'Zalec«'v Žalcu'— krajevnemu ljudskemu' cd- 

•boru'VZalcu;,v   ' '"' ** '•' '• "' "t •••• 

•'iiIIL'.T' ljubljanskem okrožju: 

.I.T'.f 

1, 

2 

«•?• 

4. 

. !.5., 

6.' 

7. 

8. 

9. 

lo" 

11. 

12. 

13. 

14. 

-16- 

16. 

., s-Kino Bled« na Bledu — krajevnemu.ljudskemu cd-,, 
'boru Bled;   '' '•"'.'*. 

. >Kino Domžale«, y Domžalah — krajevnemu ljud? 
skemu odboru'Domžale;.; ,,      . "•   , 
sKino, Grosuplje«.v^Grosupljah ~ krajevnemu.ljud- 
skemu odboru Grosuplje;        ( .;.;., 
:>Kino Golnik« na Golniku — krajevnemu ljudskemu 
odboru Gorice;            "'•'• * j •• <•• ••'•"*'>'•' >,>:..' 

i.>KinoiIg« na Igu —... krajevnemu ljudskemu odboru 
Ig?     ' .". ' ;    '"•   .;'    :       ,    :.      -.   ' 
>Kinp, i Jesenice« na Jesenicah —, krajevnemu ljud- 
skemu odbora mesta Jesenice; ;._   o: ;,      ; j ;   •; 
3>Kjnq Kamnik« v Kamniku,— krajevnemu ljudske- 
mu odboru mesta Kamnik; 
kino »Narodni dom« v Kranju' T krajevnemu ljud- 
skemu odhoru mesta Kranj;     • '   /    . 
»Kino,Litija« v Litiji — krajevnemu,ljudskemu od- 

J»ru' mesta .Litija; * .   '  „ » 
^Kino Logatec« v Logatcu — krajevnemu ljudskemu 
odboru Logatec; , . 
ï'Kino Radovljica« (v Radovljici \— krajevnemu ljud- 
skemu odboru   Radovljica;   \ , ' l 

»Kino Školja Loka«".v* Škoiji Loki —, krajevnemu 
ljudskemu odboru mesta Škof ja Loka; -  ' 
>Kino Tržič« v Tržiču — krajevnemu ljudskemu od-* 
boru Tržič;^           : 
^Kinò" Vrhnika« na Vrhniki — krajevnemu ljudske- • 
mu odboru Vrhnika; . .   , 

•>Klno'-Mengeš<-v'Mengiu"'— krajevnemu "ljudskemu* 
•odboru' Mengeš;' .        ; - .'''."•'•     , "     .•-'•'', .  ; 
'kinó'iSmartiriski.dom« v, Kranju -r- Jugosldfaüski v 

armadi;\\ ,.,,• ,,/'._' •_..•,/'" 
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IV. v mariborskem okrožju: 

1. »Kino Dolnja Lendava« .v Dolnji Lendavi — krajev- 
- nemil ljudskemu odboru Dolnja Lendava; 

2. •••• Dravograd« v Dravogradu — krajevnemu 
ljudskemu odboru Dravograd;        •  • 

3. »Kino Mežica« v Mežici — krajevnemu ljudskemu 
odboru Mežica; 

4. »Kino Ljutomer«, v Ljutomeru, — krajevnemu ljud- 
skemu odboru mesta Ljutomer; *" 

5. kino »Esplanade« v Mariboru — mestnemu ljudske- 
4 mu odboru Maribor; 

6. kino »Letrfi kino« v Mariboru — mestnemu? ljud- 
skemu odboru Maribor; •   - 

7. sKino Ormož« v Ormožu — krajevnemu .ljudskemu 
odboru Ormož; 

8. kino »Titov dom« v Ptuju — krajevneriiu ljudskemu 
odboru mesta Ptuj; 

9. »Kino Rule« v Rušah"— krajevnemu ljudskemu od- 
boru Ruše; 

10. »Kino Slatina-Radenck v Slatini-Radëncih — krajev- 
nemu ljudskemu odboru Radenci; 

11. ,>Kiuo Slovenjgradec« v Slovenjem  Gradcu — kra- 
-     jevnemu ljudskemu odboru mesta Slovenj  Gradec; 
12. .»Kino Slovenska Bistrica« v Slovenski Bistrici — kra- 
0    jevnemu ljudskemu' odboru Slovenska Bistrica; 
13. »Kino Strnišče« v Strnišču — krajevnemu ljudske- 

mu odboru Strmšče; '     ' 
14. »Kino Sv. Lenart« v Sv. Lenartu v Slovenskih gori- 

cah — krajevnemu ljudskemu odboru Sv. Lenart v 
Slovenskih goricah; • 

ID. sKino Crna« v Črni — krajevnemu ljudskemu odbo- 
ru Crna;     ., ^ 

*46. »Kino Guštanj« v Guštanju — krajevnemu ljudske- 
mu odboru Guštanj; 

17. »Kino Murska Sobota« v Murski ..Soboti — krajevne- 
mu ljudskemu odboru Murska Sobota; 

18. kino »Grajski kino« v Mariboru — Jugoslovanski 
armadi; 

V. v novomeškem okrožju: 
'•1. »Kino Brežice v Brežicah — krajevnemu ljudskemu 

odboru mesta Brežice; 
2. »Kino Črnomelj«- v Črnomlju — krajevnemu ljudske- 

mu odboru mesja Črnomelj; 

3. »Kino Kočevje« v Kočevju — krajevnemu ljudskemu 
odboru mesta Kočevje; 

-4. »Kino Krško« v Krškem —.krajevnemu ljudskemu 
odboru mesta Krško;« . . / ;,  . •  ..' 

5. »Kino Novo mesto« v Novem mestu —. krajevnemu 
ljudskemu odboru mesta Novo mesto; .• 

6. »Kino Rajhenburg«  v Rajhehburgu — krajevnemu 
: ljudskemu odboru Rajhenburg;,  ; 

7. »Kino Št. Jernej« v 'St. Jerneju na Dolenjskem — 
krajevnemu ljudskemu odboru Št. Jernej; 

8. »Kino  Žužemberk«   v  Žužemberku  —  krajevnemu 
ljudskemu odboru Žužemberk;        '   - •      - 

9. »Kino Trebnje« v Trebnjem — krajevnemu ljudske- 
mu odboru Trebnje; 

10. »Kin^Ivančna gorica« v Ivančni gorici pri Stični —> 
krajevnemu ljudskemu odboru Ivančna "gorica; 

VI. potujoči kinematografi:. ,      - 

1. potujoči kinematograf št. L (sedež Ljubljana) — mi- 
nistrstvu za prosveto LRS;     '""•   ' ,• ' 

2. potujoči kinematograf št. 2. (sedež Maribor) — mini- 
• strstvti za prosveto LRS; 

3. potujoči kinematograf št.-4.  (IV. Armija) — Jugo- 
slovanski armadi. •    •? 
b) Izročitev kinematografov se izvrši po stanju z dne 

15. julija 1946. S tem dnem preidejo vse pravice in ob- 
veznosti dosedanje uprave imenovanih podjetij na. pre- 
vzemnike; med te obveznosti spada tudi dovršitev even- 
tualnih započetih gradenj na stroške prevzemnika. 

Vsi dohodki izza tega dneva gredo v dobro pre- 
vzemnika. 

c) -Osebje izbočenih kinematografov se daje na raz- 
polago prevzemnikom. 
. č) Filmsko »podjetje FLRJt.direkcija' za Slovenijo v 
likvidaciji, izroči ta podjetja prevzemnikom 'v 14 dneh 
po uveljavitvi te odločbe. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. - .    *   •      t 

Ljubljana dne 13. septembra 1946. 
Št- .93. t      .' .;'./•' 

' Prezidij 
,    Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 
Sekretar: Predsednik: 

France Lubej s. v : '    /Josip -Vidmar s, r. 

,..•/ 
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• URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 21. septembra 1946 Številka 6é. 

VSEBINA: 
244. Zakon o splošni pomilostitvi za kazniva dejanja iz uredb 

Ljudske republike Slovenije o odkupu proizvodov polje- 
delstva in živinoreje in o omejitvah prostega prometa z 
blagom. 

245. Uredba o ustanovitvi Direkcije za avtoproraet pri predsed- 
stvu vlade LRS. 

246. Odredba o prijavi in popisu motornih vozil 'in priklopnikov. 

247. Odredba o številu poslancev za Ustavodajno skupščino Ljud- 
ske republike Slovenije in o razdelitvi ozemlja LftS na 
voiivne enote. 
Imenovanje okrajnih volivnih komisij. 
Zapisnik II. redne seje II. zasedanja Slovenskega narodno- 
osvobodilnega sveta   (SNOS-a)  dne  10. septembra 1946 4 
Ljubljani. 
Popravek. 

218 

Zakoni in diligi razglasi 
SNOS-a in Prezidi ja SNOS-a 

244. 

Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta iz- 
daja na podlagi tretjega odstavka 44. člena ustave 

zakon 
o splošni pomilostitvi za kazniva dejanja iz "liredb 
Ljudske republike Slovenije o odkupu proizvodov 
poljedelstva iu živinoreje in o, omejitvah prostega 

prometa Zs blagom 

1. člen. 
Daje se splošna pomilostitev osebam, ki so bile 

" ^sojene zaradi prekršitve predpisov Ljudske republike 
Slovenije o oddaji proizvodov poljedelstva in živinoreje, 
'• j- predpisov uredbe o odkupu jn cenah oljnega semena 
J*l 24. X. 1945, Ur. list št. 374/54, uredbe o preskrbi pre- 
bivalstva z mlekom od 1. VII. 1945, Ur. list št. 134/15 
°z- o obvezni oddaji in zbiranju mleka od 22. I. 1946, 
"r. list št. 31/8, uredbe o prometu s klavno živino z dne 
2- VIII. 1945, Ur. list Št. 189/25, uredbe o prometu s 
«lavnimi konji z dne 14. I. 1946, Ur. list št. 22/6, uredbe 
° klanju prašičev in oddaji maščob z dne 3. XI. 1945, 
"r. list^ št. 357/49 oz. uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o klanju prašičev in oddaji maščob z dne 
•°- I. 1946, Ur. list št. 19/5 in uredbe o obvezni prodaji 

'. *ena in slame za potrebe vojske od 7. I. 1946, Ur. .list 
gt-' .54/13. .   -      .    , . . . ; 

Splošna pomilostitev velja tudi za osebe, obsojene 
Po 7. členu ure'dbe o sestavi in poslovanju komisij za 

•XT2."1 odk"P kmetijskih proizvodov od, 22. I. 1946, 
j-fr. Hst gt. 32/8, ker niso izpolnile odredb okrajne od- 
kupne komisije- izdanih zaradi oddaje v prvem odstavku 
naštetih proizvodov poljedelstva in živinoreje. 

;      ' '   2. člen      •     '     , 
Za obseg te splošne pomilostitve in postopek veljajo 

«»trezne določbe 2. do 6. člena zakona o splošni pomilo- ' 
stitvi za kazniva dejanja iz urpdb o odkupu kmetijskih 
Pridelkov z dne 17. VII. 1946, Ur. .Ust FLRJ št. 415/59. 

3. člen 

Daje se splošna pomilostitev osebam, ki so bile obso- 
jene zaradi prekršitve predpisov Ljudske republike Slo- 
venije o omejitvah prometa z jajci, medom, suhimi go- 
bami in vinom, izdanih z uredbo o trgovini z jajci od 
1. III. 1946, Ur. list LRS št. 85/19,' uredbo'o odkupu, 
prodaji.in,ceni medu od 10. IX. 1945, Ur. list št. 290/40, 
uredbo o nakupovanju, o odkupnih cenah in izvozu suhih 
jedilnih gob od 12. X. 1945, Ur. Ust št. 346/48 ter uredbo 
o prometu z vinom od 21. 1.1946, Ur. list št. 39/9, in sicer 
ne glede na to, ali je kazenski postopek začet, ali je 
v teku, ali je sodba izrečena, ali je postala pravnomočna.. 

\   '     -       "•     •  '   4. člen - '     . ' 

Pomilostitev iz 3. člena ne'velja za-osebe, ki so ob' 
prekršitvi predpisov o omejitvi prometa hkrati kršile 
tudi predpise o maksimiranju odkupnih ali prodajnih cea 
jajc, medu, suhih gob in vina. 

5. člen 

Osebe, ki mislijo, da so obsežene v pomilostitvi po 
4. členu, ki je pa ne bi bile deležne, se smejo obrniti.na 
krajevno pristojno okrajno sodišče, zoper katerega od- 
ločbo je dopustna pritožba na pristojno okrožno sodišče 

•v roku 15 dni po prejemu odločbe okrajnega sodišča.^ 

.6. člen     , 

Minister za pravosodje LRS je pooblaščen, da po po» 
trebi izda navodila za izvajanje tega zakona. 

,      _    ,   7. člen    - - 

Ta zakon velja od dneva objave v. >Uradnem listu 
LRSc.       •''••-'        "• •     • ; ... 

Ljubljana dne 20. septembra 1946. 
Št.95.      ,        , . ; 

Prezidjj Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar:' ' ,   .•,'>   . Predsednik: 
Krance JLiUbej s. r. " Josip Vidmar sir. 
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Uredbe, navodila, odredbs in odločbs 
vlade Ljudske republike Slovenije 

245. 

Po drugem odstavku 97. člena ustave FLRJ v zvezi 
s 1. členom t. b) uredbe o ustanovitvi Izredne komisije 
za avtopromet pri predsedstvu vlade FLRJ z dne 18. IV. 
1946, Ur. list FLRJ št. 216/33-1946, izdaja vlada Ljudske 
republike Slovenije 

uredbo 
jo ustanovitvi Direkcije za avtopromet pri predsedstvu 

vlade LRS 

1. elea 
Pri predsedstvu vlade Ljudske republike Slovenije' 

fee ustanovi Direkcija za avtopromet. 

2. člen 

Naloge Direkcije za avtopromet so naslednje: 
a) vodi evidenco in statistiko glede vseh motornih 

.vozil, priklopnikov, avtomateriala, podjetij, delavnic in 
garaž; 

b) nadzira smotrno rabo motornih vozil, priklopni- 
kov, avtomateriala, tekočih goriv in maziv; , 

c) vodi nadzorstvo nad avtopodjetji, avtodelavnicanu 
In avtogaražami; 

č) načrtno razdeljuje motorna vozila, priklopnike in 
njihove dele der delavniške opreme, ki jih dodeljuje 
IKAS, ali so dodeljene direkciji zaradi razdelitve po po- 
sebnih predpisih; 

d) predlaga vladi LRS ukrepe za pospeševanje pot- 
niškega in blagovnega prometa' z,,avtovozili, določa spo- 
razumno s prizadetimi oblastnimi organi prevozne tarife 
in nadzira njih izvajanje; 

e) vodi evidenco nad strokovnimi kadri in skrbi za 
fljihovo vzgojo; 

f) daje pobudo za ustanavljanje delavnic in garaž 
iz avtostroke; 

g") organizira in zavaruje popravilo vseli državnih 
«ot ornih vozil. • , 

3. člen 
Direkcija za avtopromet deluje po smernicah Izred- 

ne komisije za avtopromet pri predsedstvu vlade FLRJ 
(IKAS) in izdaja v izvrševanju svojih nalog odredbe, na- 
.vodila in odločbe. 

'4. člen. 
Direkciji načeluje direktor, ki mu pomaga pomočnik 

;<iirektorja. Imenuje ju predsednik vlade LRS. 

, 5. člen 

( Podrobnejše predpise in navodila za izvrševanje te 
uredbe izdaja predsednik vlade LRS. 

6; člen 
Vsi že izdani predpisi o ureditvi civilne motorizacije 

ostanejov veljavi, kolikor *aiso y nasprotju s to uredbo. 

7. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«.    • 

Ljubljana dne 14. septembra 1946. 
Štev. 1740. « 

é    '       Podpredsednik vlade LRS: 
Dr. Marijan Brecelj s. r. 

Občeveljavne odredbe in razglasi 
raznih oblastev. zavodov in ustanov 

246. 

Po 2. členu t. a in 3. členu uredbe o ustanovitvi Di- 
rekcije za avtopromet pri vladi LRS z dne 14. septembra 
1946, Ur. list LRS št. 245/64, izdajam v sporazumu z mi- 
nistrom za notranje zadeve LRS 

odredbo 
o prijavi in popisu motornih vozil in priklopnikov, 

1. člen 

Zaradi razvida in popisa je treba prijaviti do'vštevši 
30. septembra 1946 vsa civilna cestna motorna vozilaVl 

(vätevsi poljedelske traktorje) in priklopnike ne glede 
na to, ali so ta vozila uporabna aH neuporabna, ali eo 
že prijavljena oz. registrirana ali še ne in ali. so državna 
v civilni uporabi, zadružna ali zasebna. 

2. člen        • , 

Prijavna dolžnost veže lastnika navedenih vozil, če 
.lastnika ni ali če z vozilom ne razpolaga, pa tiätega, pri 
katerem je vozilo, ali ki z njim razpolaga (hranitelj,, 
koristnik itd.). Ta mora navesti tudi podatke lastniku. 

3. člen 

Prijavo mora vložiti prijavni zavezanec pri tistem • 
okrajnem oziroma mestnem ljudskem odboru (pri pro- 
metnem referentu odseka za notranje zadeve OLO ozi" 
roma MLOj v Ljubljani pri prometnem odseku okrožne 
uprave Narodne milice za okrožno mesto Ljubljana), n» 
katerega območju je vozilo. 

Prijave je treba vložiti po stanju z dne 15. septem- 
bra 1946 v štirih izvodih na obrazcih, ki se dobe-pri 
ljudskih odborih, (prometnih referentih), navedenih *• 
prvem odstavku.   ' 

Podpisi prijaviteljev morajo biti overjeni, razen •• 
je prijavitelj državno oblastvo ali državna ustanova. 

4. člen 

Okrajni oziroma mestni ljudski odbor (prometni •& 
ferent) izda prijavitelju potrdilo o vloženi prijavL 

.    • 5. člen.        ... 
Vozila, ki bodo po objavi te odredbe uvožena * 

LR Slovenijo (iz inozemstva ali iz drugih republik FLR" 
al) ki bodo na novo sestavljena, je treba prijaviti ^ 
15 dneh po uvozu ali sestavi,   .' .. -    , 
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U. člen 

Po objavi te odredbe se vozilo, ki ni prijavljeno, 
ne sme prodati niti se ne sme i njim drugače razpolagati. 

^ Po 1. oktobru 1946 bo mogel dobiti nakazilo za te- 
koča goriva, maziva, gume in nadomestne dele samo 
tisti, ki se bo izkazal s potrdilom o prijavi vozila. 

; 7. člen 

Kršitve predpisov te odredbe se bodo -kaznovale, 
kolikor gre za dejanje špekulacije ali gospodarske sabo- 
taže, po zakonu ò zatiranju nedovoljene trgovine^ ne- 
dovoljene Špekulacije in gospodarske sabotaže. 

; 
8. Člen 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana da» H. »eptembra 1946. . 

Direktor: 
•    ' Dr. Lavrič Janko a. r. 

247. 

Republiška volivna komisija je lia svoji seji dne 
20. septembra 1946 v Ljubljani na podlagi drugega in 

"hetjega odstavka v 3. Členu in 2. točke v 7. členu za- 
kona o volitvah ljudskih poslancev v Ustavodajno skup- 
ščino Ljudske republike Slovenije 

odredila 
Število poslancev za Ustavodajno skupščino- Ljudsko 
republike Slovenije in razdelila ozemlje Ljudske 
^publike Slovenije na volivne enote, kakor sledi: 

1. 

V Ustavodajno skupščino Ljudske republike Slove- 
nje bo na podlagi števila prebivalcev, ki je bilo ugo- 

. tovljeno po zadnjem ljudskem štetju, upoštevajoč poznej- 
*e spremembe, i2v<Jljenih 120 ljudskih poslancev. 

2. 

Ozemlje vLjudske republike Slovenije je razdeljeno 
'** volivne enote, katerih Število je 120. , 

Volivne enote, ki se označujejo' e tekočimi števil- 
kami ta vsak upravni okraj posebej, ta okrožno mesto 
^ubijana pa v celoti, so naslednje: 

OKROŽJE LJUBLJANA-MESTO 
»ma IS v olivnih enot, ki obsegajo naslednja območja: 

PfVa volirna enota: '     -     . 

. obsega celotno četrt Polje. 

Druga volivna enota: ' ', "'" 
. ., otsega območje od podvoza na Domžalski 

cesti — Ob Zeleni jami po meji četrti Moste 
vse do Gruberjevega prekopa — jpo njem na- 

vzdol do izliva v Ljubljanico — po Ljublja- 
nici navzgor vključno hišno številko 48 na 
Zaloški cesti — čez Zaloško cesto proti seve- 
ru —vzhodna stran Slapničarjeve ulice — po 
železniški progi do podvoza na Domžalski 
cesti. 

Tretja volivna enota: 
obsega celotno četrt Rakovnik'. 

Četrta volivna enotu: 
obsega celotno četrt Vič.' , 

Peta volivna enota: 
obsega celotno četrt Št. .Vid. 

Sesta volivna enota: 
obsega območje od Suvoborske ceste po za- 
padni meji četrti Bežigrad in Jezica do Save 
— po Savi in vzhodni meji četrti Jezica'in 
Bežigrad do Linhartove ulice — severna 
stran Linhartove ulice hr Kržičeve ulice — 
vzhodna stran' Tyrseve ceste in Vodovodne 
ceste — severna stran Suvoborske cèste, do 
železnice. 

Sedma volivna enota: 
obsega območje od prelaza na Gosposvetski 
cesti proti zapadu po meji četrti Šiška vse 

-do Suvoborske ceste preko železniških tirov 
— severna stran Jernejeve ulice in zapadna 
stran Celovške ceste, do železniškega prelaza. 

Četrt Center se razdeli na dve volivni 
enoti, in sicer teče meja med njima: od 
zapadne meje četrti Center — po Trža- 
ški cesti — Aškerčevi ulici —jGorupovi 
ulici —. Šelenburgovi ulici — Prešer» , 
novi ulici do vzhodne meje četrti Center 
na tromostju, —'tako da leži '   . 

Osma volivna enoia: 
desno od opisane črte. 

Deveta volivna enota: ' 
levo od opisane črte. 

Deseta volivna enota: ' 
obsega območje CKL železniškega prelaza na 
Tyrsevi cesti' — zapadna stran Tyrseve ceste 
— zapadna stran Vodovodne ceste — južna 

.   stran Suvoborske ceste — preko, železniških 
tirov,— južna stran Jernejeve ceste — vzhod- 

' " .    .   . na stran Celovške ceste do železniškega pre- 
laza — severna stran, Bleiweìsove ceste proti 

, vzhodu do Tyrseve ceste. , 
Enajsta volivna enota: 

•   obsega območje od Zmajskega mostu proti ' 
zahodu po meji četrti Ta"bor do prelaza na 

- Tyrsevi cesti — dalje po Tyrsevi cesti proti 
severu (vzhodna stran) do Kržičeve ulice — 
južna stran Kržičeve ulice _n Linhartove ce-" 
ste po vzhodni meji četrti Bežigrad*— do vrh 
klanca-Šmartinske ceste—T Ob Zeleni jami 
do podvoza na Domžalski cesti — po progi 
proti zapadu do Metelkove ulice — zapadna 

. stran Metelkove, ulice — VMovdanske ceste 
in Znamenjske ulice.do Ljubljanice — po 
Ljubljanici navzgor do Zmajskega mostu. 



Stran 30S Štev. G-i- 

Dvanajsta volivna cncia: 
obsega območje: vzhodna stran Znamenjske 
ulice — Vidovdanske ceste — Metelkove uli- 
ce do železniške proge — po progi proti 
vzhodu do podaljška Slapničarjeve ulice — 
zapadna stran Slapničarjeve ulice in nje po- 
daljška do Ljubljanice — po Ljubljanici na- 
vzgor do Znamenjske ulice. "^ 

{Trinajsta volivna enota: 
obsega območje, od Zmajskega mostu proti 
jugu po meji četrti Tabor do Gruberjevega 
prekopa na vzhodnem koncu Hradeckega ce- 
ste — po prekopu navzdol do izliva v Ljub- 
ljanico in po Ljubljanici navzgor do. Zmaj- 
6kega mostu. 

CELJSKO OKROŽJE 
Ima 22 volivnih enot 

I. Okraj  Celje-mesto: 
se razdeli na d.ve volivni enoti, in sicer teïe 
meja med njima od zapada proti vzhodu: re- 
ka Savinja —• meja med Lavo in Ložnico do 

• • Sušnice — severna in vzhodna meja Lave po 
Ipavčevi ulici. — do-križišča z velenjsko že- 
leznico — pb železniški progi do Koprivnice, 
po Koprivnici do Levstikove ulice — po 
Ključavničarski ulici, Kocbekovi, Vodnikovi, 
Stauetovi, Tomšičevem trgu, Slomškovem tr- 
gu, Savinjski .ulici, po Savinji do izliva Vo- 4 
glajne— po Voglajni do meje okraja. 

Prva volivna enota: 
obsega območje levo (severno) od opisane 
črte. 

Druga volivna enota: 
obsega območje desno (južno) od opisane 
črte. 

-    II. Okraj  Col j c-ok o 1 i ca 
Ima 7 volivnih  enot,   ki obsegajo ozemlje   naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva voiivna enota: 
Sv. Jurij ob Taboru, Sv. Pavel pri Preboldu, 

.   , Letuš,  Prekopa,  Vransko,  Jeronim,   Marija 
Reka, Gomilsko, Trnava, Braslovče, Polzela. 

Druga volivna enota:        • 

Sv. Lovrenc pri Preboldu, Sv. Peter v Savinj- 
'. -, ski dolini, Žalec, Griže, Gotovlje, Petrovce, 

•.   -       Liboje. 

Tretja volivna enota: v ' 
' ,Št. Andraž pri Velenju, Pónkva, Št. Ilj pri 

,    ,      Velenju, Št. Janž pri Velenju, Dobrna, Gàli- 
'    '•'.'• cija, Velika PireSica. • '" 

Četrta volivna enota: 
Škof••'••••,'Višnja vas, Frankolovo, Vojnik, 
Socka, Nova. cerkev, Šmartno v Rožni dolini, 
Truovlje.    ••    -   '   - • .-< 

Veta volivna i'iiota: 
Sv. Lovrenc pri Prožinu, Štore, Vrbno, Te- 
harje, Blagovna, Dranfije. Sv. Jurij pri Ce- 
lju, Sv. Primož, Grobelno, Pristava, Lju- 
bečna. 

Šesta volivna enota: 
Sv. Vid pri Planini, Planina pri Sevnici, Ka- 
lobje, Dobje, Jurklošter, Henina, Marof, Sliv- 
nica pri Celju, Svetina, Rifnik. 

Sedma volivna enota: 
Rifengozd, Laško, Debro, Kuretno, Rimske 
Toplice, Sv. Rupert nad Laškim, Rečica, Ma- 
rija Gradec, Sv. Lenart nad Laškim, Sv, Je- 
dert. 

III. Okraj  Konjice 
ima 2 volivne enote, ki  obsegajo. ozemlje naslednjili 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Slov. Konjice, Škalce, Bezina, Konjiška vas, 
Špitalič, Črešnjice, 2iče, Loče, Zbelovo, Sv. . 
Jernej, Tepanje, Preloge, Prihova. 

Druga volivna enota: 
Oplotnica, Cadram, Kebelj, Zreče, Loška gora, 
Sv. Kunigunda, Stranice, Skomarje,- Ljubni- 
ca, Vitanje, Paka, Sv. Florijan v Doliču. 

r 

IV. Q k r a j   Mozirje 

ima 3  volivne  enote,  ki  obsegajo  ozemlje  naslednjih' , 
krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Pe.«je, Ravne,  Šalek, Skale, i Velenje,  Druž- 

' mirje, Šoštanj, Lokovica. 

Druga volivna enota: 
Rečica ob Savinji, Nazarje,, Gorica ob Dreti, 

.   Šmihel  pri Mozirju, Ljubija — Lepâ  njiva, ', 
-    Šmartno ob Palu, Gorenje, Mozirje, Bele vo- 

de, Sv.  Florijan, Topolščica,  Zavodnje. 

Tretja volivna enoja: 
. • ' Nova Štifta, Gornji grad, Radmirje, Bočna,' 

Šmartno ob Dreti, Solčava, Luče, Ljubno ob, 
Savinji, Grušovlje. 

V. Okraj Šmarje p r,i Jelšah 

ima  3 volivne  enote,  ki obsega;o ozemlje  naslednjih 
krajevnih ljudskih odborov: - 

Prva volivna enota: 
Šmarje pri Jelšah,'"Sv. Štefan, Sv. Peter na 
Medvedjem   selu,  Sv.   Vid   pri   Grobelneni» 
Ponikva, Sladka  gora,  Zibika,  Tinsko,  Pri'.- 
stava, Lemberg.  . 

Druga volivna enota: 
Rogaška Slatina, Sv. Križ pri Rogaški Slatini, 
Brestovec,   Sečevo,   Ratanska  vas,   Donačka 
gora, Rogatec, Sv.'Florijan, Sv. Rok ob Sotl'jj 

• Kostrivnica.      '   .     •,'•'* 
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ïretja vol i viia enota: .    . 
Kozje, Olimje, Buče, Sela-Verače, Prevorje, 
Zagorje, Polje ob Sotli, Drensko rebro, Li- 

1 sično, Podčetrtek, Sodna vas, Žusem. 

^VL Okraj   Trbovlje . 

ima  5  volivnih  enot,  ki obsegajo  ozemlje  naslednjih 
krajevnih ljudskih odborov: 

Območje mestnega ljudskega odbora 
Trbovlje se razdeli na dve volivni eno- 
ti, in-sicer teče meja med njima: za- 
padno od meje mestnega LO Trbovlje 
Pri kamnolomu Vasle — po cesti do 

( Haucka — v ravni črti na poŠto Trbov- 
lje I — po cesti skozi Petelinovo vas 
(tako da pripadajo hiše na levi, severni 
slrani ceste še k prvi voli vrli enoti) — 
°d»Terezije v ravni'črti na vrh Lim- 
fcerka, kjer pride na vzhodno mejo 
mestnega ljudskega odbora Trbovlje. 

Prva volivna enota: 
obsega območje desno (južno) od opisane 
črte ter se ji priključi ozemlje krajevnih 
ljudskih odborov Sv. Urh-Bevško in Dobovec. 

Druga volivna enota: 
obsega območje levo (severno) öd opisane 
črte ter se ji priključi ozemlje krajevnih 
ljudskih odborov Čeče in Gabersko. 

""tja volivna enota: 
,    ,,, "Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Marno, Turje, 

', \ Radeče,' Zidani most, Loka pri Zidanem mo- 
stu, Razbor, Breg, Vrhovo. 

^trta volivna enota: • •  '"    ,    , 
Št. Jurij pod Kumom, Dolo pri Litiji, Zagorje 
ob Savi. 

.  \l& volivna «nota: 
, '       *'    Lokc-Kisovec, Št. Lambert, Izlake, Cemšenik, 

:,,;-"" Mlinše, Št. Gotard, Kotredež. 

LJUBLJANSKO OKROŽJE 

, ima 29 volivnih enot 

I. 0 k r a j   G r o s u p 1 j c 

nia  3 volivne  enote, ki .obsegajo ozemlje  naslednjih 
krajevnih ljudskih odborov: 

prva volivna enota: 
1 Grosuplje, Polica, Račna, Škocjan, Šmarje pri 

Grosupljem, Št. Jurij pri Grosupljem, Višnja 
! gora, Žalna. :        , 

D.ruga volivna «nota: . ; ' 

. ;Ambrus, Dob, Ivančna gorica, Krka, Muljava, 
v     Radóhova VAS, Stična, Št. Vid pri Stični, Te- 

' -     '       .menica, Zagradec. 

Tretja volivna enota; ',"'," 

.,.,   ,  -     Dvorska vas, Karlovica,  Kompolje. Ponikve,1 

• •    ••-'-   Rob, Struge, Sv. i Gregor, Turjak, 'Velike La- I 
'sče, Videm-Dobrepolje.    .      -'   • 1 

II. Qkraj Jesenice 
ima 4  volivne  enote,  ki  obsegajo ozemlje  naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Hrušica, Jesenice. 

Druga volivna enota: 
Blejska Dobrava, Dovje-Mojstrana, Gozd, 
Kranjska gora, Podhom-Zasip, Rateče-Planica, 
Spodnje Gorje, Zgornje Gorje, Žirovnica. 

, Tretja volivna enota: ' 
Bled, Bohinjska Bela, Bohinjska'Bistrica, Ko- 
privnik-Gorjuše, Polje-Bohinj, Ribno, Srednja 
vas-Cešnjica, Stara Fužina. 

Četrta volivna enota:    l 

Begunje na Gorenjskem, Brezje, Kamna go-", 
rica,' Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, 
Podnart-Ovsiše, Radovljica, Srednja Dobrava.' 

III. Okraj Kamnik 

ima 5 volivnih  enot,  ki obsegajo ozemlje  naslednjih 
krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
' Homec, Kamnik, Paloviče, Podgorje, Radom- 

lje, Tunjice. 

Druga volivna enota: 
Češnjice, Črno, Godič, Kamniška Bistrica, 
Motnik, Nevlje, Srednja vas, Šmartno v Tu- 
hinju, Špitalič, Tuhinj. 

Tretja volivna enota: -'      :•* 
Blagovica, KraŠce, KraSnja, Krtina,.Lukovica, 
Moravče, Peče, Prevoje, Št. OZbalt, Vrhpolje. 

Četrta volivna enota: > '      ;•'       '  ;  .; 
.  Dob, Domžale; Ihan, Jarše, Trzin, Vir. 

Peta volivna enota: ; ; 

Bukovica, Komenda, Mengeš, Moste, Vodice, 
t.     Zalog. 

\ IV.^Okraj  Kranj 

'.irmi 4  volivne enote,-'» ki  obsegajo ozemlje  naslednjih 
krajevnih' ljudskih odborov:    ^ 

* K i 

Prva volivna enota: 
MLO Kranj, ''     •."•'•'•       ' - 

Druga volivna enota: -'• . 
Duplje, Gorice, Kovor, Križe, Lese, Pod- 
brezje, Sv.-Ana, Sv." Katarina, Tržič. 

Tretja volivna »nota: ,    ,    ' • 

Besnica, Bitnje, Kokrica, Mavčiče, Naklo, Ore- 
šek,   Pre4oslje,   Smlednik,   Šenčur/ Tjboje,3 

/     '    •   'Visoko,.Voglje,f-Zapoge.:  - 

četrta volivna enota: , 
Brniki, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Ko-  -• 

'-    ;   - kra, Preddvor, Šenturška gora, Trstenik. Ve- 
:..•.'.      lesovom' 't  '..-'•'/. ..... ..<--/,' .    c 
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V. Okraj  Ljubijana-okolica 
ima 7 volivnih enot, ki obsegajo ozemlje naslednjih 

krajevnih ljudskJH odborov: 

Prva volivna enota: 
Dolsko, Hotič, Kresnice, LitijaJ Bibče-Zasavje,, 
Sava, Tirna, Vače. 

Druga volivna enota:       j 
Besnica, črni potok', Polšnik, Prelganje- 
JanČje, Šmartno pri Litiji, Velika Kostrev- 
nica, Velika Stanga, Zogrnja Jablan ica. » 

Tretja.volivna enota: 
Bizovik, Dobrunje-Sostro, Dol-Beričevo, La- 
vrica, Pijava gorica, Podgorica-Dragomelj, 
Podlipoglav, Škofljica. 

Četrta volivna enota: 
Črnuče, Medvode, Medno, Piraiče, Skaručna, 
šmartno-Gameljne, Tacen. 

Peta volivna enota: 
Borovnica, Golo-Skrilje, Ig, ISka vas, Matena- 
Iška Loka, Podpeč-Jezero, Preserje, Rakitna, 
Tomišelj, Zelimlje. 

Sesta volivna enota: 
Blatna Brezovica, Brezovica-Vnanje gorice, 
Drenov grič-Ligojna, Log, Notranje gorice, 
Stara Vrhnika, Verd, Vrhnika, Zaplana. 

Sedma volivna enota: '   ' 
Butajnova-^t. JoSt, Črni vrh', Dobrova, Dvor, 
Clinica, Horjul, Kozarje-Podemreka, Podlipa- 
Smrečje, Polhov gradeč, Preproče-Setnik, Vr- 
zdenec-Zažar, Zaklanec-Brezje. 

••. OKraJ Rakek 
Ima 3 volivne enote, M obsegajo ozemlje naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov; 

Prva volivna enota: ' 
Begunje pri Cerknici,.Bezuljak", Cerknica,.Do- 
lenja vas, Grahovo, Otave, Rakek, Unec. 

Druga volivna enota: 
' Dolenji Logatec, Gorenji Logatec, Hotedršica, 

Laze, Planina pri Rakeku, Rovte, Vrh Sv. 
Treh kraljev,    \ 

{Tretja ^olivna enota: 
Babno polje, Cajnarje, Iga vae,Xož, Nova "vas, 

~    Ravnik, Stari trg pri Ložu, Sv. Vid nad Cer- 
knico, Velike Bloke. 

VII. Okraj Skoija Loka 
Ima 3 volivne enote, ki obsegajo ozemlje -naslednjih' 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
'- : Puštal, Rateče, Sora, Stara Loka, škof ja Loka, 

Trata-kolodvor, Zminec, Žabnica. 
v. 

Druga yolivna enota: 
Gorenja vas, .Hotavlje, Javorje, Leskovica, 
Log, Lučjge,, •••••••, SoyMsnj, Trebi ja. Žiri. 

Tretja volivna enota: 
Bukovica, Češnjica, Davča, Martin vrh, Selca, , 

"   Sorica, Zalilog, Zgornja Ljuša, Železniki. 

MARIBORSKO OKROŽJE 
ima 36 volivnih enot, 

I, Okraj Dol. Lendava 

ima 3 volivne  enote, ki obsegajo ozemlje naslednjih' 
krajevnih ljudskih odborov: 

Prva yolivna enota: 
Dolnja Lendava, Pince, Dolina, Čentiba, Pete- . 
šovci, Gabe rje, Gornji Lakoš, Dolnji Lakoï, 
Kapca, Kot, Genterovci, Staro Mostje, Novo 
Mostje, Banula, Kamolci. 

Druga volivna enota: 
Motvarjevci, Bukovnica, Kobilje, Bogojina, Fi-» 
lovci, Strehovcl, Dubrovnik, Zitkovci, Rad* 
muganjci, Nedeljica, Gomilica, Lipa, Renkoy- 
ci, Turnišče. 

Tretja volivna enota: 
Brezovica, Odranci, Trnje, Mala Polana, Ve- 
lika Polana, Črenšovel, Hotiza, Gornja Bi- 
strica, Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica, Žižki. 

H. Okraj Ljutomer 

ima 2 voKvni enoti, ki obsegata ozemlje naslednjih 
krajevnih ljudskih odborov: 

Prva yolivna enota: 
Vučja vas, Bučečovci, Stara Nova vae, Bunoanï< . 
Križevci, Selišči, Bolehneoici, Logarovci, Kiju1-' 
carovci pri Ljutomeru, Lokavci, Veržej, or- 
lava, Cven, Noršinci, Cezanjevci, Ljutome^  . 
Radomerje, Stročja vas, Razkrižje, Globokaj 
Presika, Slamnjak, GresovSčak. 

Druga' yolivna enota: 
* Mala Nedelja, Veličane, Sv. Miklavž, KoE, 

Ivanjkovci, Branoslavci, Radoslavci, Kuršinci, 
Godemarci, Trnovci, Savci, Sejanci, Ključa- 
rovci pri Ormožu, Lahonci, Sv. Tomaž, Zero- 
vinci, Stara cesta. 

•. Okraj Maribor-mesto 

ima 6 volivnih enot, ki obsegajo ozemlje naslednjiS 
krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna* enota: 
obsega območje Kolodvorske Četrti. 

Droga yolivna enota: 
obsega območje Koroške četrti. 

Tretja volivna enota: 
obsega območje Magdaleneke četrti. 

Četrta volivna enota: 
obsega območje Studenške četrti. 

Peta volivna enota: 
•",'• . obsega območje Tezenske Četrti Jn Kadvanj- 

ské Četrti. 
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Sesta vólivna enòta: 
obsega območje Pobreške četrti. 

IV. 0 k •• j M a r i b o r - o k o 1 i c a 
irria 5 volivtiih enot,  ki obsegajo ozemlje  naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: / 
St. lij, Cersak, Selnica ob Muri, Sladki v/h, 
Pesnica, Jarenina, Spodnja Kungota, Zgornja 
Kungota, Cirknica, Sv. Marjeta, Vukovje, Ja- 
kobski dol. 

Druga volivna enota:    i 
•Selnica ob Dravi, Slemen, Sv. Križ, Sv. Duh, 
Kamnica, Sv. Jurij ob Pesnici, Svečina, Bre- 
sternica. 

Tretja volivna enota: 
Remšnik, Brezo, Kapla, Sv. Ožbolt ob Dravi, 
Podvelka, Lehen, Ribnica na Pohorju, Pu- 
ščava, Sv. Lovrenc na Pohorju, Kumen. 

Četrta volivna enota: 
Smolnik, Ruše, Bistrica, Limbuš, Hoče, Reka, 
Dogoše, Pekre, Razvanje, Sv. Miklavž. 

1 eta volivna enota: 
Korena, Zini i ca, Sv. Martin, Spodnji Duplek, 
Zgornji Duplek, Sv. Peter, Osek, Goceva, Vo- 
ličina, Cermljenšak, Selce-Ragoznica, Sv. Le- 

1 nart, Zerjavci, Jurovski dol, Zamarkova, Par- 
V tinje, Gasteraj-Zitence, Sv.. Trojica, Ploderš- 

nica. 

V. Okraj Mur sk/a» Soho t a* 
ltì>a  5  volivnih  enot,  ki obsegajo  ozemlje naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov:. 

°rva volivna enota: 
Beltinci, Ivanjci, Gančani, Lipovci, Rakičan, 
Bratunci, Mélinci, Ižakovci, Dokležovje, Ba- 
kovci, Krog, Satahovci, Murski Crnci, Gradi- 
šče, Tropovci, ••••, Petanjci, Murski Pe- 
trovca. 

Druga volivna enota: 
Murska Sobota, Vučja Gomila, Tešatlovci,"Mo- 
rave!, Mlajtinci-Lukačevci, Noršinci, Marran- 
ci, Sebeborci, Nemčavci, Puconci, Markišavci, 
Gorica, Polana, Predanovci, černelavci, Kup- 
Šinci, Vescica, Borejci, Vanča vas, Rankòvci, 
Sodišinci, Gederovci. 

Tretja volivna enota: 
Gornji Petrove!, Trtkova, Martinje, Boreča, 
Ženavlje, Šulinci, Neradnovci, Cepinci, Luco1 

va, Markovci, -Budinci, Dolenci, Šalovci, Ho- 
doš, Krplivnik, Peskovci, Slanjevci, Kušta- 
novci, Križevci, Kančevci, Kukeč, Domanjšev- 

, ci, Prosenjakovci, Radkovci,, Selo, Fokovci,. 
Ivanovci, Adrijanci. .""    ' 

četrta volivna enota: 
Moščanci, Andrejci, Bokrači, Dolina, Vanača, 

, ., n, .Salamenci, Brezovci, Lemerje, Puževci.Zen- 
'•  kovći, Beznòvci, Vàdarcij Bodónc^ Pečarovci, 

Darikovci, Požnanovci, Radovci, Kruplivnik, 
Gornja Lendava, Vidonci, Kovačevci, Orovci, 
Prosečka vas, Mačkovci. . 

Peta Tolivna enota:    -, 
Rogaševci, MatjaŠevci, DoliČ, Kuzma, Gornji 
Slaviči, Dolnji Slaviči, Večeslavci, Sotina-Ser-. 
dica, Kramarove!, Gelinci, Pertoča,. Ropoča, 
Motovilci, Krašci, Domajinci, Gornji Crnci, 
Korovci, Cankova, Topolovci, Krajina, Ska- 
kavci, Strukovci. 

VI. 0 k r a j P r e v a 1 j e 
ima  4  volivne  enote, ki obsegajo .ozemlje  naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Sp. Vižinga, Vuhred, Marenberg, Sv. Anton 
ha Pohorju, Sv. Primož na Pohorju, Vuzenica, 
Muta, Sv. Primož nad Muto, Pernice, Gortina, 
Trbouje, Ojstrica, Dravograd. 

Druga volivna enota: 
Guštanj, Kotlje, Sele, Št. Janž, Čemeče, Libe- 
liče, Tolsti vrh, ParrteČe. 

Tretja volivna enota: 
Žerjav, Prevalje, Sv. Danijel, Mežica, Lese, 
Crna, Koprivna, Javorje. 

Četrta volivna enota: 
" Mishnja, Dovže, Golavabuka, Legen, Troblje, 

Slovenj Gradec, Stari trg, Podgorje, Razboj 
Šmiklavž,  Št.  Vid  nad  Valdekom,  Straše, 

. Turiška vas, Šmartno, Št. Ilj. 

VH.Okraj Ptuj 
ima 6 volivnih enot,  ki obsegajo ozemlje naslednjih" 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Cvetkovci, Hum, Lešnica, Loperšice, Obrez, 

•i jOrmož, Pavlovci, Podgorci, Sodinci, Središče 
ob Dravi, Šalovci, Velika Nedelja, Zamošani. 

Druga volivna enota: { 

Borovci, Brezovci, Bukovci, Domava, Formin, 
Gajevci,   Gorišnica,  Nova vas-Marko,  Mez- 

r govci, Markovci, Moškanjči, Podvinci, Polén- 
šak,  Rogoznica,  Sobetinci,  Spuhlja,' Stojrici,. 
Zabovci. 

Tretja volivna enota: " 
Bis, Bišečki vrh, Desternik, Grajena, Janešov- 
ci, Juršinci, Jiršovci, Kicar, Krčevina, Le- 
vanjci, Mestni vrh, Pacinje, Slavšina, Saku- 
šek, Trnovski vrh, Trnovska vas, Vurberg, 
Vintarovci, Vitomarci." 

Četrta volivna enota: ^ 
Çirkulane, Gorenjski vrh, Gradišča, Gruško1- 
vec, Gruškovje, Leskovec, Majski  vrh, Po- 
brežje, Podlehnik^ Paradiž, Skorisnjak, Sla- 

.      tina, Stanošina, Sv. Vid, Turški vrh, Vareja, 
: • ; '/*•".' Yeiiia y arnica,' Veliki Okič, "Zavrô. 
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Peta volivna enota: 
1 Dolerla, Gorča, Hajdina, Naraplje, Nova cer- 
kev, Majšperk, Pristava, Ptujska gora, Rodni 
vrh, Sela, Sv. Lovrenc na Dravskem polju, 
Sestrže, Stoperce, Tržec, Zetale. 

Šesta volivna enota: 
Cirkovci, Pleterje, Ptuj, Slovenja vas, Starše, 
Sv. Marjeta na Dravskem polju, Šikole. 

VIII. Okraj   Radgona 
ima 2 Tolivni enoti, ki obsegata ozemlje naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna cisoia: 
Apače, Dražen vrh, Drvanja, Ihova, Ledinek, 
Lomanoši, Lutverci, Lokavci-Rožengrunt, Na- 
sova, Podgorje', Stogovci, Sv. Benedikt, Spod- 
nja Ščavnica, Trate, Trotkova. Velka, Zgornja 
Ročica, Zgornja Ščavnica, Žice, Žepovci. 

Draga volivna enota: 
Andrenci, Boračeva, Brengova, Cogetinci, Cr- 
kvenjak, Cagona, Črešnjevci, Galušak, Gor. 
Radgona,, Grabonoš, Ivanjševci, Ivanjci, 
Hrastje-Mota, Janžev vrh, Kapeja, Kraljevci, 
Negova, Mele-Štratovci, Murščak, Očeslavci, 
Okoslavci, Orehovci, Police, Radenci, Rihta- 
rovci-Turjanci, Rožički vrh, Sovjak, Slara 
gora, Stavešinci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Zbi- 
govci-Lastomerci, ŽupetincL 

••. Okraj Slovenska Bistrica 
Ima  3 volivne   enote, ki obsegajo ozemlje  naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Laporje, Makole, Pečke, Poljčane, Studenice, 
Vrhole, Zabljek, Pekel. 

Druga volivna enota: , . 
Cigonce, Črešnjevec, Šmartno, na Pohorju,. 
Slov. Bistrica, Spodnja Ložniča, Spodnja Nova 
vas, Stari log, Šentovec, Tinje, Vrhlóga, Zgor- 
nja Bistrica, Zgornja Ložnica, Zgornja Pol- 

' skava'. •    • 

Tretja volivna enota: 
Brunšvig, Dotirovce, Frani, Gorica, Hotinja 
vas, Ješenca, Kopivnik, Morje, Podova, Pra- 
gersko, Rače, Slivnica pri Mariboru, Spodnja 
Polskava, Orehova vas. 

NOVOMEŠKO OKROŽJE 
ima 20 volivnih enot. 

L Okraj   Črnomelj 
Ima 3 volivne  enote, ki obsegajo ozemlje naslednjih 

krajevnih ljudskih odborov: ;.. 

Prva volivna, enota: ,'.''" 
Črnomelj, Dobliče, Butoraj, Trjbuče, Griblje, 

. .     Podzemelj, Gradac, Loka pri Črnomlju, Tal- 
ci vrh, Petrova vas,-Stranska vas, Primostek, 
Kot. ' ""*" 

Druga volivna enota: '., 
Rožni dol, Semič, Štrekljevec, Črešnjevec, Ju- 
gorje, Suhor pri Metliki, Grabrovec, Radovica, 
SJamna  vas, D rasici,  Božakovo,   Rosalnice, 

* Metlika, Lokvica. 

Tretja volivna enota: 
\Predgrad, Stari trg ob Kolpi, Sinji vrh, Uča- . 

kovci, Stara lipa, Belci vrh, Vinica, Preloka» 
Marindol, Zilje, Tanca gora, Dragatuš, Adle- 
šiči. 

II. Okraj Kočevje s 

ima 3 volivne  enote, ki obsegajo ozemlje naslednjih' 
krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Bukovica, Gorica vas, Dolenja vas,'Stari log. 
Stara cerkev, Kočevje, Željne, Rakitnica. 

Druga volivna enota: 
Žigmarice, Gora, Sodražica, Zamostec, Sušje,  • 
Velike Poljane, Jurjevica, Dolenji Lazi, Rib- 

- "   niča na Dolenjskem, Loški potok, Podpreska, 
Trava. 

Tretja volivna enota: 
.   Osilnica, Kuželj, Banja Loka, Vas-Fara, Ko- , 

stël, Koprivnik, Mozelj,   Morava,   Kočevska 
Reka, Briga, Livold, Vrh, Spodnji log, Papeži. 

III. Okraj Krško 
ima  6  volivnih  enot,   ki obsegajo ozemlje  naslednjih' 

krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Krško, Videm ob Savi, Leskovec pri Krškem, 

.    Senuše, Sv. Duh, Raka, Bučka, Studenec, Raj- 
henburg. \ 

Druga volivna enota: 
Cerklje ob Krki, Brežice, Krška vas, Čatež 
ob Savi,  Skopice,  Dolenja Pirosica,  Šutna, 
Sv. Križ, Mraševo, Prušnja vas, Ošterc, Ko-.. 

t ••       ., stanjevica, Veliki. Podlog. 

Tretja volivna enota: 
Artiče,   Brežice-okolica,   Brege,   Stari grad, 
Zdole, Sromlje, Pišece, Dednja'vas, Globoko, - 
Pečice, Raztez. 

četrta volivna enota: 
Bizeljskp, Stara vas-Bizeljsko, Sv. Peter pod 
Sv. gorami, Kapele, Dobova, Jesenice na Do- 
lenjskem, Velika Dolina. i 

Peta volivna enota: 
Senovo,   Stolovnik,  Dovško, Veliki Kamen, 

- ' Veternik, Podsreda, Bianca, Poklek, Gorjane- 

Sesta volivna enota: N. 
Sevnica, Tog,' Križ, Lipoglav, Boštanj, Kom* 
polje, Zabukovje, Podvrh, Lončarjev • <*°'i 
Šmarje pri Sevnici,   ''     • '      > 
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IV. Okraj NOTO mesto 

ima  5  volivnih  enot,  ki obsegajo ozemlje  naslednjih 
krajevnih ljudskih odborov: 

Prva volivna enota: 
Brusnice, Dobruška vas, Dole pri Skocjanu, 
Drča, Gaberje, Gradišče pri Št. Jerneju, Ore- 
hovica, Prekopa, Roje, Stara vas pri Št. Jer- 
neju, Škocjan, št. Jernej, Vrhpolje, Zameško. 

Druga volivna enota: 
Biška vas, Globodol, Jablan, Veliki Kal, Kar- 
teljevo, Mirna peč, Bela cerkev, Šmarjeta, 
Šmarješke Toplice, Zagrad, Zbure, Kamence, 
Št. Peter, Št. Jurij, Grčevje. 

Tretja volivna enota: 
Novo mesto, Gotna vas, Ločna, Veliki Slatnik, 
Smolenja vas, Šmihel pri Novem mestu, Štor 
piče, Sela-Ratež. 

Četrta volivna enota: 
Ajdovec, Dvor, Lipje, Ratje, Sadinja vas, 
Sela-Hinje, Šmihel pri Žužemberku, Zužgjn- 
berk, Gorenje Polje, Prečna, Straža. 

Peta volivna enota: 
Birčna vas,' Crmošnjice, Koroška vas, Pod« 
turn, Podgrad, Dolž, Poljane, Dolenje Sušice, 
Gorenje Sušice, Dolenjske Toplice, Uršna 
sela, Vavta vas. 

V. Okraj Trebnje 
trna 3 volivne  enote, ki obsegajo, ozemlje naelednjih 

krajevnih ljudskih odborov: ' 
< 

Prva volivna- enota: 
Male Dole, Veliki Gaber, Zagorka, Sela pri 
Šumberku, Dobrniče, Korita, Velika Loka, 
Št. Lovrenc pri Veliki Loki, Primskovo, Ča- 
tež, Knežja vas, Sv. Štefan. 

Druga volivna enota: 
Trebnje, Dolenja Nemška vas, Lukovek, Mir- 
na, Trebelno, Mirna vas, ČeŠnjice, Sv. Križ 
pri Litiji, Moravče, Slovenska vas, Št." Lovrenc 

. , pri Št. Rupertu, Račje selo. 

Tretja volivna enota: l 

Mokronog, Vrh pri Št. Rupertu, Tržišče, Mal- 
kovec, Slanč vrh, Telče, Krmelj, Št. Janž na 
Dolenjskem, Cirnik, Sv. Križ pri Mokronogu, 
Bistrica pri Mokronogu, Št. Rupert 

Ljubljana dne 20. septembra 1946. 

Republiška volivna komisija        ,v 
Tajnik: Predsednik: 

Kavčič Stane s. t. Alojzij Žigon s. r. 

248. 

Imenovanje okrajnih volivnih komisij 

Republiška volivna komisija za LRS je na svoji seji 
due 20. septembra 1946 v Ljubljani v smislu 3. odstavka 
v 7. členu in prvih štirih odstavkov v S. členu zakona o 
volitvah ljudskih poslancev za Ustavodajno skupščino 
LRS imenovala naslednje okrajne volivne komisije: 

1.  Za  okrožje  Ljubljana-mest o 
na  predlog mestnega  izvršnega odbora Ljubljana: 

• 

predsednik: dr. Omladič Franjo, predsednik okraj- 
nega sodišča v Ljubljani; 

tajnik: Pečaver Albina, nameščenka,  Ljubljana; 
člani: Rupar- Janez, delavec, Ljubljana; 

Ribičič Roži, učiteljica, Ljubljana; 
Vagner Jože, študent, Ljubljana; 

namestniki: 
predsednika:       Šloser Štefan, sodnik okrožnega sodišča 

v Ljubljani; 
tajnika: dr. Dolenc Matjanko, nameščenec, Ljub- 

ljana; 
članov: P-eternel Franc, profesor, Ljubljana; 

Puc Danilo, obrtnik, Ljubljana; 
,     dr. Slodnjak Anton, profesor, Ljubljana. 

2. Za  okraj  Cel je-m e s to 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Celje-mesto: 

predsednik:        Sedej Avgust, sodnik okrajnega sodišča 
v Celju; 

tajnik: ,   •   Zorko Peter, načelnik okrožnega notra- 
njega odseka, Celje; \    •       •  '  ,   ' 

člani: ' Martelanc Alojz,  uslužbenec, Celje; 
Frece Marica, uslužbenka, Celje; 
Urbančič Adolf, uslužbenec, Celje; 

namestniki: 
predsednika:      Svetek Andrej, predsednik MLO, Celje;, 
tajnika: dr. Rojnik Alojz, zdravnik, Celje; 
članov: Klemen Marija, uslužbenka, Celje; 

Jovan Jože, nameščenec, Celje. 

3.  Za okraj  Celje-o kol i ca 
na predlog okrajnega izvršnega odbora Colje-okolica: 

predsednik: dr. Škela Ivavi, predsednik okrožnega 
sodišča, Celje; 

tajnik: Kovic Ferdo, nameščenec, Celje;        * . 
člani: , Kot Rado, delavec, Griže; 

Krivec Antonija, gospodinja, Huda jama. 
Veber Ferdo, kmečki sin, Vojnik;. 

namestniki: " 
predsednika:       Podvršnik Kari, delavec,^ Sv. Pavel; 
tajnika: Verdev Slavko, nameščenec, Celje;    . 

članov: - Zlicar Slavko, kmet, Teharje; 
Šepetavc Miha, delovodja, Laško; 

t Peiak Jože, krojač,, Šmarjeta.   -, 
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4. Za   okraj  Konjico 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Konjice: 

predsednik: Sofi. Franc, predsednik okrajnega sodi- 
šča v Konjicah; 

tajnik: Balaša Baltazar, trgovski pomočnik, Ko- 
njice; 

člani: ••• Kari, trgovski pomočnik, Konjice; 
Titi Julij, šolski nadzornik, I^onjice; 

' Vlašera Jože, pek, Škalce; 
namestniki: 

predsednika:       Sue Adolf, brivec, Konjice; 

tajnika: Vaukner Ivan, rudar, Konjice; 

članov: Novak Jože, učitelj, Konjice; 
Medved  Aleksander,  nameščenec,  Ko- 
njice; 
Pirnovar Hartvik, učitelj, Konjice. 

5. Za  okraj  Mozirje  v 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Mozirje:- 

predsednik:        Topolovec  Miran,  predsednik  sodišča, 
Šoštanj; 

tajnik: Jesenšek Rudi, delavec, Mozirje;   », 

člani: Hren Kancijan, kmet, Kokarje; 
'  . Cajner Ludvik, kmečki sin, Pusto polje; 

Dreo Anton, mesar, Mozirje; 
namestniki: 

predsednika:       France Milica, gospodinja, Šoštanj; 

tajnika:    _,        .Rozman   Drago,   učitelj,   Šmartno, ob 
Paki; .     . ,   ; 

članov: Pibernik Jože, mesar, Šoštanj; 
v Povše Alojz, tesar, Gorenje; 

Čokan Franc, kmečki sin, Loke. 

6.  Za  okraj  Šmarje  pri Jelšah 

-   na predlog okrajnega izvršnega odbora 
Šmarje pri Jelšah: •• • 

predsednik:        Radej Anton, predsednik okrajnega so- 
dišča, Šmarje; 

. tajnik: *  Drožina Rozalija, .gospodinja, Šmarje; 

člani: , Drnovšek Rihard, kmečki sin, Šmarje; 
^Križanec Vinko, delavec, Šmarje; 

Janežič Jože, nameščenec, Šmarje; 
namestniki: ' 

predsednika:       Cepin Aleksander, šolski upravitelj, 
' . '   Sv. Ema$    "" ' '- • 

tajnika: Cepin Franc, nameščenec, Šmarje; 

članov: '" Ivane Maks", trgovski pomočnik, Šmarje; 
Hlastec  Marica,   kmečka   hči,  Sv.  Ka- 
tarina; 
Druškovič Mirko, obrtnik, Kozje. 

». 
f. Za okraj Trbovlje 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Trbovlje:    • 

predsednik: dr. 'Hodžar Jakob, predsednik okrajne- 
ga sodišča, Trbovlje] 

tajnik: 

člani: 

namestniki; 

predsednika: 
tajnika: 

članov: 

Šorn Ivan, tajnik okrajnega 10  Trbov- 
lje; 

Mahkovec Anton, nameščenec, Trbovlje; 
Šentjurc  (Franc)  Slavo, obratovodja, 
Trbovlje; 

.ing. Pinterič Ivo, rudarski inspektor, 
Trbovlje; 

Beg Anton, učitelj, Trbovlje; 
Šušter  Alojz,  nameščenec,  Trbovlje; 

Goršck Ernest, rudar, Trbovlje; 
Dolar Alojz, obratovodja, Trbovlje; 
Dolinšek Drago, nameščenec, Trbovlje.' 

8.  Za okraj  Grosuplje 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Grosuplje: -•' 

predsednik: Karlovšek Janko, sodnik, Grosuplje; 

tajnik: Krulc Ivanka, delavka, Grosuplje; 

člani: Dobovišek  Herbert, delegat v tovarni 
Grosuplje; 
Oven Jože, šofer, Rob; 
Makovec Boža, nameščenka, Grosuplje; 

namestniki: 

predsednika:       Štibernik Janez, sodnik, Ponov* vas; 

tajnika: Trontelj Franc, kmet, Selc-Cikava; 

člaiiov:       . i      Jaklič Alojzij, kmet, Muljava; • • 
Puš Anton, kovač, Radohova vas; 
Debeljak Janez, kniet, Dvorska vas. 

9. Z a. o k r à j J c s e n i c o 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Jesenice;  • 

predsednik: Fiste^r Jože, predsednik sodišča, Jese- 
nice; 

tajnik: Mrak Vladislav, poštni uslužbenec, Je- 
senice; 

člani: Mohar Nande, nameščenec, Jesenice; 
Kolar Matevž, nameščenec, Jesenice; 

,' Pere Stane, pek, "Radovljica; 
namestniki: •       •.• 

predsednika:   ,   Misjak Kari, sodnik, Jesenice; :   • 

•tajnika« Brišar Stane, nameščenec, Jesenice; 

Pianov: Marinčok Pavel, nameščenec, Jesenice; 
Ravnik Ivan, delavec, .Bohinjska Bi- 
strica; 
Noč Martin, delavec, Jesenice.    . 

t - , * * : 

10. Za okraj Kamnik 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Kamnik: 

predsednik:       ; Kerč Lovro, predsednik sodišča, Kam-»"- 
,-'-,-'•   '   nik; 

tajnik':; •. '   /v   Žalohar Ciril, učitelj,- Kamnik; 

člani: Fiere Anton, delavec, Kamnik; 
Pangeršič Andrej, trgovski pornočnik, • : 

"•••    Vir; V- 
Hribar Franc, mizar, Duplica;       ,      ' 
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namestniki: 
predsednika: 
tajnjka: 
Članov: 

•• predlog 
predsednik: 

tajnik1: 
člani: 

namestniki: 
predsednika; 
tajnika: 
Članov: 

Miklavčič Franc, sodnik, Kamnik; 
Jeretina Peter, klobučar, Jarše; 
Ciperle Lavro, zidar, Vodice; 
Kodra Janez, kmet, Tuhinj; 
Kiš Janoš, tehnik, Kanonik. 

11. Za okraj Kranj 
okrajnega izvršnega odbora Kranj:   ' 
Vertovšek  Stane,  predsednik  sodišča, 
Kranj; 
Drobež Maks, nameščenec, Kranj; ,• 
Kordež Alojz, delavec, Kranj; 
Uzar Peter, nameščenec, Križe; 
Kalan Tončka, delavka, Stražišče; 

Kmet Mirko, profesor,"Kranj; 
Oman Franc, delavec, Stražišče; 
Počivalnik Janez, delavec, Podbrezje; 
Zupan Franc, mizar, Kovor; 
Černilec Janez, kmet, Strahinj. 

12. Za okraj Ljubljana-okolica 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Ljubljana-okol.: 

predsednik:        Podbevšek Štefanija, Član sodišča, Ljub- 
ljana; * 

•tajnu::                Vehovec Janez, nameščenec, Ljubljana; 

Člani: Nagode Ignac, delavec, Verd; 
Vrbovec Stanislav, kmečki sin, Vrhovci; 
Dovjak Janko, nameščenec, Litija; 

namestniki: 
predsednika: 
tajnika: 
članov: 

Juvanc Alojzij, sodnik, Ljubljana; 
Ber&8 Tončka, gospodinja, Zadvor; 
Makovec Jože, kmet, Kresniški vrh; 
Erjavec Mihael, kmet, Žlebe; 
Podrïaj Vid, kmet, Zapotok. 

13. Za okraj Rakek 
na predlog okrajnega izvršnega odbora Rakek: 

predsednik: 
tajnik: 

Člani: 

namestniki: 
• predsednika: 
tajnika: 

Zakrajšek Alojzij, član sodišča, Rakek; 
Baraga Viktor, mizarski pomočnik, Do- 
lenja va«; -    . 
Obreza Alojzij, zidarski pomočnik, 
Cerknica; '           '., \ , 
Klemene Franc, delavec, Unec; 
Simšič Anton, delavec, Laze; 

Tomc.Joïe, pravnik, Rakek; 
Mlakar Franc, mizarski pomočnik, Vi- 
ševek;    ) 

Članov: Lavrič Aleksander, posestnik, Nova vas;. 
Mlakar Ana, delavka, Rakek; t 

-       Lenarčič Ciril, tapetnik, Logatec. 

14. Za okraj 6koIja Loka' 
na predlog "okrajnega izvršnega odbora Škof ja  Loka: 
predsednik:        Skarabol Kazimir, predsednik sodišča, 

Škofja Lokaj' ' ' ,   . i 

tajnik':, 
člani: 

namestniki: 

predsednika: 
tajnika: 
članov: 

Žumer Jože, kovač, Škofja Loka; 
Gortnar Tone, uslužbenec, Škofja Loka; 
Pivk Maks, poštar, Gorenja vas; 
Bačnar Vinko, uslužbenec, Škofja Loka; 

Jelene Anton, ključavničar, Železniki; 

Konic Stane, delavec, Škofja Loka; 
Oblak Maks, kmet, Ziri; 
Križaj Franc, železničar, Godešič; 
Durjava Mara, gospodinjska pomočnica, 
Škofja Loka. 

15. Za okraj Lendava 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Lendava: 

predsednik: Lebar Štefan, predsednik sodišča, Dol. 
Lendava; 
Ingolič Jože, uslužbenec, Dol. Lendava; 
Nastran Jože, Uslužbenec, Dol. Lendava; 
ValenČič Lojze, kmečki sin, Dolga vas; 
Jakulin Savo, uslužbenec, Dol. Len- 
dava; 

Klajderman Jožef, kmet, Srednja Bi- 
strica; 

Ferenček Kari, nameščenec, Dol., Len, 
dava; 

Baligač Štefan, trgovec, Dolnji Lakoš; 
Tompa Štefan, kmečki sin, Velika 
Polana; 
Feher Franc, čevljar, Dol, Lendava.    • 

16. Za okra] Ljutomer 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Ljutomer: 

tajnik: 
člani: 

namestniki: 

predsednika: 

tajnika: 

čknov: 

predsednik". 
tajnik: 
člani: 

namestniki: 
predsednika: 

tajnika: 

Članov: ' 

Zavašnik Franc, pravnik, Ljutomer; 
Verdev Bogo, posestnika sin, Ljutomer; 
Glavnik Joško,' pravnik, Ljutomer;;' 
Dernekovič Tončka, delavka, Ljutomer; 
Zupan Bogdan, trgovski pomočnik, 
Ljutomer; 

Fekonja Avgust, nameščenec, Gre- 
eovčak; 
Meško Jakob, šolski nadzornik, Lju- 
tomer;      .,    ' • '   ' 
Verbančič Maks, zadružnik,' Kog; 
Magdič Drago, delavec, Boreči pri. Lju-: 
tomeru;      s :        - 
Žagar Janez, nameščenec, Ljutomer. 

17.  Za okraj Maribor-mesto 
na,predlog okrajnega izvršnega odbora Maribor-mesto: 

predsednik: dr. Goričar.Jože   sodnik. Maribor;  . 
tajnik.; Lorger. Mirko,- nameščenec, Maribor; 
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člani: 

namestniki: 

predsednika: 

tajnika: - 
članov: 

Letonja Štefan, mehanik, Maribor; 
Ing. Muha Gašper, nameščenec, Ma- 
ribor; 
Bende Anica, učiteljica, Maribor; 

Goleč Mirko, tehnik, Maribor; 
Lakner Alojz, uslužbenec, Maribor; 
Dolar Jaroslav, profesor, Maribor; 

jüihar Jože, delavec, Maribor; • 
Plevnik Franc, delavec, Maribor. 

18. Za okraj Maribor-okolica 
na predlog okrajnega izvršnega odbora Maribor-okolica: 

Robič Srečko, sodnik okrajnega sodišča, 
Maribor; 
Zahrastnik Ančka, nameščenka, Ma- 
ribor; 
Filipič Ivan, mizarski pomočnik, Sv. 
Lenart; 
Podstudenšek Franc, rudar, Sleme; 
Breg Lojze, trgovski pomočnik, St. Il j; 

Gruden Anton, nameščenec, Maribor;- 
Alt Mimika, gospodinja, Maribor; 
Pavalec  Jakob,  nameščenec,  Sv.  Mar- 
jeta; 
Šabeder Slavko, ekonom, Jarenina; 
Pirher Aleksander, učitelj, Maribor. 

19.  Za okraj Murska Sobota 
na predlog okrajnega izvršnega odbora Murska Sobota: 

predsednik: 

tajnik: 

člani: 

namestniki: 
predsednika: 
tajnika: 
članov: 

Carni Rudolf, član sodišča, Murska 
Sobota; 
Šiftar Ivan, nameščenec, Murska 
Sobota; 
Peč.« Oskar, nameščenec, Murska ','• 
Sobota; 
Zrinski Rudolf, nameščenec, Gor. Len- 
dava; 
Dečko Franc, študent, Murska Sobota; 

Podlesek, Jože, predsednik okrajnega 
sodišča, Murska Sobota;      • 
Urbič Anton, nameščenec, Murska 
Sobota; 
Smodiš'Ludvik, kmet, G. Petrovci; 
Zalar Alojz, nameščenec, Beltinci; 
Štefanec Štefan, mizarski pomočnik, 
Šalovci. 

20. Za okràj Pré valje 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Prevalje: 

predsednik:        Forštner Ivan, predsednik okrajnega so- 
dišča, ••••••••• 

predsednik: 

tajnik: 

Člani: 

namestniki: : / 
predsednika: 

tajnika: 

članov: 

Hojnik Jože, nameščenec, Prevalje; 

Ankon Adolf, nameščenec, Prevalje; 
Janžekovič Ivan, nameščenec, Prevalje; 
Gnamuš Franc, trgovec, Št. Janž; 

Vilic Alojz, rudar, Crna. 
Gluk Slavko, kovač, Prevalje, 
Vušnik Anton, nameščenec,  (Prevalje) 
Guštanj; 
Kokal Ivan, nameščenec, Guštanj; 
Kobolt Rudolf, šolski nadzornik,'Pre- 
valje. 

21.  Za  okraj Ptuj 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Ptuj 

predsednik: 

tajnik: 
člani: 

namestniki: 
predsednika: 
tajnika: 
članov: 

tajnik: 
člani: 

namestniki: 
predsednika: 

tajnika: 
članov:* 

" Kostanjevec Bogomir, predsednik okraj- 
nega sodišča, Ptuj; 
Dernač Vlado, učitelj, Ptuj; 
Krajne Martin,.ključavničar, Ptuj; 
Peric Ida, uslužbenka, Ptuj; 
Debenak .Slavko, uslužbenec, Ptuj; 

Knez Viktor, sodnik, Ptuj; 
Uran Jože, šolski nadzornik, Ptuj; 
Glavnik Franc, nameščenec,. Ptuj; 
Šrafela Ivan, elektrotehnik, Ptuj; 
Fajt Ivan, ključavničar, Ptujj 

22.  Za  okraj  Radgona 
na predlog okrajnega izvršnega odbora Radgona 

predsednik: 

tajnik 
člani: 

namestniki: 
predsednika: 

tajnika: 
članov: 

Zinauer   Milan,   predsednik   okrajnega' 
sodišča, Gor. Radgona; 
Kebe Anton, uslužbenec, Gor. Radgona; 
Borko Franc, učitelj, Gor. Radgona; 
Zadravec Branko, nameščenec, Gor.     ' 
Radgona; 
Suntajs Jože, elektrotehnik, Gor. 
Radgona; 

Levar Franc, kmet, Gor. Radgona; 
Kosar Franc, študent, Gor. Radgona; 
Pakiš Magda, kmetica, Konjišče; 
Dernovšek Boris, strojni tehnik, Gor. 
Radgona; 
Popit.Drago, delavec, Lutverci. 

23. Za okraj Slo v. Bis tri ca 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Slov. Bistrica: 

predsednik: 

tajnik: 

člani: 

Tribnik  Drago,  predsednik  okrajnega 
sodišča, Slov. Bistrica; 
Krajnčič Ivan, učitelj, Slov. Bistrica; 

Lbrenci Jakob, nameščenec, Slov. 
Bistrica; 
Kapun Hinko, študent, Slov. Bistrica; 
Senear Vera, nameščenka, Slov. Bi- 
strica; 
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namestniki: 

predsednika: 

tajnika: 

članov: 

Koje Jože, železničar, Siov. Bistrica; 

Brumec Štefan, nameščenec, Sp. Pol- 
skava; 

Pevnik Oto, strojni tehnik, Zg. Bistrica; 
Kovač Tone, brivski pomočnik, Zg. Bi- 
strica; 
Kukavica Franc, kmečki sin, Slov. Bi- 
strica. 

24. Za okraj Črnomelj 

na predlog okrajnega izvršnega odbDra Črnomelj: 

predsednik: Kočevar Julij, član sodišča, Črnomelj; 

tajnik: Pršina Julka, uslužbenka, Črnomelj; 

člani: Košir Franc, delavec, Črnomelj;^ 
Kopinič Julij, gostilničar, Metlika; 
Kapš Nande, šofer, Semič;   ' 

namestniki: 

predsednika: 

tajnika: 

Članov: 

Petric Jože, kmet, Ravnace; 

Stubler Nežka, kmečka hči, Cerkvišče; 

Pavlin Maks, nameščenec, Črnomelj; 
Fir Regina, šivilja, Metlika; 
Trdič Jože, kmet» Pribinci. 

25.  Za  okraj  Koî c v j o 

na" predlog okrajnega izvršnega odbora Kočevje: 

predsednik: 

tajnik: 

čiani: 

namestniki: 

prcdseduika: 

tajnika: 

članov: 

Cešarek Franc, Član sodišča, Kočevje; 

Mihelič' Vinko, gostilničar, Ribnica; • 

Gorše Franc, žagovodja, Kočevje; 
Stare Jože, zidar, Dolenja vas; 
Boje Jože, kmet, Nemška vas; 

Mikulič Kari, delavec, Travnik; 

Iiavh Alojzij, kmet, Slavski laz; 

Rus Štefan, delavec, Kočevje; 
Jenko Rajko, rudar, Kočevje; 
lic   Slane,   tajnik   okrajnega   10   Ko- 
čevje. 

26.  Z a  o k r a j  K r š k o 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Krško: 

predsednik: Lokovšek Mirko, predsednik okrajnega 
'      - sodišča, Krško; 

tajnik; 'Nimčič St:tne1 kmečki sin, Krško; _ 

člani: 

namestniki: 
predsednika: 

tajnika: - 
članov: 

Bahor Matija, delavec, Senovo; 
Vučajnk Alojz, ključavničar, Dobova; 
Papež Jože, kmečki sin, Sevnica; 

'   i - 
Preskar Jože,.čevljarski pomočnik, 
Krško; 

Kodrič Milan, kmet, Krška vas; 
Javorič Anton, mehanik, liajhehburg; 
Bostič .Mirko, trgovski pomočnik, Krško; 
Strilo! Ivan, delavec, Krško. 

27.  Za  okraj  Novo  mesto 

na predlog okrajnega izvršnega odbora Novo mesto: 

predsednik: Petrič Jože, član sodišča, Muhaber; 
tajnik: 

člani: 

namestniki: 

predsednika: 

tajnika: 

članov: 

Košir Jože, študent, Novo mesto; 

Šuštar Jože, sodni nameščenec, Novo 
, mesto; 
Počervina Franc, nameščenec, Novo 
me.sto;   • 
Somrak-Fr,anc, kmet, Kal pri Prečn!; 

Jazbinšek Avgust, železničar, Novo 
mesto; 

Avbelj Pavel,'nameščenec, Novo mesto; 

Kralj Jože, kmet, Gornje .Sušice; 
Kàstelic Franc, kmet, Birčna vas; 
Zupančič Alojz, krojač, Kandija - Novo 
mesto, r   . 

28. Za okraj Trebnje 

Ha predlog okrajnega izvršnega ^odbora)Trebnje: 

"predsednik: 
tajnik: 

člani: 

namestniki: 
predsednika: 

tajnika: 
članov: 

Bizjak Jože, član sodišča, Trebnje;. •'. 
Lekše Lojzka, kmečka hči, Trebnje; 

Mik]'ô Pavle, kmet, Lukovek; 
Tisu Rafael, rudar, Krmelj; 
Mirtič Miha, kmet, Brezova reber; 

Cernač Anton, delavec, Trebnje; 

Koračin Anton, kmečki sin, Mokronog; 
Doltar Lojzka, gospodinja, Trebnje; 
Žigman Tončka, uslužbenka,- Trebnje; 
Kolenc Stane, nameščenec, Trebnje. • 

Ljubljana dne 20. septembra 19-1G.  . 

Republiška volivna kcniisijs: 

Tajnik: 
Stane Kavčič s. r. 

Predsednik: 
Žigon Alojz s. r. 
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ZAPISNIK     , j 

II, redne seje II. zasedanja Slovenskega narodno- 
osvobodilnega sveta (SNOS-a), ki je bila dne 

10. septembra 1946 y Ljubljani 

Predsedoval: predsednik Prezidija Slovenskega na- 
rodnoosvobodilnega sveta Josip Vidmar. 

Sekretar: sekretar Prezidija Slovenskega narodno- 
* osvobodilnega sveta France Lubej. 

Zapisnikarja: Kocbek Jože, Pirjevec Dušan. 
Prisotni: predsednik in člani vlado Ljudske repu- 

blike Slovenije. 
Predsednik otvori II. redno sejo ob 9.30 uri. Za- 

pisnikar Dušan Pirjevec prečita zapisnik I. redne seje, 
ki ga Svet sprejme brez ugovora. 

Nato se preide na prvo točko dnevnega reda: raz- 
prava o predlogu zakona o Ustavodajni skupščini Ljud- 
ske republike Slovenije. Poročevalec Prezidija SNOS-a 
Edvard Kocbek prečita tekst zakonskega osnutka in po- 
da poročilo. Podpredsednik vlade dr. Marijan Brecelj 
predlaga, v imenu vlade Ljudske republike Slovenije, da 
se- v predlogu zakona izvrše spremembe tako, 

1. da v uvodu zakonskega predloga za besedami 
»Ljudske republike Slovenije« sledi naslednji tekst: slo- 
venski narodnoosvobodilni svet v skladu s C. in 7. skle- 
pom Zbord" odposlancev slovenskega naroda v Kočevju 
z dne Zf. oktobra' 1943 in z 11. členom ustave Federa- 
tivne ljudske republike Jugoslavije«.. 

2. da âe glasi 1. odst. 9. člena: »Ako se mandat po- 
slanca razveljavi zaradi tega, ker poslanec nima pogo- 
jev za izvolitev, se pokliče za poslanca njegov namestnik; 
ako tudi ta nima pogojev, za izvolitev, odredi Ustavo- 
dajna skupščina v tej volivni enoti nove volitve, ki se 
morajo izvršiti najkasneje v enem mesecu.«, 

,3. da v 3. odst. 9. člena izpadejo besede »obeh prej- 
šnjih odstavkov« ter se nadomestijo, z besedama »prve- 
ga odstavka«. 

Poročevalec Edvard Kocbek ' izjavi v imenu Prezi- 
.dija SNOS-a, <la predlagane spremembe sprejme. 

•   Predsednik otvori  razpravo. Govorili, so: ing. Du- 
šan Sernec, dr. Ivan Vasic in Viktor Repič, vsi »za«. 

'Nato da predsednik predlog zakona s spremembami, 
ki jih je predlagala vlada Ljudske republike Slovenije,- 
na glasovanje. Svet sprejme predlog z dvigom rok so- 
glasno. 

Ob 10.15 uri odredi predsednik 10 minut odmora. 
Po odmoru se seja nadaljuje s tem, da se preide 

na drugo točko dnevnega reda: razprava o predlogu za- 
kona o volitvah ljudskih poslancev za Ustavodajno skup- 
ščino Ljudske republike Sloven/je. Poročevalec Prezidija 
SNOS-a France Lubej prečita zakonski predlog in poda 
poročilo. Podpredsednik vlade dr. Marijan Brecelj pred- 
laga v imenu vlade-Ljudske republike Slovenije, da se 
v predlogu zakona izvrše naslednje spremembe: 

1. v četrtem odstavku 8. člena se nadomestita beledi 
senega člana« z besedama »treh članov«, 

2. v 15. členu se za prvim odstavkom vloži nov od' 
stavek z naslednjim besedilom: »Ako so predlagatelji 
v svoječasnem predlogu za potrditev kandidata navedli,' 
katera politična ali družbena organizacija predlaga kan- 
didata, veljajo tudi za predlog po têrn členu predpisi 
zadnjega odstavka 13. Člena«, 

3. v drugem in zadnjem odslavku 25. člena SP šte- 
vilo »500« nadomesti s številom »800«; 

4. v prvem odstavku 56. člena se za besedo »zapis- 
nik« vrinejo besede »v dveh izvodih«, 

5. v 57i členu nadomesti beseda »Zapisnike« prej- 
šnjo besedo »Zapisnik«. 

Poročevalec France Lubej izjavi v imenu Prezidija 
SNOS-a, da predlagane spremembe sprejme. ' 

Predsednik otvori razpravo. Govorili so: Vojko Ne- 
mec, dr. Jože Pokorn, Viktor Stopar in Štefan PAViič, 
vsi »za«. 

Nato da predsednik predlog zakona o volitvah ljud- 
skih poslancev za Ustavodajno skupščino Ljudske re- 
publike Slovenije s spremembami, ki jih je predlagala 
vlada Ljudske republike Slovenije, na glasovanje. Svet 
sprejme z dvigom rok predlog soglasno. 

Preide se na tretjo točko dnevnega reda: razprava 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije z dne 
2. aprila 194Ö. Poročevalec Pre2Îdija SNOS-a Frante Lu- 
bej poda poročilo in na predlog predsednika ter po so- 
glasnem pristanku Sveta prečila zakonski predlog • iz- 
jemo onega dela 5. člena, v katerem se našteva po- 
drobna razdelitev krajev. 

Nato podpredsednik vlade dr. Marijan Brecelj kot 
zastopnik vlade Ljudske republike Slovenije obrazloži 
zakonski načrt in predlaga, da se V osnutku zakona iz- 
vrše v 5. členu pod,razdelkom »Celjsko okrožje« nasled- 
nje spremembe: 

1. na-4. strani pod 11. točko se doda za oznako kat. 
občine Sv. Pongrac 'beseda: »(del)«, in za imenom na- 
selja Sv. Pongrac besede: »(del brez planinske koče na 
Mrzlici)«; V.        - - 

2. na 5. strani pod 20. točko se za imenom kat. ob- 
čine "Kasaze ter za imeni naselji Kasaze in Sv. Križ črta 
beseda »(del)«; * 

3. na 5. strani pod 21. točko se v kat. občini Trnov- 
lje (del) dodasta • imeni naselij: »Začret, Zadobrava 
(del)«? 

4. na G. strani pod 2G. točko se črtajo besede •»Ka- 
saze (del): Kasaze'(del), Sv. Križ (del)«; 

•   5. na 10. strani po<l'50. točko se črtajo besede t>Vph 
nik-oholica (del): Vojnik-okolica (del)«; 

6. na 11. strani pod,58. toČko-se črtajo imena naselij 
>Začret, Zadobrava (del)«, medtem ko se im« naselja 
Leskove glasi pravilno »Leskovec«^ 
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7. na 12. strani po<l Cl. točko se za imeni kat. ob- 
čine in naselja Vojnik-okolica èrta beseda »del)«; 

8. na 13. strani pod 7. točko se doda: 
»Ostrožno (del): Mali Lipoglav, Ostrožno (del)< ter 
»Dolga gora (del)«; 
9. na 17. strani pod 5. točko se za imenom kat. ob- 

. tine in za imenom naselja Kokarje doda beseda »(del)«; 

10. na 19. strani pod 13. točko se dodajo kot prvo 
(pred Loke) kat. občino besede -»Komarje (del): Kokarje' 
(del)«; 

11. na 23. strani pod 12. točko se za imenom kat. 
občine Ostrožno ter za imenom naselja Ostrožno doda 
"beseda »del«, medtem ko se ime naselja »Mali Lipo- 
glav« črta; 

12. na 25. strani se pod 20. točko za imenom naselja 
Dolga gora doda beseda »(del)«; 

13. na 28. 6trani se pod 2. točko brišejo besede 
•^Marija Reka (del): Marija Reka (del — Velika Reka)«, 
doda pa se »Sv. Pongrac (det): planinska koča na 
Mrzlici«; 

14. na 31. strani pod 1C. točko se brišejo besede 
»Paneče (del): Lahov graben (del)«. 

Clan Sveta dr. Maks Snuderl predlaga naslednjo 
spremembo v zakonskem predlogu: 

»1. Naslednji kraji okraja Slov. Biutrica se izločijo 
' iz tega okraja, in sicer: 

5. Fram (Fram, Rače del), 
7. Hotinja vas (Hotinja vas), 

13. Orehova vas (Orehova vas), 
19. Rače (Rače), ' , 
21. Slivnica pri Mariboru (Creta, Radizel, Slivnica 

pri Mariboru). 
2. Izločeni kraji se priključijo okraju Maribor-oko- 

lica pod točkami 11./12., 13., 14. in 15. 1er se pri na- 
slednjih krajih numeracija nadaljuje s točko 16. Jakob- 

-'ski dol.« -. 

Zastopnik vlade dr. Marijan Brecelj se izjavi proti 
špr.emembi   zakonskega " osnutka,   kakor   jo   predlaga 

"dr. Maks Snuderl. > 
Poročevalec France' Lubej v imenu Prezidija SNOS-a 

'Sprejme sp/emembe, ki jih je predložila vlada Ljudske 

republike Slovenije, ne pa tudi onih, ki jih je predlož,. 
dr. Maks Snuderl. 

Ker se na poziv predsednika nihče ne priglasi, k. 
razpravi, da predsednik na glasovanje predlog zakona t 
spremembami, predlaganimi po vladi Ljudske republike- 
Slovenije. Svet sprejme predlog z dvigom rok soglasno. 

Nato stavi predsednik v imenu Prezidija SNOS-a 
predlog, ki ga obrazloži, naj Svet sprejme sklep, s ka- 
terim se pooblasti Prezidij SNOS-a, da do sestanka Usta- 
vodajne skupščine Ljudske republike Slovenije še na- 
dalje izvršuje svoje posle, ki jih je doslej vršil med za- 
sedanji SNOS-a. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, 
da predsednik predlog na glasovanje, -ki ga Svet z dvi- 
gom rok soglasno sprejme. 

Zatem obrazloži predsednik naslednji predlog Pre- 
zidija SNOS-a, naj Svet sprejme sklep, s katerim se 
pooblasti Prezidij SNOS-a, da razpusti SNOS. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi o tem predlogu, da pred- 
sednik predlog na glasovanje. Svet ga z dvigom rok so- 
glasno sprejme. •    '      > 

V zaključnem govoru poudari predsednik pomemb- 
no zgodovinsko vlogo, ki jo je SNOS izvršil.v času na- 
rodnoosvobodilnega boja. 

• Nato prečita  predsednik ukaz Prezidija SNOS-a i 
dne 10. septembra 1946 o zaključku II. zasedanja SNOS-a. 

. Potem ko Svet pooblasti predsednika in sekretarja 
ter oba zapisnikarja, da smejo podpisati zapisnik te seje,, 
predsednik ob 17.20 uri zaključi sejo. 

Ljubljana dne 10. septembra 1946. 
Sekretar: Predsednik: 

' France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 
Zapisnikarja: 

1. Jože Kocbek e. r. 
2. Dušan Pirjevec s. r. 

POPRAVEK 

V zakonu o upravni razdelitvi Ljudske republike 
Slovenije, objavljenem v »Uradnem listu LRS« z dne 14; 
septembra 1946, št. 242/46, je na strani 256 v drugem 
stolpcu popraviti tiskovno pomoto s tem, da se mora ime 
kraja pod tek. št. 5 pravilno glasiti: Gorica ob Drpti. 

'    -i , i Uredništvo , 
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» •   t    . VS.E 
219. Zakon o obvezni obnovilvi in dograditvi zgradb na ozem- 

lju Ljudske- republike Slovenije; 
250, Odločba o razdelitvi odprtih voda na ribarske enote. 

BINA:        i 
« •_ ,       ,.-•', •      -.      .•>% 

251. Odredba za Izvrševanje zakona o začasik ureditvi ribar. 
etva y'Sloveniji.   •••>"• "   '    "     - v   • 

—:—• • .  ..   . ....—i—j     - 

,'.","*. .'"•.,.'" f- &efl •"• .< ' .' '•-...": 
Če razpolaga lastnik porušene, poškodovane aH .ne; . 

dograjene zgradbe sjpojrebnimi sredstvi za.obnovo ozi* 
roma dograditev (denarna eredstva, deloyna sila, grad- 
beni "material, .prevozna sredstva itd.) ali, si jih lahko 
sam priskrbi, mu določi' izvršilni odbor roke, v katerih 
mora pričeti,in dovršiti obnovitvena ali dograditveiia 
dela.. ' i." "" ""' ' '- •. " "' '' " ", , ' 

 5. člen          , • " "; -;; - 
* Če lastnik sam nima ali si ne more oskrbeti potrebnih 

sredstev (4. člen), mu izvršilni .odbor'sicer srhe naložiti 
izvršitev obnovitvenih 'ali dbgraditvenih del, vendar lo • 
pod pogojem, da mu obenem zagotovi ta sredstva.   !  . . 

V tem primeru ima lastnìp pravico do. potrebnega 
dolgoročnega 3% posojila iz kreditov za obnovo' zgradb 
pri Državni hipotekami banki. \""] ,   , ,        •      - 

Rok, določen za-gradnjo, teče y tem "primeru,od 
dneva, ko ima lastnik možnost,, razpolagati',s temi sred- 
stvi. •  '.; '•'•,'. '   ,.'.'     ',,. \v / .[ !".•'  '.   ,    .,, 

r   ','<'•[•   .            ' 6. člen  '    •''•>'',   ' \ ,.  _ " ,',.V' ' 
Če lastnik v določenem roku odrejenih del ne začne 

ali ne izvrši (4. in 5. člen), jih na račun lastnika lahko 
izvrši izvršilni odbor sam ali jih da izvršiti     '•       "   • 

.• ;./ / !•   •   7. člen - i-'       '-,, •••  ,-:;. " 
Izvršilni odbor nadzoruje lastnike, ki opravljajo sa- 

lili'v smislu, tega zakona obnovitvena ali dograditvena   • 
dela. Pri tem poslumu. pomagajo pristojni krajevni,ljud: 

ski'odbori. .    - '•) ';') ..'/ '•    .;   *"'   ',. *'; ,  - .* 7',',-; • 
Če delo ni emotfno. organizirano ali se ne opravlja 

•vestno in zaradi tega ni pričakovati; da,bi bilo v pred-. - 
pisanem 'roku končano, izda izvršilni odbor '.'potrebne) 
ukrepe za pravilen način in organizacijo dela. Obenem 
tudi določi «roke, v katerih morajo biti posamezna dela 
glede na dejanske možnosti'izvršena. '• • ' -'7 

Če se izvršilni odbor prepriča, da lastnik deló na- 
menoma zavlačuje ali ga vrši malomarno ali-sicer ne- • 
opravičeno ne sledi.ukrepom izvršilnega odbora/izvršilmi1 

odbor preostala dela lahko izvrši sa» ali jih da izvršiti 
na račun laetnika.       '!      --:       * '. < 

•>•   ,...:.;...-/. •; 7   &Sfa-:-. YV\   -i,i,r.     -;\ ' 
Če izvršilni odbor earn gradi ali da graditi na račun 

lastnika (•. in 7. člen), sme najeti na račun lastnika. . 
potrebno posojilo ter v breme lastniku~pri zemljišču, na 
katerem - ee. gradi, dmM ••:••. •••• $•2®°. 
ia%tavna ••••1<1•| "'':•••   -    *•••• -•"-'''"• 

Zakoni in drugi razglasi 
SNOS-• in Prezidija SNOS-a 

,   249. 
;, Zaradi čimprejšnje obnovitve ', po Vojnih dogodkih 
. Porušenih, poškodovanih in nedograjenih zgradb in ubla- 

žitve stanovanjske stiske izdaja Prezidij Slovenskega na- 
rodnoosvobodilnega sveta na predlog vlade Ljudske re- 
publike Slovenije, opirajoč se na IS.11 člen.ustave FLPtJ; 
naslednji 

zakon 
o obvezni obnovitvi in dograditvi zgraüb za ozemlju 

Ljudsko republike Slovenije 

:        . . ,1. Člen  ,". •       '•'•'•      .   **' 
Lastniki zgradb, ki so bile "zaradi vojnih dogodkov 

porušene ali poškodovane, bi lastniki nedovršenih zgradb 
< so. po, predpisih tega zakona'dolžni odstraniti ruševine, 
obnoviti porušene in poškodovane zgradbe in dograditi 
aedovršene zgradbe. . ' • 

-   . 2.* člen 
,   izvršilni odbori okrajnih in mesißih ljudskih odbo; 

rov nadzorujejo na svojem ozemlju vsa ta dela, odrejajo, 
kar je potrebno za dosego cilja, nudijo prizadetitnjod' 
i>2£0 ter vobče opravljajo vse posle, zvezane z izvajanjem 

<tega zakona razen' tistih, ki ••, pridržani drugim 
pblastvom, '••••,., 

•    '.       . >   . 8- «en    •" 
•Kjer je potrebna odstranitev ruševin iz prometnih, 

Nravstvenih ali podobnih razlogov, • pozove izvršilni od- 
bor lastnika, naj odstrani ruševine v primernem roku, 
W mu ga obenem določi. ' : 

Če lastnik tega ne stori, odstrani ruševine izvršilni 
odbor sam na njegove stroške. Izvršilni odbor pozove 

•lastnika, naj plača te stroške v.določenem roku. Če last- 
nik,tega' ne stori, se stroški poračunajo z, vrednostjo 
gradbenega materiala, pridobljenega pri odstranitvi ru-, 
i ut?' ^ gaizvräib3i odbor proda na javni dražbi ali pa 
lahko sam prevzame po ceni, ki jo določi po zaslišanju 
cinika strokovna komisija, imenovana pd izvršilnega 
odbora..če je prodajna' cena ali'prevzemna'cena višja 
k£*°r s0 stroški,-se presežek izplača lastniku: Če pä 
stroški presegajo,to ceno: bo razlika poračunana Dri iz- 
Elačilu ••••• odâkçdjBififi JaâUOku,,        
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Pri gradnji sme izvršilni odbor uporabiti ves Jast- 
nikov za zgradbo namenjeni material. f 

Tako dovršeno zgradbo sme izvršilni odbor uprav- 
ljati na račun lastnika, dokler z najemnino in more- 
bitnimi drugimi dohodki zgradbe aiso poravnani vsi 
[stroški gradnje in uprave. 

9. člen 
. Za posojila, izplačana za obnovitev ali dograditev 

po tem zakonu, imajo kreditne ustanove zakonito_za- 
stavno pravico, in sicer v vrstnem redu po zakoniti za- 

' ; stavni pravici za davke in javne dajatve. 

10. člen 
Ce je" obnovitev ali dograditev v nujnem javnem ln- 

teresjj.in je iz dosedanjega lastnikovega ravnanja raz- 
vidno^ da ni pričakovati, da bo temu sam zadostil s ta- 
kojšnjo obnovitvijo ali dograditvijo v smislu tega za- 
kona, ima izvršilni odbor pravico, brez določitve rokov 
takoj_sam izvršiti ali dati izvršiti na račun lastnika vsa 
potrebna obnovitvena ali dograditvena dela. 

il. člen 
Izvršilni odbor sme izreči razlastitev zgradbe in k 

njej spadajočega sveta proti^primerni odškodnini: 
1. če obnovitev porušene ali poškodovane zgradbe ni 

y skladu z regulacijskim načrtom ali z načeli regulacijo; 
2- če zahteva„iavna korist, da se obnovitev ali do- 

graditev izvrši v nasprotju s prvotnim načrtom ali na- 
-menom za: javno koristne svrhe. 

Razlastitev je dopustna" "le tedaj, če lastnik ni pri- 
pravljen graditi po pogojih, ki mu jih postavi izvršilni 
odbor, in če prevzame dograditev po teh pogojih na 

•jvoj račun izvršilni odbor sam ali 'drug javni organ. 
Višino odškodnine določi sodišče v nepravdnem po- 

ftopku. 
Odškodnino predstavlja pri zemljišču povprečna pro- 

. metna vrednost dotične vrste sveta v dotičnerr. kraju 
(mestni Četrti), pri gradbenem materialu in zgradbah 
dejai'eka prometna vrednost 

12.. člen , 
' Vsa gradbena in transportna podjetja in ustanove, 

proizvajalci gradbenega materiala in trgovci s takim 
materialom so dolžni, v prvi vrsti križi potrebe za ob-^ 
novitev ali dograditev.pojem zakonu, in sicer v okviru 
odločb, ki jih izdajo izvršilni "odbori prizadetim lastni- 
kom glede obnovitve ali dograditve. .     ' 

Pristojna  ministrstva* ,in  pristojni izvršilni odbori 
> izdajo spredaj navedenim podjetjem in ustanovam tudi 

ustrezne naloge. 
. ».       ,  ''       '     13. člen 

Prostori, obnovljeni, in dograjeni po fem zakonu, 
veljajo ,za_nove JjradnjjBj '   . 

višino .najemnine za te prostore določijo izvršilni 
odbori, upoštevaje pri tem izkazane gradbene stroške, 
y primerih, kjer je bilo treba gajeti posojilo, pa tudi 
dejansko amortizacijsko dobo in obrestno mero najetega 
posojila ter stroške vzdrževanja in javne dajatve. 

"•_  '. 14. člen ,       • '   ' 
I Proti odločbam izvršilnih odborov je dopustna pri- 

tožba ria višji izvršilni odbor po predpisih splošnega 
akona ö ljudskih, odborih,        " 

15. člen 
Vlada, Ljudske republike Slovenije je pooblaščena, 

da izda «potrebne predpise in navodila za izvajanje tega 
zakona. 

16. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 

Ljudske republike- Slovenije«. 
Ljubljana dne 20. septembra 19Aß. 
St. 94. 

's    Prezidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega «veta: 

Sekretar: 
France Lubej s. r. 

Predsednik: \ 
Josip Vidmar e. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe In odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

250. 

Odločba 
ministra "za kmetijstvo in gozdarstvo o razdelitvi 

odprtih vođa •• ribarske enote 

Na podlagi 3. člena zakona o začasni ureditvi ribar- 
stva v Sloveniji z dne 11. maja 194*6 (»Uradni li^t LRS«   '  . 
št. 143/30) , • . 

..odločam*. 

1. člen. ' • t.    ' , 
Da se omogoči-umno zadružno ribarsko gospodar- 

stvo tako glede ribolova, kakor tudi glede trajne in 
uspešne gojitve rib, se.razdelijo odprte vode v Ljudski 
republiki Sloveniji na jgVibarskih enot,-ki so jih ribar- 
ske zadruge upravičene izkoriščati po določbah navede- 
nega zakona. Te ,enote obsegajo: ^ 

1. gorenjska ribarska enota: 
Savo (Dolinko in. Bohinjko) od izvirov do jezu y 

Medvodah z vsemi pritoki na tej vodni progi; 
2. ljubljanska ribarska enota: 
.Savo od jezu v Medvodah do.cerkve v vasi Sava 

(do črte od zvonika proti jugu) z Unico in Ljubljanico 
ter z vsemi drugimi pritoki in pohikovalnicami na tej 
vodni progi, Raščico,"vse vode pri Grosupljem, Temenico 
od izvira do ponikev pri vasi Ponikve, Krko od izvira 
do črte od zatvornice Debeljakovega mlina v Podgozdu 
do zatvornice Glavanovega mlina v Gornjem kotu z vsemi ' 
pritoki na tej vodni progi, Cerkniško jezero z vsemi vo 
dami, ki se izlivajo ali ponikajo v jezero, in vse vode ' 
v kočevskem okraju, razen Čabranke-in Kolpe s pritoki; 

3. trboveljska ribarska enota: - 
Savo od cerkve v vasi Sava (od črte, navedene' 

pod 2;) do izliva Breškega potoka na Bregu, vštevši ta 
potok z vsemi pritoki na tej vodni progi, razen Savinje; 

4. krška ribarska enota: 
Savo od izliva Breškega potoka na Bregu do državne 

meje z Mirno, Sotlo in Bregano do državne meje, Krko 
od izliva do Dornikovega jezu v "Krški vasi in z .vsemi 
drußimi D_ritoki na tei »odili oroEl*  . .-, 
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5. novomeška ribarska enota; 
# Krko od črte, ki drži od zatvornice Debeljakovega 

ïnlina v Podgozdu do zatvornice Glavanovega mlina v 
Gornjem kotu, do Dornikovega jezu v Krški vasi s Te- 
menico od ponikev pri vasi Ponikve do izliva v Krko in 
* vsemi drugimi pritoki na tej vodni progi; 

6. črnomaljska ribarska enota: 
Cabranko in Kolpo do državne meie z vsemi pritoki 

na levem bregu;' 

7. celjska ribarska enota» 
Savinjo z vsemi pritoki; 

6. mariborska ribarska enota: 
Dravo od državne meje navzdol do desnega "brega 

•Vurberškega potoka pri izlivu, D ravin jo od izvira do 
desnega brega Stopenjskega potoka pri izlivu, Polskavo 
od izvira do sredine mostov na cesti .pri Zupečji vasi, 
Pesnico od izvira do Matjašičevega jezu v Gočovi in 

. Muro od državne meje do državne meje z vsemi pritoki 
oa teh vodnih progah; 

B. ptujska ribarska enota: 
Dravo od desnega brega Vurberškega potoka pri 

" izlivu, vštevži njen rokav Kanižo do državne meje, Dra- 
v finjo, Polskavo in Pesnico od meje mariborske ribarske 

enote do izlivov z vsemi pritoki na teh vodnih progah. 
V rjbarske enote spadajo tudi vse stranske vode, 

,   tekoče ali stoječo (naravne ali umetne struge, stari ro- 
kavi, mrtvice, močvare, mlake itd.), ki so na njihovih 
območjih, če nimajo značaja zaprtih voda (2. člen na- 
vedenega zakona). 

2. člen ;. 
Iz ribarskih enot so izvzete téle vode: 
1. iz gorenjske ribarske enote:   . /   , 

- '      Sava Dolinka od ustja potoka Belice do izliva po- 
toka Dobrčnika, Savica, Bohinjsko jezero, Sava.Bohinjka 

- do jezu v Soteski s pritoki in Blejsko jezero; 

2. iz ljubljanske ribarske enote: , 
- Potok Gameljščica s pritoki, Sava od izliva potoka 

Gostinščice do izliva Hotiškega potoka brez pritokov, 
Potok ObovSek od izvira do prvega jezu nad izlivom v 
Pšato, potok Iščica cd izvira do mostu v Crni vasi s 
Staro Želimeljščico od izliva do mostu na cesti Ig—Pijava 
gorica in z Novo 2elimeljščic$ od izliva do prvega mlina 
pod to cesto, gornji del Cerkniškega jezera do črte:, 

"Retje, Ponikve, Vrata, Zadnji kraj,z vsemi pritoki do te 
trte in potok Obrh. ,   , 

3. člen 
<..   Gospodarska središča za izkoriščanje ribarskih enot, 

navedenih v 1. členu, so v Kranju, Ljubljani, Trbovljah, 
/Krškem, Novem mestu, Crnolilju, Celju, Mariboru in 
Phiju. •— ~ 

• -.•  ' '4. člen   , 

Ta odločba  velja   od dneva objave y  >Ura'dnem 
listu LRS«.     > '        .    ,     v, 

• *•* 

,.    Ljubljana dne 12. septembra 1946. ' 
,      Št. 3956/11.   ,. 

Minister za kmetijstvo in gozdarstvo: 
Hribar Janez s. r. 

251. 

Odredba 
ministra za Kmetijstvo in gozđarsrvo za izvrševanje 

zakona o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji 

Na podlagi 13., 15. in 21. člena zakona o začasni 
ureditvi  ribarstva  v  Sloveniji z  dne  11.   maia 1946, 
(>Uradni lis.t. LRS< št. 143/36) 

odrejam,' 

1. člen 

Najmanjše mere 
Spodaj naštete vrste rib' ini rakov se ne smejo loviti, 

ako nimajo najmanjše mere; 
sulec (Salmo hucho)    .     .     »     . 70cm' 
potočna postrv (Trutta fario)   .    . 24 cm , 
jezerska postrv .(Trutta lacustris) . 24 cm 
zlatovčica (Salmo lontinalis)    .    . 24 cm 
križanka      .     .     .     ...     .24 cm 
šarenka (Trutta irridea)     ... 24 cm 
lipan, (Thymallu9 thymallus)   .    , 30 cm 
smuč (Lucioperca lucioperca) «    , 30 cm 
Ščuka (Esox lucius)     .    .    .    . 30 cm 

' som  (Silurus glanis)    .     .    s    * 50 cm 
podust (Chondrostoma nas us) .    . 24 cm   . 
platnica (Leuciscus virgo) .   \.    . 24 cm 
plošćič (Abramis brama)    .     *     . 24 cm 
plemeniti rak (Astacus flüviatilis) 11 cm 
rak koščak (Astacus torrentium)   . 7 cm 

Izjeme: 

sulec v Dravi in Dravinji od Sv. Vida do izliiç*    65 cm 
sulec v,Savinji in vseh pritokih od PodvinskegîU: 

jezu navzgor . .' .     .'    . ;"•.    ".     .     .     «   ;55•• 
potočna postrv in šarenka v vseh postrvjih pri- 

tokih Drave, in Dravinje  • .     .   J.   *.    •'.     22cm 
lipan od 15. februarja do 30. aprila, 

Ribe se merijo z vso glavo do konca repne plavuti, 
raki Da od oči do konca iztegnjenega repa. 

•2. člen       "t 

Prepovedani časi (lo^opust) 

Sploh se ne smejo* loviti:   > 1 
sulec od 1. marca do 31. maja,      . • 

vse postrvi razen šarenke od 1. oktobra Ho 15. marca, 
šarenka od 1. januarja do 15. maja, '" 
lipan .od 15. februarja do 30. aprila,' -        . 
smuč od 1. aprila do 31. maja, 
plemeniti rak-jelševec, samec od 1. nov. do 14. febr.. 
plemeniti rak-jelševec, samica,vse leto, 
rak koščak od 1.' novembra do/14, februarja. 

Prepovedano je od 1. marca.do 15. maja loviti na 
drstiščih bele ribe (podusti, platnice, ploščice itd.), ki se 
drstijo v jatah, , ,   '      , ( ":•-' 

3. člet . ' 
Izjemna dovolitev 

S posebno dovolitvijo ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo se smejo,loviti ribe in raki god predpisano, 
najmanjšo mero ali v prepovedanem jìasu za znanstveno 
raziskavo, za umetno gojitev ali za nasafanje v drugih 
vodah. Take ribe in rake je prepovedano prodajati ali 
sploh .dajati y promet,,razen s posebno dovolitvijo mini- 

. \ 
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strstva za kmetijstvo in gozdarstvo, ki daje tako dovoli- 
tev le v izjemnih, s stališča umnega ribarskega gospodar- 
stva posebno utemeljenih .primerih, a le za ribe, ki so 
bile ulovljene za pridobivanje' iker v vodah, v katere ne 
morejo prihajati na drst te ribe iz drugih ribarskih enot. 
Sicer pa se morajo za pridobivanje iker ulovljene ribe 
po osmukanju spustiti nazaj y tisto vodo, kjer so bile 
ulovljene. 

Prepovedi ribolovnih načinov in uporabe ribiških priprav 

'   4. Člen - 
Kolikor ai v tej odredbi drugače določeno, je do 

nadaljnje odredbe y yseh odprtih yodah ribolov dovo- 
ljen samo^jjtrnkom. 

V. Savi od Sliva Trboveljskega potoka do Turškega 
broda pri Brežicah in v Muri je.vse leto dovoljen tudi 
ribolov «s saki in križaki, v Dravi ia v Dravinji od Sv. 
iVida do izliva pa v. času od 1. junija, do konca februarja. 
To velja tudi za vse rokave in mrlvice teh voda. 

Sulce je prepovedano loviti drugače kot s trnkom 
na športni način. Pri ribolovu drugih, rib ulovljeai sulci 
ee morajo takoj živi izpustiti v vodo.„ 

V. Savi od izliva Trboveljskega potoka do' Turškega 
broda pri Brežicah in v Dravi nižje od Ptuja je dovo- 
ljeno loviti sulce tudi s saki in križaki. 

S posebno .dovolitvijo, ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo se smejo z mrežami, enako s saki ia križaki, 
kjer so ti sicer, prepovedani, loviti sulci ia druge vrste 
rib za znanstvene raziskave, za umetno gojitev,,za nasa- 
janje v drugih vodah, za hrano ribam ali v takih prime- 
rih, kjer pravilno ribarsko gospodarstvo zahteva'tak na- 
čin ribolova oziroma kjer ribolov s trnkom sploh ni 
mogoč. 
'.    Za lov rakov' so dovoljene dosèdej običajne priprave. 

/ ^      6. člen 
Prepovedano je: 

, : i; pobijanje rib pod. ledom; ,    \.  , 
2. nastavljanje tako imenovanih nočnih vrvic v po- 

jrirvjih vodah;  .      ,        ; 
3. pri lovu rib, in rakov, uporabljati mreže, sake in 

križake, katerih okenca merijo v mokrem stanju manj 
ko 3 cm od vozla do vozla (v stranici okenca), kolikor je 
za posamezne odprte vode uporaba mrež, sakov in kri- 
žakov sploh dovoljena. , -• 

. 6. člen .  . 
'  Izjemoma dovoli ministrstvo za kmetijstvo •• gozdar- 

stvo'za lov rib'in rakoy y znanstvene namene, za umet- 

no gojitev, za nasajanje ali za hrano ribam uporabo 
mrež, sakov ali križal&v z manjšimi kakor predpisanimi 
okenci osebam, od katerih se ,ni bati zlorabe, za dolo- 
čene ribje ali račje vrste, za določene vodne proge ali 
prostore kakor tudi za določeno dobo. Kadar se zaprosi 
ta dovolitev v znanstvene namene, za umetno gojitev ali 
za nasajanje, se izda dovolitev za določeno množino rib 
in rakov primerno potrebi, ki se •• poDrei dokazati« 

•   ' 7. člen 

Fri ribolovu s trnkom se sme uporabljati samo „ena 
ribiška palica. Edino pri ribolovu, kjer so potrebne za 
vaDÔ"ribe7*se sme uporabljati še ••• posebna 'ribiška 
palica za lov rib za vabo. 

8. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo sme izjemo- 

ma dovoliti uporabo sicer prepovedanih omotnih sred- 
stev za ribolov' ali uporabo strelnega orožja, če je to. 
potrebno, da bi se pokončale posamezne škodljive vrste* 
rib ali posamezne, škodljive, ribe, toda samo na določe- 
nih krajiti in za določeno dobo. 

9. člen 
Kolikor ni s to odredbo drugače določeno, veljajo 

ribolovne prepovedi in omejitve po dosedanjih predpisih  . 
še nadalje. 

Splošne določbe 
'   10. Člen 

Za nadzorstvo in zaščito ribarstva so ribarske za- 
druge dolžne po odredbah aiinistrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo nastaviti zaprisežene ribarske Čuvaje. Glede  . 
njihovih dolžnosti in pravic veljajo" dosedanji predpisi, 

11. člen 
Cena obrazcev za ribolovnice znaša 100 din, obraz-, 

cev za dnevna ribolovna dovoljenja 10 din (13. člen na-, " 
vedenega zakona). l . 

12, člen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnern listu 

LRS«; s tem dnem neha veljati odredba ministrstva za   . 
kmetijstvo o prepovedi ribolova z dne 14. > junija 1945 
(»Uradni list« št. 117/12). • 

Ljubljana dne 12. septembra" 1946. 
Št. 3956/11.    .   .   .     '     . 

Ministei*za kmetijstvo in gozdarstvo;   . 
Hribar Janez e. r. 

'Izdaja in zalaga': Uprava »Uradnega lista LRS< v'Ljubljani. Urednik :,Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani 
ilzhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din'70.—, polletno: din 135.—, celoletno din 260.—, 
Poaamean* •••••• MïA pola din 2.50, ;veaka nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredništva ia unraVuiSt.vo; IJubUana- 

•f, 
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Poitalna plačana v notovinl 

LJUDSKE   REPU BILI K E  SL OVE NI JE 

Letnik 111. .V Ljubljani dne 28. septembra 1946 Številka 66: 

VSEBINA: 
252. Ukaz o razglasitvi Državne založbe Slovenije v Ljubljani 

,   'in Državnega prodajnega zavoda za umetno obrt v Ljub- 
-ljani za gospodarski podjetji republiškega pomena. 

253. Odločba o smiselni uporabi določb. zakona o državnih 
ualužbencih za zvezne uslužbence za vse državne usluž-; 
bence Ljudske republike Slovenije. , 

'254'. Zakon o'dopolnitvi zaïasuegà zakona ólovùz'dné 23.ju-: 

•     , lija 1916.'     . , • 

255. Obvezno'navodilo št, 1 glede overitve podpisa kandidata 
' za poslanca za Ustavodajno skupščino LRS, ki "biva v ino- 

zemstvu; ,'-   ' ; 

Zakoni in drogi rozglcsi 
SNOS-a in Prezidija SNOS-a 

-       252/, ;; 

Ukaz    .*'   " 
Na podlagi G, in 7. odstavka sklepa Zbora odposlan- 

'  'cev.Slovenskega naroda v Kočevju z dne 3. X.. 1943,in 
' glede na ukaz Prezidija Ljudske skupščine FLRJ.o do- 

ločitvi' podjetij splošnega .državnega pomena z dne 19. 
julija 1946, ukaz št. 367. ,(Uradni list FLRJ št. ,417 59-, 

' 194G),  na   predlog • vlade " Ljudske   republike  Slovenije 
Prezidij Slovenskega narodnoosvobodilnega*sveta v smi- 
slu svojega'ukaza o, določitvi gospodarskih, pod jet j re" 
Dubliskeca pomena z dne 5. septembra 1946, št. 83, 

razglaša 

' za gospodarski podjetji republiškega pomena:', 

1. Državno'založbo Slovenje, Ljubljana, ustanovljeno • 
' - 1945, Uradni listSNOS in uredbo NVS z dne 31'. julija li 

NVS z. dne 22. avgusta 1945, št. 204/23,- -    —•  -o —   -. > -— " r •   v. 
'2. Državni prodajni zavod za-umetno obrt v Ljuo- 

ljani, ustanovljen z uredbo vlade LRS z dne 14.' marca 
1946, Uradni list LRSsz dne 16. marca 1946, št. 103/22. 

Ljubljana dne 27. septembra 1946, .      ' 
',   Št. 98. ' 

, Prezidij   -v      ,, • , 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

V     Sekretar: \    '  • Preds'ednik:    -  , 
France Lubej s. r. ••••• Vidmar s. r„ 

•253. .    '' -'- 

•'- ; Na podlagi 2. odstavka 93. člena zakona o državnih 
uslužbencih.z dne 23. julija 1946, Uradni list FLRJ i 
dDe 2. avgusta 1946, št. 436/62, Prezidij Slovenskega na- 
rodnoosvobodilnega sveta-      /  - «   •'..'_' 

..    •' :~'""~"!"-'"~'--;odlo8a":-" '•'" ' '""  -v--"•.-••; ^ 

,     ..1. Za čas,' dokler ne bo izdan. zakon -'o ; državnih 
ualužbencih .Ljudske .republike Sloyenije, sVimajo^o- 

ločbe zakona o državnih uslužbencih za zvezne usluž- 
; boncè sm.šeluo uporabljati za vse državne uslužbence 

Ljudske republike .Slovenije. 
' 2. Ta odločba velja cd dneva, objave v, »Uraduem 

.listu LRS«. ';*"'«    i 

Ljubljana dne 24. septembra, lp46. 
X St. 97.' ' 

Prezidij 
• Slovenskega ^narodnoosvobodilnega svefa; . 

*     ""'Sekretar:       ' • Predsednik: 
France JLubej s. r, Josip Vidmar s. r. 

•'  ,. Na podlagi drugega stavka v 24. točki 44. člena usta- 
ve FLRJ z dne'31. januarja 1946 izdeja Prezidij Slofgn-  '. 
skega .narodnoosvobodilnega svets .   '• 

zakon < .,-";:• 
o dopolnitvi začasnega zakona o IOTU z dne 23. juli- 
..  ' ja 1946, Uradni list LRS 181/50—46 ; 

v       1» člen 

K 13. členu se dostavi naslednji od=>tavek: ' 
»Izdajanje lovsk.h dovolilnic po dosedanjih predpi-, ' 

siiisme trajati do,-dejanske oddate lovišč v zakup po 
tem zakonu.<* . , 
' "      . ,  ' 2. člen • 

v   Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem listu 
-LRSČ   ,      ,,.,"';•        •     ',-. , 

Ljubljana dne 24. septembra 1946. , •'..-, 
St.'96.   -. ** 

- Prezidij .   j      " 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

,   Sekretar:     '''.<•••. Predsednik.     •, 
France Lubej s. r. Josip .Vidmar s. r,     , 

.'i i J 
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Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

2S3 
• Na podlagi 69. člena zakota o, volitvah ljudskih po- 

slancev za Ustavodajno skupščino Ljudâke republike1 

Slovenije ? dne 10. IX. 1946, UradniJist^LRS it. 219/60, 
izdajam naslednje •> 

obvezno navodilo št. 1: 
V primerih, v katerih predpisuje zakon o volitvah 

liudskih Doslaflce.v za  Ustavodajno skupščino LKS. da 

mora biti podpis" kandidata, overjen od ljudskega sodi- 
šča (n. pr. 13* 16. čl.), over; podpis kandidata, ki biva 
v inozemstvu, pristojno diplomatsko zastopstvo oziroma 
vojaška komisija FLRJ. 

Ljubljana dne 26. septembra 1946.' 
Štev. IV-350.   , 

Za predsednika vlada 
Ljudske republike Slovenije; 

. podpredsednik 

Dr. Marijan Biec.elj s. r. 

o 

~f 

Izdaja 
Izhaja 
Posamezna 
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Pu&lalaa  "lafaaa  v antnvfnl 

DNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 12. oktobra 1946 Številka 67. 

VSEBINA: 
250. Uredba o spremembi uredbo o cestnem prometi). 
257. Popravek uredbo o zatiranju San Joso-jevega kaparja. 
25S. Navodilo za izplačevanje akontacije na pokojnino. 

25!). Odredba o prometu z zeljem v območju Ljudrike republike 
Slovenije. 

2fi0. Objava potrjenih kandidatur za volitve ljudskih poslancev 
v Ustavodajno skupščino Ljudske republike Slovenije. 

ïîredbe, navodilo, odredbe in odločile 
vlade Ljudske republike Slovenije 

256. 

Na predlog ministrstva za notranje zadeve LRS in 
ministrstva za finance LRS izdaja vlada Ljudske repub- 
like Slovenije tole 

uredbo 
o spremembi uredbe o cestnem prometu 

z dne IG. junija 1945 

1. člen 

Prvi odstavek VI. člena uredbe ministrstva za no-, 
ltanje zadeve NVS o cestnem prometu z dne 16. junija 
1945 (uradni list št. 105/10 z dne 20. junija 1345), se 
spremeni tako, da se glasi:        ' 

2>Kolikor kršitve tehjaredfiispxiio spadajo y pristoj- 
nost sodišča, Jih kaznufe okrajni ljudski odbor, v obinoč- 
iungâîerega se jo kršitev dogodila, po svojem odseku 
•• notranjo zadeve.« 

V točki a) prvega odstavka VI. člena se najnižji 
znesek globe, določen z uredbo o spremembi uredbe o 
cestnem prometu z dne 20. septembra 1945 (Uradni list 
št. 278/38 z dne 2G. septembra 1946) na 250 din, zniža na 
CO din. 

Tretji odstavek VI. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Globe so stekajo v blagajno ministrstva za finance 
LRS.« 

2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave y >Uradnem listu 

Ljubljana dne 28. septembra 1046. 
St. III.—240/1946. 

LRS 

Minister za notranje zadeve: 
Boris Kraigher s. p. 

Minister za finance: 
Zoran Polic Sf r 

Predsednik vlade 1••: 
Miha Marinko s. r. 

257. 
Popravek 

V številki 53 »Uradnega lista LRS« z dne 10. avgu- 
sta 1946, pod zap. št., 188 objavljeno besedilo uredbe 
vlade LRS o zatiranju San José-jevega kaparja, se v 6. 
členu popravlja tako, da se 6. člen uredbe pravilno glasi: 

»Za pregled sadja po 4. členu se mora plačati pri- 
stojbina: od pošiljke nad 300 do 1000 kg 20 dinarjev, od 
vsakih nadaljnjih 1000 kg pa po 20 dinarjev.« 
Za ministra za kmetijstvo Predsednik vlade LRS: 

in gozdarstvo: Miha Marinko s. t. 
podpredsednik vlade LRS: 
dr. Marijan Brccelj s. r. 

Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovaniie 

258. 

Navodilo 
za izplačevanje akontacije na pokojnino 

Na podlagi pooblastitve iz IX. točke navodila za iz- 
plačevanje akontacije na pokojnino, ki ga je izdalo mini- 
strstvo za finance FLRJ dne 17. septembra 1Ô4C, XI. štev. 
G715, predpisujem glede izplačevanja akontacije na po- 
kojnino upokojencem Ljudsko republike Slovenije tole 

n a v o d i 1 o : 
Uslužbencu, upokojenemu po 4. členu uredbe o upo- 

kojitvi državnih uslužbencev, se takoj od prvega dne 
prihodnjega meseca po razrešitvi službe izplačuje _polo-_ 
vica čiste plače in rodbinska doklada kot akontacija na 
pokojnino. 

Rodbini umrlega aktivnega državnega^službenca, ki 
ima nad 5 let dejanske službe, so na njeno prošnjo do- 
loci akontacija v višini ene tretjine pokojnikove kosmate 
plače in rodbinske doklade. P^djmu^jimjlega-dri^-up.o- 
Kojenca. ki mu je bila_pokoimna odmerjena po uredbi, 
o ugotovitvi pravice do, pokojnine in~popravilniku za' 
izvajanje te uredbe, se na njeno prošnjo določi akonta- 
cija v višini dveh tretjin rodbinske pokojnine iz 10. člena 
uredbe o ugotovitvi pravice do pokojnine. 

Rodbinam umrlih državnih uslužbencev se določi 
akontacija na njihovo prošnjo. Vdova, ki ima pravico do 
rodbmska.BokoJniae. möra ßriloziti prošnji ?a akontacijo 
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možev mrliški list in poročni list. Ce je brez otrok ali 
ima otroke, ki nimajo već pravice <io pokojnine (4are 
nad 16 let oz<, če se šolajo, nad 23 let), priloži tudi se 
svoj rojstni list. Otroci brez staršev, ki imajo pravico do 
pokojnine (oz. njihov varuh), prilože prošnji za akonta- 
cijo rojstne liste, če so pa stari nad 16 let, prilože tudi 
potrdilo o šolanju oz. o nesposobnosti za pridobitno delo 
in varuški dekret. 

•Akontacija se določi z zneskom v celih dinarjih in ee 
zaokroži navzdol. Začne se izplačevati od prvega dne 
prihodnjega meseca po razrešitvi aktivnega državnega 
uslužbenca službe oziroma od prvega dne prihodnjega 
meseca po smrti aktivnega uslužbenca ali upokojenca. 

Akontacija obremenjuje kredit za izplačevanje po- 
kojnin državnim upokojencem in se izplačuje brez vseh 
odbitkov. 

Odločbo o akontaciji izda organ, ki je pristojen za 
odmero, pokojnino (področno ministrstvo) in jo pošlje 
odseku za pokojnine pri ministrstvu za finance LRS za- 
ladi izplačila. 

Organi, ki upokojujejo državne uslužbence in jim 
odmerjajo pokojnino, morajo upokojit veni postopek iako 
urediti, da se lahko takoj po upokojitvi odmeri pokoj- 
nina. Zato je treba za vse uslužbence čimprej sestaviti 
razvid potrebnih podatkov (glej pravilnik o razvidu drž. 
uslužbencev z dne 11. avgusta 1946, Ur. list FLRJ, št. 65 
z dne 13. avgusta 1946), po katerih bo mogoče takoj po 
upokojitvi uslužbencu odmeriti pokojnino in jo izplače- 
vati že od prvega dne prihodnjega meseca po razrešitvi. 
Odločbe o akontaciji so samo začasen ukrep in se akon- 
tacije smejo izplačevati najdalj tri mesecer 

Po tem navodilu se je ravnati od dne objave v 
^Uradnem listu LRS«. 

Ljubljana dne 7. oktobra 1946. 
Štev. 4346-1-1946.. Minister za finance: 

'    Polič Zoran s. r. 

259. 

Odredbu 
o prometu z zeljem v območju Ljudske republike 

Slovenijo 
1. člen 

Zelje smejo kupovati neposredno od pridelovalca v 
območju Ljudske republike Slovenije le trgovinsko pod- 
jetje >Sadje« v Ljubljani in od njega pooblaščeni na- 
kupovale! ter potrošniki za potrebe svojega gospodinjstva. 

2. Člen 
Izvoz zelja v druge ljudske republike je do nadalj- 

nje odredbe dopusten samo s pismenim dovoljenjem mi- 
nistrstva za trgovino in preskrbo LRS. 

3. člen 
Kršilci te odredbe se kaznujejo po zakonu o zatira- 

nju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacijo in 
gospodarske sabotaže. / 

.   ' 3. člen 
Ta odredba velja od dne objave j »Uradnem listu 

LRSc 
Ljubljana dne 10. oktobra 1946. 
St. 14730/146, 

Minister za trgovino in preskrbo: 
"'V     ' Jone.fajiajg. r, i 

Občeveljavne odredbe in razglasi 
raznih oblastem, zavodov in ustanov 

260. 

Objava 
potrjenih kandidatur za volitve ljudskih poslancev 
v Ustavodajno skupščino Ljudske republike Slovenije 

I. Okrožno mesto Ljubljana 
Mestna volivna komisija Ljubljana je potrdila na- 

slednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
za ljudske poslance Ustavodajne skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije: 

Prva volivna cnotat 
I. kandidat:       Oc opek  Angela, delavka, predsedni- 

ca Glavnega odbora AFZ, Ljubljana, 
namestnik:     Kačar Jože, delavec, Ljubljana. 

II. "kandidat:       Bolta Janez, kmet, Ljubljana, 
namestnik:     Alič Štefan, delavec, Ljubljana. 

Druga volivna enota: 
I. kandidat:       Kardelj Edvard, podpredsednik vla- 

de FLRJ, 
namestnik:     Stopar Viktor, strojni ključavničar, 

Ljubljana. 

Tretja volivna enota: 
I. kandidat:       Kraigher  Boris, minister za notra- 

nje zadeve vlade LRS, 
namestnik:    Nedog Janez, študent, Ljubljana. 

II. kandidat:       P o k o v o c   Stefan, grafik, Ljubljana, 
namestnik:    Vidmar Ivan, kmet, Ljubljana. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat:       Dr. Brecelj Marijan, podpredsednik 
vlade LRS, Ljubljana, 

namestnik:    Zdcšar Ilcnrik, učitelj, Ljubljana. 

II. kandidat:       Kajtna  Pavel, delavec, Ljubljana, 
namestnik:    Itepovž Ed rarü, lesni trgovec, Ljubljana, 

Peta volivna enota: 
I. kandidat:       K im ovce   Franc,    učitelj,    sekretar, 

MOOF Ljubljana, 
namestnik:    Pipan Franc, kmet, Ljubljana. 

II. kandidat:       M a r o u S o  Anton, krojač, Ljubljana« 
namestnik:    Mcrliar Blaž, mizar, Ljubljana, 

Šesta volivna enota: 
I. kandidat:      A v Š i 5  Jaki, generallajtnant, LJub- 

ljana, 
namestnik:    Kumar Andrej, delavec, Ljubljana. 

II. kandidat:       Kalin Ljudomil, knjigovodja, Ljub- 
ljana, 

namestnik;    Jeromeu ••••.•. krn^t, Ljubliaa% 
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Sedma volivna enota: 
!•• kandidat:       Kocbek   Edvard, profesor, podpred- 

sednik Prezidija SNOS-a, Ljubljana, 
namestnik:    Krese Leopold, inspektor KK za mesto 

Ljubljana. 
"• kandidat:       T a r m a n  Ivo, upokojenec, Ljubljana, 

Namestnik:     Klemen Peter, nameščenec, Ljubljana. 

Osma volivna enota: 
!• kandidat:       Kidrič  Boris, minister zvezne vlade 

FLRJ, 
namestnik:    Albreht Franc, književnik, Ljubljana. 

Deveta volivna enota: 
1> kandidat:       Marinko   Miha, predsednik vlade 

LRS, 
namestnik:    Kidrič Zdenka, nameščenim, Ljubljana. 

Deseta volivna enota: 
!• kandidat:       Župančič Oton, pesnik in pisatelj, 

Ljubljana, 
y namestnik:   • Kušlan Maritka, delavka, Ljubljana. 

H- kandidat:       Ceruivcc Miro, geometer, Ljubljana, 
namestnik:     Bemot Ćirilj profesor, Ljubljana. 

Enajsta volivna enota: 
•'•kandidat:       Vidmar  Josip,  knijžeVnik, predsed- 

nik Prezidija SNOS-a, Ljubljana, 
namestnik:    Zupet Gustav, dentist, Ljubljana. 

*• kandidat: 
^mestnik: 

]I- kandidat: 
...   namestnik: 

*• kand idat: 

namestnik: 
il- kandidat: 

namestnik: 

Dvanajsta volivna enota:. 
Tomšič   Mira, proiesor, Ljubljana, 
Turna Brane, industrialec, Ljubljana, 
Čopič Venčeslav, profesor, Ljubljana. 
Cimperman Karla, gospodinja, Ljub- 
ljana. 

Trinajsta volivna enota: 
D r.  M.e 1 i k Anton, univerzitetni pro- 
fesor, Ljubljana. 
Ziherl Ana, gospodinja, Ljubljana. 
K o m a v 1 i Simon, vrtnar, Ljubljana, 
Penne Martin, nameščenec, Ljubljana. 

II. Celjsko okrožje 
i. ' 

Okraj Celje-mesto 
okrajna volivna komisija Celje-mesto   je   potrdila 

radnje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
Wdske poslance Ustavodajne skupščine. LRS: 

Prva volivna enóta: 
v kandidat; '   Leskov8e,k  Franc,  minister.za in- 
 dustrijo in rudarstvo VLRS, Ljubljana, 

namestnik;    Draksler Jakob, sekretar okrajnega .OF 
'" ^••«, cj^e.     ',     ''';•';'•  

II. kandidat:       Gradišnik   Fedor, lekarnar, Celj-a 
namestnik:     Žgank Franc, ključavničar, Celje. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Kidrič  Boris, minister za industrijo 
pri vladi FLRJ, 

namestnik:    Popit Franc, sekretar okrožnega odbora 
OF, Celje. '    . 

Okraj Ceije-okolica 
Okrajna volivna komisija Celje-okoilca je potrdila 

naslednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandida- 
ture za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat: O c v i r k  Ivan,  kmet, Celje, 
namestnik: Marinko Mica, delavka, Ljubljana. 

II. kandidat: Vodovnik   Ivan, krojač, Letuš, 
namestnik: Svajger Avgust, mehanik, Braslovče. 

i 
Druga volivna enota: 

I. kandidat: Hribar  Rudi, delavec, Celje, 
i      namestnik: Aubreht Jožef, uradnik, £alec. 
II. kandidat: Trobiš   Stefan,   učitelj, Celje, 

namestnik: Funkel Rafko, obrtnik in kmet, Griže. 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat: Lam p re t   Jožef, duhovnik, Maribor. 
namestnik: Stefančič Vinko, kmet, Velika Pirešica. 

II. kandidat: Koren Alojz, nameščenec, Dobrna, . ' 
namestnik: Sevčnikar Stane, kmečki sin, St. JacŽ. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat:       ft * » n t e Peter, delayec, polkovnik ••, 
Celje, 

namestnik:    Pi ii^ršek Anton, kmet, Šmarjeta  pri 
Celju.        % J 

II. kandidat:       Z upa ne k Alojz, mizar, Šmafjeia, 
namestnik: '   Borovnik Valentin, kmečki sin, Lipj», 

Peta volivna enota: 

I. kandidat: Gabrovec Milica, nameSčenka,'Celje, 
namestnik: Pocajt Franc, mlinar in kmet, Teharje. 

II. kandidat: Zupane Albin, ključavničar, Slance, 
namestnik: Merslavič Anton, kmet, Sv„ Primož. 

Šesta volivna enota: 

I. kandidat: Brile j Jože, načelnik političnega od-" 
• -.    • oddelka ministrstva za zunanje wJeve< 

,. vlade FLRJ, Beograd, 
namestnik:' Romih Mihael, kmet, Planina. 

II. kandidat:. ZdolSek Ivan,,kmet, Planina, 
namestnik: Doberšek Jvan, kmet^ Planka-Dobro 

Ä/ 

•i 
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Sedma volivna enota: 
I. kandidat:        Lešnik   Alojz,  upravnik   NAPROZE, 

Laško, 
namestnik:     Sušič Jožef, rudar, Huda jama. 

«I. kandidat:       J a n č i č   Cenkc, tajnik OLO, Celje, 
namestnik:     Horjak J-kob, kmet, Mačkovec. 

Okraj Konjice 
Okrajna volivna komisija Konjice je potrdila nasled- 

nje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 
ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

1. kandidat: Š c 1 iji   Ivan, kmet, Dobrova, 
namestnik: Gorenjak Ludvik, nameščenec, Skalce. 

•. kandidat: Drofenik Jurij, kovač, 2iče, 
namestnik: Klokočovnik Anton, kmet, Spitalič. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Diacci   Alojz,  rudar, Ljubljana, 
namestnik:    Trobina Stanislav, župni upravitelj, 

Cadram. 
II. kandidat:       Beškovnik Karel, kmet, Skomarje, 

namestnik:     Golčman Kari, agrarni interesent, 
Oplotnica. 

Okraj Mozirje 
Okrajna volivna komisija Mozirje je potrdila nasled- 

nje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 
ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       V r a b i č Olga, študent medicine, Ljub- 
ljana, 

namestnik:    Vrabit Jože, jamomerec, Fesje.     ' 
JI. kandidat:       L e m p 1 Ivan, kmet, Šalek, v 

namestnik:     Kranjc Jože, delavec, Šoštanj.     '"* 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Venižnik Milan, pravnik, Celje, 
namestnik:    Miklavc Lado, kmet, Mozirje. 

II. kandidat:       L o t r i •  ••••, personalni referent 
zdravilišča Topolščica, 

namestnik:     Kreìel Ivan, kmet, Dobletine. 

Tretja volivna enota: 

11, kandidat:   >   Kovač Stane, načelnik oddelka za za- 
konodajo in izgradnjo ljudske oblasti 
pri predsedstvu VLRS, Ljubljana, 

namestnik:    Glojek Ivan, kmet, Zgornji Kras. 
II. kandidat:       Zupan  'Anton, delavec, Gornji grad, 

namestnik:    Janžojnik Kari. kmet Creta, 

Okraj Šmarje pri Jelšah 
Okrajna volivna komisija Šmarje pri Jelšah je po- 

trdila naslednje, od Osvobodilne fronte predlagane kan- 
didature za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       B a 1 o h   Pavle, sekretar okrajnega od- 
bora OF, Šmarje pri Jelšah, 

namestnik:     Kidrič Ivan, nameščenec, Šmarje. 
II. kandidat:       But  Franc, nameščenec, Šmarje pri 

Jelšah, 
namestnik:     žličar Franc, kmet, Ponikva. 

Druga volivna enota: 
I. kandidat:       dr. K a m b i č Miha, minister za grad. 

nje vlade LRS, Ljubljana, 
namestnik:     Stancar Avgust, župnik, Sv. Križ pri Ro- 

; . gaški Slatini. 
II. kandidat:       Kos  Jože, profesor, Rogaška Slatina, 

namestnik:     Kokolj Franc, kmet, Kostrivnica. 

Tretja volivna enota: 
I. kandidai:       Kraigher   Sergej,   predsednik   Na1 

črtne komisije pri predsedstvu VLRS, 
Ljubljana, 

namestnik:    Čcpin Franc, nameščenec, Kozje. 
II. kandidat:       Zvar  Ernest, nameščenec, Šmarje pri 

Jelšah, 
namestnik:.   Lah Jože, kmet in mlinar, Sodna vas. 

Okraj Trbovlje 
Okrajna volivna komisija Trbovlje je potrdila na- 

slednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat: A lic  Anton, rudar, Trbovlje, 
namestnik: Toplikar Alojz, nameščenec, Trbovlje, 

II. kandidat: Nagla v  Oskar, rudar, Trbovlje, 
namestnik: Seme Ernest, nameščenec, Trbovlje. 

Druga volivna-enota: 

I. kandidat: Ribič Alojz, rudar, Trbovlje, 
namestnik: Skalin Mirko, učitelj, Trbovlje. 

II. kandidat: B r e č k o Adam, rudar, Trbovlje, 
namestnik: Pust Janko, kmet, Trbovlje, 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:      S e n t j ur c Lidija, profesoric»^ 
Ljubljana, 

namestnik:    Povše Avgust, ključavničar, Hrastnik. 
II. kandidat:       Jug Viktor, kmet, Okroglica, 

' namestnik:    Xerilai Ee.rd.0, •.••••, H.rasjnik, 
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četrta v olivna enota: 
'• kandidat:       V i p o t ni k Janez, predsednik glavne- 

ga odbora LMS, Ljubljana 
namestnik:     Skolj Alojz, kmet, Dole pri Litiji. x 

ri- kandidat:       B u r k c 1 j c Viktor, rudar, Zagorje, 
namestnik:     Ustar Vinko, rudar, Zagorje. 

Peta volivna enota: 
*• kandidat: 

»amestnik: 

III. Ljubljansko okrožje 

Marinko  Miha,  predsednik  vlade 
LRS, Ljubljana, 
Skvarča Ivan, gozdar, Znojile. 

.sle. 

1. 

Okraj Grosuplje 
Okrajna volivna komisija Grosuplje je potrdila na- 
nje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 

Jiraske Poslance Ustavodajne skupščine LRS 

*• kandidat 

"•"«mestnik: 

IJ- kandidat: 
'•   ^mestnik: 

Prva volivna enota: 

M a c e k   Leopold,   tesarski   pomočnik, 
predsednik okrožnega Izvršnega odbora 

msko okro 
korifnik Fi 

šuplje. 

Gale Ivan, kmet, Grosuplje, 
Pavčič Anton, kmet, Gatina. 

za ljubljansko okrožje, Ljubljana, 
Dr. Podkorifnik Franc, zdravnik, Gro- 

Druga volivna enota: 

K r e v s Ivo, nameščenec, Ljubljana 
Hrovat Ivan, posestnik, Zagradec. 

Zaje  Fcpca,  nameščenka,  Ivančru 
gorica, 

namestnik:    Avsee Veiičcslav, poslovodja, St. Vid. 

!" Ndidat: 
"»mestnik 

11 kandidat: 

I. kandidat: 

namestnik: 
11  kandidat: 

uumcsluik: 

Tretja volivna enota: 
M al e § i č Matija, tehnik, podpolkovnik 
JA, Ljubljana, 
Hočevar Ivan, študent, Vel. Lašče. 

Blatnik Ludvik, mesarski pomočnik, 
Videm-Dobrepolje, 
Gaio Herman, kolar, Turjak. 

2, 

Okraj Jesenice 
Okrajna volivna komisija Jesenice je,potrdila nasled- 

iš, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 
JUdske poslance Ustavodajne skupščine  LRS: 

*• kandidat: 

»amestnik: 

Prta volivna enota: 
Kardelj Edvard, podpredsednik vla- 
de FLRJ, Beograd, '. 
Dolinšck Anton, delavec, predsednik 
federalnega odbora ESZDNJ, Ljubljana. 

Druga volivna enota: 

L kandidat:        Dr. Potočnik Miha, direktor Kil), 
Jesenice, 

namestnik:     Zvan Janez, tovarniški delavec, Sp. 
Gorje. 

II. kandidat:       V i (lic Ivan, železniški delavec, Selo 
pri Žirovnici, 

namestnik:     Kajžar Jakob, kmet, Rateče. 

Tretja volivna enota: 
I. kandidat:       D r. R u s Jože', podpredsednik Prezidi- 

ja skupščine FLRJ, Beograd, 
namestnik:     Kersnik Stane, delavec, Ljubljana.     • 

II. kandidat:       Kunstclj Peter,  kmet, Bohinjska 
Bela, 

namestnik:     Medja Jakob, kmet, Ravno, 10. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat:       To man  Tone,  pomočnik  ministra  za 
socialno skrbstvo VLRS, Ljubljana, 

namestnik:     Torkar Janko, elektroinženir, Lesce. 

II. kandidat:       Legat Jože, kmet, Begunje, 
namestnik:     Pire Vinko, tovarnar, Lipnica. 

3, 

Okraj Kamnik 

Okrajna volivna komisija Kamnik je potrdila na- 
slednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 
ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat: Boš tvc r Mara, študentka, Ljubljana, 
namestnik: Karba Dušan, lekarnar, Kamnik. 

II. kandidat: Dr ole Alojzij, delavec, Homec 
namestnik: Kralj Janez,, kmet, Radomlje. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:        Z a v a s n i k   Franc,   kmecui   sin, 
Kamnik, 

namestnik:     Repine Ivan, nameščenec, Kamnik. 

II. kandidat:       R»boIj Anton, kmet, Kamnik, 
namestnik:     Hribar Jakob, kmet, Kamnik. 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       Svetina Ivo, pomočnik ministra za 
notranje zadeve LRS, Ljubljana. 

namestnik:     Klopčič Martin, kmet, Koko.šnje. 

II. kandidat:       Raz potnik Jože, ekonom, Kamnik,, 
namestnik:     Orchck Franc, kmet, Lačni vrh-Krtina. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat:       Brejc Tomo, minister za delo ,VLRS 
Ljubljana, ' -   . > 

namestnik:'> Y.aršck Anton, ključavničarski mojster, 
"Domžale. 
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lì. kandidat:       Giovanellì Iran, delavec, Sp. Jarše, 
namestnik:    Jeraec Janez, kmet, Trzin. 

Peta volivna enota: 

I. Kandidat: B1 e j c Anton, delavec, Mengeš, 
namestnik: Kern Franc, kmet, Breg pri Kamniku. 

II. kandidat: C i p e r 1 e Lovro, zidar, Vodice, 
namestnik: Kvas Jože, delavec, Zalog. 

& 

Okraj Kranj 
Okrajna volivna komisija Kranj Je potrdila naßled- 

nje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 
ljudske poslance Ustavodajno skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       Fajîar Tone, minister za trgovino in 
preskrbo vlade LRS, Ljubljana, 

namestnik:    Zarršnik Stane, šolski upravitelj, Kranj. 
II. kandidat:      Kramar Alojz, nameščenec, Ljubljana, 

namestnik:     Macarol Stane, obrtnik, Kranj. 

Druga volivna enota: / 

I. kandidat:       Stegnar Andrej, delavec,  ravnatelj 
\ Drž. zavoda za soc. zavarovanje, Bistri- 

ca pri Tržiču,        • ' 
namestnik:.   Levička Zdenko, lekarnar, Tržič. 

II. kandidat:      Našič Karel, poročnik JA, Kranj, 
namestnik:    Repine Miha, kmet, Sp. Veterno, 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:      D r. K r ž i Ï * i k Anton, minister za so- 
cialno skrbstvo vlade LRS, Ljubljana, 

namestnik:    Rozman Franc, posestnik, Mavčiče 
II. kandidat:      Mlakar Janez, delavec, Šenčur, 

namestnik:    Mohorič Jožef, kmet, PodbJica. 

Četrta volivna enotam 

I. kandidat:       P o r Janez, vrtnar, Grad-Strmol, 
namestnik:    Snedic Janez, posestnik, Sp. Bela, 

II. kandidat:      Rib nikar Janez, kmečki delav/ec, 
; Praprotna polica, 

namestnik:    Kaštrun Rudi, Žagar, Preddvor. 

5. 

Okraj Ljubljana-oKolica 
Okrajna volivna komisija Ljubljana-okolica Je po- 

trdila naslednje, od Osvobodilne' fronte predlagane 
kandidature za ljudske poslance Ustavodajne skupščine 
LRS: 

?rva vplivna enota: 

I. kandidat:      Kozak Lado, urednik ^Kmečkega cla- 
ss«, Ljubljana,    • 

namestnik:    Kaplja Jernej, predilniški mojster in 
predsednik KLO Litija. 

II. kandidat:       Zore Anton, kmet, Tirna, 
namestnik:    Savšck Ivan, kmet, Zg. Zalo*. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       M o j Š k e r c Franc, tajnik OLÖ, Ljub- 
ljana-okolica, Ljubljana, 

namestnik:    Kavšck Ignac, predsednik KLO Pre- 
žganje. 

II. kandidat:      P r e 1 o g a r Miloš, krojač, Šmartno pu 
Litiji, 

namestnik:    Sirk Pavel, kmet, Velika Kostrevnica. 
-    / 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       Maček Ivan, generalmajor JA,  pod- 
predsednik vlade LRS, Ljubljana, 

namestnik:    Pavšič Stefan, major JA, Zadvor. 

II  kandidat:      L o ï a r Edvard, kmet, Beričevo, 
namestnik:    Strgar Milica, Študentka, Škofljica. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat: Z i b è r 1 Boris, publicist, LJubljana 
namestnik: Kalan Franc, delavec, Medvode. 

II. kandidat:1 Pir kovic Boris, delavec, Tacen, 
namestnik: Bcdcnik Jože, kmet, Črnuče 

Peta volivna enota4   •   • s • 

I. kandidat:       Kavčič Stane, delavec, Ljubljana, 
namestnik:    Škraba Rado, študent, Novo mesto 

II. kandidat:       K u m še Angela, tajnica KLO Tornisci j, 
namestnik:    Skulj Rudolf, delavec, miličnik, Borov- 

nica. 

Šesta volivna enota: 

I. kandidat:       F url an Franc, kmet, terd, 
namestnik:    Grabelšek Karel, pom. urednik >Ljud- 

ske pravice<, Vrhnika. 
II. kandidat:^     Zdešar Tone, predsednik KLO, Vna- 

nje gorice-Brezovica, 
namestnik:    Stržinar Franc, kmet, Vrhnika. 

"Jedrna volivna enota: 

L kandidat:       Hribernik Rudolf, podpolkovnik JA, 
Radovljica, 

namestnik:    Dr. Logar Cene, profesor filozofije, 
Horjul. 

II. kandidat:      P od viz Anica, delavka, Kožarje, 
namestnik:    Knez Andrej, kmet, Sujica, 

6- 

Okraj Rakek 
Okrajna volivna komisija Rakek Je potrdila nasled- 

nje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 
ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 
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Prva volivna enota: 
!• kandidat:       Rudolf Janko, nameščenec, Ljubljana, 

namestnik:     Melo Jože, delavec, Cerknica. 
,"  kandidat:       Sega Andrej,  Žagar, Zerovnica-Cerk- 

nica, 
namestnik:    StražiŠar Ivana, kmečka delavka, Rakek. 

Druga volivna enota: 
*•• kandidat:       P e h a č e k   Rado,  generalmajör  JA, 

Dol. Logatec, 
namestnik:     Suhadolnik Janez, delavec, Dol. Logatec. 

1]- kandidat:       Lenarčič Ciril, tapethik, Dol. Lo- 
gatec, 

,   namestnik:     SimČič Anton, delavec, Laze. 

Tretja volivna enota: 
*• kandidat:       Dr. Lavrič Božidar, univerzitetni 

profesor, Ljubljana, 
namestnik:    Stric Franc, član O00F, Ljubljana. 

•'• kandidat:       Bavec Franc, kmet, Podcerkev, 
--  «amestnik:     Turk Peter, kmet, Studenec-Bloke. 

Okraj škof ja Loka 
• Okrajna volivna komisija škofja Loka je potrdila 
. as\ednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
a 'Judske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

*• kandidat: 

namestnik: 

I kandidat: 
'^ .oameetnik: 

^[kandidat: 
"namestnik: 

' T L kandidat: 

namestnik: 
,Tl- kandidat: 

lamestnik: 

Prva volivna enota: 
Dr. Pokorn Jože, minister za pravo- 
sodje VLRr, Ljubljana, 
Ccgnar Janez, kmet, Zabnica. 

Druga volivna enota: 
K T m e 1 j Maks, kmet, Hotovlje, 
Dr. Gregorčič Milan, zdravnik, Gorenja 
vas. 
B1 a ï i č Ivan, kmet, Dobračeva, 
Pcternclj Anto , Žagar, Koprivnik. 

Tretja volivna enota: 
Tro jar Ivan, gozdni delavec, Ojstri 
vrh, 
Prezelj Ivan, kmet, Davča. 
61 o b o č n i k Borie, kmet, Železniki, 
Hrast Oskar, učitelj, Bukovščica, 

Okra 

IV. Mariborsko okrožje. 

Okraj Lendava 

•Bled •     aa V6livna komieija Lendava Je potrdila na- 
ia lt^'i0*1 Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
e 4Udeke poslance ustavodajne skupščine. LRS: 

I. kandidat: 

namestnik: 

Prva volivna enota: 
D r. A. h 81 n Marjan, minister to zdrav- 
stvo VLRS, Ljubljana, 
Rapoša Ludvik, tajnik OkLO. Dolnja 
padava, * 

II. kandidat:       Č i Č e k Štefan, namežčenoc OkLO v 
Dolnji Lendavi, 

namestnik:    Ježek  Ferdinand, sodai uslužbenec, 
Dolnja Lendava. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       "Vorbič  Andrej,  sekretar  okrajnega 
odbora OF Dolnja Lendava, 

namestnik:    Lebar Stefan, predsednik okrajnega so- 
dišča, Dolnja Lendava. 

II. kandidat:       Petek Jože, kmet, Filovci, 
namestnik:     Dravcc Jožef, kmet, Turnišče. 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       L i t r o,p Ignac, kmet, Velike Poiane, 
namestnik:    Krajne Ivo, nameščenec, OkLO Dolnja 

Lendava." 
II. kandidat:       Klajderman Jože, kmet. Srednja 

Bistrica, 
namestnik:    Jcncš Jože, kmet. Odranći. 

2. 

Okraj Ljutomer 
Okrajna volivna komisija Ljutome» je potrdila na- 

slednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       L u b e j Franc, učitelji sekretar Prezi- 
dija SNOS-a, Ljubljana, 

namestnik:    Skuhala Franc, kmet, Križevci. 
II. kandidat:      .Slavic Joško, kmet, Ljutomer, 

namestnik:     Habjanič Matija, zadružnik, Rinčetova 
graba. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:      ''F a j d i g a Ivan, sekretar okrajnega od- 
bora OF Ljutomer, 

namestnik:     Mcško Maks, kmet, Lahonec. 
11. kandidat:       H o d ž a r Martin, vinogradnik, Streze- 

tina, 
namestnik:    Stuhec Franc, posestnik, RadoslavcL 

Okraj Maribor-mesto 
, Okrajna volivna komisija Maribor-mesto je potrdile 

naslednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidatu- 
re za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS:   • 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:      P e t e j a n Jože, nameščenec, ciao 
OOOF Maribor, 

'   namestnik:    Lininer Anton, trgbvec, Maribor. 
II. kandidat:      Trpin Milko, barvar, Maribor, 

namestnik:    Mfthpvne Anica, delavka. Maribor 
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Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Kardelj Edvard, podpredsednik zvez- 
ne vlade FLRJ, Beograd, 

namestnik:    Avbelj Viktor, pravnik, sekretar OOOF 
Maribor. 

Tretja volivna enota: 

1. kandidat: Graji Tine, major JA, Maribor, 
namestnik: Markič Janko, kapetan JA, Maribor. 

TI. kandidat: Rant Franc, kovinostrugar, Maribor, 
namestnik: Babic Josipina, gospodinja, Maribor. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat:       Polič  Zoran,   minister  za  finance 
VLRS, Ljubljana, 

namestnik:     Kocmut Jože, učitelj, Studenec pri Ma- 
riboru. 

II. kandidat:       G r g i č Edo, član javnega tožilstva, 
Studenci, 

namestnik:    Batagclj Avgust, mizar, Maribor. 

Peta volivna enota: 
I. kandidat:       R e b e r š e k  Karel,  ključavničar, Ma- 

ribor, 
namestnik:     Dolenc Emil,'predsednik Medstrokovne- 

ga zveznega sveta, Maribor. 
II. kandidat:       P o r o p a t Ivan, mizar, Tezno, 

namestnik:     Židanik Janko, učitelj, Maribor. 

Šesta volivna enota: 
T.Kandidat:       Šumrada Vinko, sekretar MNOF, 

Maribor, 
namestnik:    Ban Albina, nameščenka, Pobrežje pri 

Mariboru. 
II. kandidat:       M a h n i č Ciril,  nameščenec, Maribor- 

Pobrežje, 
namestnik:    Stropnik Marija, gospodinja, Maribor. 

4. 

Okraj Maribor-okolica 
Okrajna volivna komisija Maribor-okolica je potrdila 

naslednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS:: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       Dr. Štor Stanko, član oddelka za za- 
konodajo  in izgradnjo ljudske oblasti 
pri predsedstvu VLRS, Ljubljana, 

namestnik;    Globačmk Jože, pos. sin, Maribor. 
II. kandidat:       S t a r i h a Jakob, kmet, Kaniža, 

namestnik:    Črnclc" Franc, delavec, Selnica ob Muri. 

Druga vplivna enota: 

I. kandidat:       Z all a z n i k Franc, delavec,  predsed- 
nik OkLO Maribor-okolica, Maribor, 

i namestnik:    Brus Franc. kmet. Svečina.. 

II. kandidat:       D oba j   Ivan, delavec, Janžev vrh, 
namestnik:     ïomigié Matej   delavec. Kamnica. ' 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       Z o r k o Edo. kmet, sekretar OkLO Ma- 
ribor-okolica, Maribor, 

namestnik:     Arko Miljutin, učitelj, Remšnik 
II. kandidat:       Uran Hinko, delavec, Josipdol, 

namestnik:     Pogorücc Franc, delavec, Josipdol. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat:       Čeme Franc, delavec, član OOOF, 
Maribor, 

namestnik:     Piščanec Rudolf, nameščenec, Ruše. 
II. kandidat:       Š tibi er Ferdo, ekonom, Hoče, 

namestnik:     Zidarič Peter,  delavec, Smolnik  pri 
Rušah. 

Peta volivna enota: 

I. kandidat:       Ulrih Tone, absolvent kmetijske šole, 
tajnik OLO, Maribor, 

namestnik:     Rogi Franjo, učitelj, Dolnja Lendava. 
II. kandidat:       C c b Jože, mehanik, Sv. Lenart v Slov. 

goricah, 
namestnik:     Kurcčič Slavko, kmet, Zamarkovo. 

5. 

Okraj Murska Sobota 
Okrajna volivna komisija Murska Sobota je potrdila 

naslednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandida- 
ture za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       Zupančič Tone, posestnika «in, Mur- 
- ska Sobota, 

nam?stiJk:    Erjavec Stefan, kmet, Lipovci, 
II. kandidat:       Kržignik Anton, upravitelj državne 

gozdne uprave, Tišina, 
namestnik:     Bcnko Alojz, delavec, Izakov«! 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Dr. Kozak Fcrdo, mmlster prosvete 
vlade LRS, Ljubljana, 

namestnik:    Jug Karel, kleparski mojster, Murska 
Sobota. 

II. kandidat:       R o g a n Rudolf, kmet, Sodišinci, 
namestnik:     Kološa Franc, zidar, Murska Soboia. 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       K o g m c 1 j Miran, načelnik oddelka zi 
notranje zadeve, Maribor, 

namestnik:    Barbaric Karel, učitelj, Murska' Sobota. 
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H. kandidat: Flisar Ludvik, kmet, Košarovci, 
namestnik: škergot Karel, učitelj, Ženaviie. 

i Četrta volivna enota: 

!• kandidat: Šiftar Jože, kmet, Petanjci, 
namestnik: Bokan Jože, kmet, Gornja Lendava. 

• kandidat: Horvat Janez, čevljar, Moščanci, 
namestnik: Sukič Janez, kmet, Otovci. 

Peta volivna enota: 

*• kandidat: B c r g 1 e s Bela, kmet, Murska Sobota, 
namestnik: Lulik Ludvik, kmet, Strukovci. 

ll- kandidat: S p i 1 a k Stefan, kmet, Ocinje, 
namestnik: Sklcdar Kristina, gospodinja, Rogaševci. 

6., 

Okraj Prevalje 
Okrajna volivna komisija  Prevalje je  potrdila na- 
nje, od Osvobodilne fronto predlagane kandidature sled 

,a ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS 

*• kandidat: 
^mestnik: 

1,;kandidat: 
•' cestnik: 

Prva volivna enota: 

L c d i n c k Miloš, učitelj, Ljubljana, 
Dr. G ulic Vladimir, zdravnik, Muta. 
P i t i n o Jože, nameščenec, Dravograd, 
Pušnik Anton. kmet. Sv. Primož na Po- 
horju. 

Druga volivna enota: 

' kandidat:       S e k i r n i k Janko, podpolkovnik JA, 
Ljubljana, 

Datnestnik:    Aboršek Karel, kmet, Farna vas. 
' k^didat:       F i S e r Franc, vrtnar, Guštanj, 

namestnik:    Iludopisk Ivan, kmet, Kotlje. 

*' kandidat: 

cestnik: 
11 kandidat: 

"«mestnik: 

*• kand idat: 

^mestnik- 
**• kandidat: 

Tretja volivna enota: 

J u r a è Jože, delavec, tajnik federalne- 
ga odbora ESZDNJ, Ljubljana, 
Arko Andrej, nameščenec, Prevalje. 
R a T S e r Anton, rudar, Crna, 
Kriï&novsky Olga, nameščenka, Mežica- 

Četrta volivna enota; 

Grifar Jože, sekretar okrajnega od- 
bora OF Prevalje, 
Britovšek Anton, nameščenec, Prevalje. 
Dr. P o h a r Make, zdravnik, Slovenj 
Gradec, 

BÄto.eätn&:    jurjeç Joî^ dô^ec, .Sioyjnj ••4^ 

7. 

Okraj Ptuj 
Okrajna volivna komisija Ptuj je potrdila naslednje, 

od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za ljudske 
poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       K v e d e r Dušan, generalmajor JA, 
Ptuj, 

namestnik:     Koje Mihael, elektromonter, Ormož. 
II. kandidat:       K o 1 a r i č Martin, kmet, Ormož, 

namestnik:     Kajnš Avgust, kmet. Drakžle. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:        Simonie Franc, agronom, predsednik 
okrajnega IO Ptuj 

namestnik:     Donaj Alojz, kmet, Moškajnci. 
H. kandidat:       Arnuš Alojz, ključavničar, Rogoznica, 

namestnik:     Horvat Peter, kmet, Murelinci. 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       Dr. Potrč Jože, zdravnik, član OOOF 
Maribor, 

namestnik:     Ritonja Franc, kmet, Juršinci. 
II. kandidat:       V r b n j a k Jože. krojač, Ptuj, 

namestnik:     Golob Edo, učitelj, Sv. Andraž. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat: B e 1 š a k Franc, kmet, Ptuj,    .  ' 
namestnik: Fijačko Franc, delavec, Borle-Lojane. 

II. kandidat: Majconovic Jože, viničar, Zavrče, 
namestnik: Bedrač Franc, kmet, VeLOkiče. 

Peta volivna enota: 

I. kandidat:       B o h i n r   Itozika,  učiteljica,  Članica 
OOOF Maribor, 

namestnik:     Vebič Ivan, uslužbenec, Ptuj. 
II. kandidat:       Dolenc Vincenc, delavec, Medvedcl, 

namestnik:     ProvoljSek Janez, kmet, Kočice. 

Sesta volivna enota: 

I. kandidat:       Bratko Ivan, urednik > Ljudske pra- 
vice«:, Ljubljana, ' » 

namestnik:     Kirbiä Ivan, kmet, Prepolje. 
II. kandidat:       S kaza Saša, nameščenec, Ptuj, 

namestnik:    Lorger Anton, kmet, Dragonja vae. 

\  8. 

Okraj Radgona 
Okrajna volivna komisija Radgona Je potrdila na- 

slednje, od Osvobodilne-fronte predlagane kandidature 
za ljudske j>ostepe.-Ustavodajne ^uDSçin,©. LRS; 
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•••• volivna enota: 

I. kandidat:       Dr. M o die Heli, podpredsednik Vr- 
hovnega sodišča, Ljubljana, 

namestnik:    Kaucie Franc, uslužbenec, dlan ILO, 
Sv. Ana. 

II. kandidat:       P u š e n j a k RudolI, kmet-zadružnik, 
Stogovci, 

namestnik:    Polanec Marica, kmetica, Sv. Benedikt 
• Slo?, goricah, 

t 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Nemec Ivan, načelnik oddelka za za- 
družništvo pri ministrstvu za kmetijstvo 
in gozdarstvo VLRS, Ljubljana, 

namestnik:    Stranjèak Janko, predsednik ILO, Jan- 
žev vrh. 

II. kandidat:       K o r o š a k  Anton, kmet, Videm-Sv. 
Jurij ob Ščavnici, 

namestnik:    Doki Ludvik, kmet, Hrašenski vrh-Mur- 
ïèak 

9, 

Okraj Slovenska Bistrica 

Okrajna volivna komisija Slov. Bistrica je potrdila 
naslednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidatu- 
re za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:      V e r h o v c Alojz, polkovnik JA, Ljub- 
ljana, 

namestnik:    Stvarnik Joïe, ekonom, Slov. Bistrica. 

II. kandidat:    ' K r a n i c Ludvik, delavec, Slov. Bi- 
strica, 

.   namestnik:    Sagadin Antonija, gospodinja, Maribor. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Hojnik Franc, trgovec, Slov.Bistrica, 
namestnik:    Strehar Ivan, kmet, Zg. Prebukovje, 

II. kandidat:      Legat Riko, delavec, Slov. Bistrica, 
namestnik:    Bera Pavle, delavec, Zg. Bistrica, 

JI. kandidat: 

namestnik: 

II. kandidat: 

Tretja volivna enota: 

In g o US Anton, profesor in pisatelj, 
Maribor, 
Mustafa Franc, Student, -kapetan JA, 
Rače. 
Kac Alojz, obrtnik, Hotinja vas, 

Tinmaqtmiff     Kröne* Tjižfca- oûaLDodinia. Mariboi 

v. Novomeško okrožje 
i. 

Okraj Črnomelj 
Okrajna volivna komisija Črnomelj je potrdila na- 

slednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:       Kidrič Boris, minister industrije vla- 
de FLRJ, Beograd, 

namestnik:    Jakac Božidar, akademski slikar, Ljub- 
ljana. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Belopavlovič Niko,  predsednik 
okrožnega odbora LMS, Maribor, 

namestnik:    Žunič Janez^ član okrožnega ILO, Novo 
mesto. 

L. kandidat:      Kopinič Julij, gostilničar, Metlika, 
namestnik:    Brodarič Martin, posestnik. Rosalnice. 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       J a k o Ï č i č Niko, predsednlK okrožnega 
ILO Novo mesto, 

namestnik:    Fortun Jože,/ posestnik, Damelj. 
II. kandidat:      Romanic   Peter,   uslužbenec okrož- 

nega ILO Novo mesto, 
namestnik:    Veselic Peter, posestnik. Purga 

2. 

Okraj Kočevje 
Okrajna volivna komisija Kočevje je potrdila na- 

slednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

Prva volivna enota: 

L kandidat:       Semič Stane-Daki, polkovnik JA, 
Ljubljana, 

namestnik:    Pahulje Blaž, zidar, Kočevje. 

II. kandidat:      C u k Karel, strojevodja, Kočevje, 
namestnik:    •«••• Janez, kmet, Slovenska vas. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       K n ol Vinko, tajnik Fizkulturnesja "^" 
bora za Slovenijo, Ljubljana, 

namestnik:    Kordiï Franc, delavec, Kočevje. 
IL kandidat:      K, o • a l i • Ivan, kmet, Sodražica, 

namestnik:    Lovšin Franc, tesar. Kot 

Tretja volivna emota: 
I, kandidati      Klari? Jože, tajnik okrožnega U)i 
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iiane^tnik:     Hekvnl Ciril, učitelj, Ljubljana. 

*!• kandidat:       J u r j e V i i Alcjzij, kmet. Vrh, 
namestnik:     Bradač Ivan, kmet, Dolga vas. 

Okraj Krško 
Ok rujna volivna komisija Krško je potrdila nasled- 

nJe> od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za 
ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS: 

-1- kandidat: 

namestnik: 

•- kandidat: 
Eainostnik: 

J- kandidat: 
-   namestnik: 

ll- kandidat: 
namestnik: 

. J- kandidat: 
""'   namestnik: 

I!- kandidat: 
*      Cestnik: 

*• kandidat: 

'   »amestnik: 
XI- kandidat: 

namestaik: 

*• kandidat: 
namestnik: 

^- kandidat: 
Damestnik: 

*• kandidat: 
'    Namestnik: 
ïl- kandidat: 

namestnik: 

Prva volivna enota: 

Hribar Janez, minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo vlade LRS, Ljubljana, 
Baje Martin, čevljar, Krško. 

Z 1 a t i 5 Anton, kovač, Krško, 
Železnik Ivan, kmet, Bučka. 

Druga volivna enota: 

Dragan Franc, kmöt, Kostanjevica, 
Preskar Jože, čevljar, Brežice. 

K o d r i č   Milan, kmet, Krška vas, 
Straus Tilka, gospodinja, Kostanjevica. 

Tretja volivna enota: 

D er na 5  Jakob, učitelj, Artiče, 
Šetinc Martin, kmet, Sv.  Lenart-Bre- 
žice. ^ 

A g r c ž Ivan, delavec, Brežice, 
Ilabinc Anton, kmet, Kostanjek. 

Četrta volivna enota: 
Colarič'Alojz, delavec, predsednik 
OkLO Krško, 
Pečnik Gustav, učitelj, Bizeljsko. 

Kadanovič  Franc,  kmet,  predsed- 
nik KLO, Kapela, 
Žokalj Alojz, kovač, Vel. Dolina. 

Peta volivna enota: 

S t e r b a n Karel, delavec, Senovo, 
Iladcj Joško, kmet, Dolsko. 

V u i n i k Alojz, delavec, Senovo, 
Mešiček Jože, kmet, Poklek. 

Šesta volivna enota: 

K o v a C i c Slavko, čevljar, Krško, 
Papež Jože, kmet, Boštanj. 

Dolinšck Mirko, mehanik, Sevnica, 
Borgič Stane, delegat tovarne kopit, 
Seyjiica^ 

4. 

Okraj Novo mesto 

Okrajna volivna komisija Novo mesto je potrdila na- 
slednje, od Osvobodilne fronte predlagane kandidature 
za ljudske poslance Ustavodajne skupščine LRS:. - 

Prva volivna enota: 

I. kandidat:        Ing. Levstik Jože, član Kontrolne 
komisije LHS, Ljubljana, 

"amestnik:     Vale Maks, načelnik kontrolnega oddel- 
ka ministrstva za notranje zadeve. VLRS, 
Št. Jernej. 

II. kandidat:       Franko Jože, kmet, Hrastje, 
namestnik:     1'obek Ivan, delavec, Goriška vas pri 

Škocjanu. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Po t o čar Stane, polkovnik JA, Novo 
mesto, 

namestnik:    Somrak Franc, pos. sin. Kuzarjev Kal. 

II. kandidat:       P o č c r v i n a Franc, lesni manipulant, 
Birčna vas, 

namestnik:     Florjančič Ana, gospodinja, Št. Peter. 

Tretja volivna enota: 

I. kandidat:       Tomšič Vida, predsednik Kontrolne 
komisije, Ljubljana, ' 

trmestnik:     Pavlin   Martin,  mizar,  Orehovica   pri 
Št. Jerneju. 

II. kandidat:       II led e Alojz, delavec, Novo mesto, 
namestnik:     Gačnik Franc, posestnik, Brod. 

Četrta volivna enota: 

I. kandidat: Šiško Franc, kmet, Cešnjice, 
namestnik: Aš Franc, kmet, Gorenja Straža. 

II. kandidat: Mi rtič Martin, kmet, Brezova rejber, 
namestnik: Koso Janez, kmet, Sela-IIinje. 

Peta volivna enota: 

I. .kandidat:       Tavčar Franc, podpolkovnik JA,' 
Ljubljana, 

namestnik:     Zupančič Viktor, kmet, DobindoL 

II. kandidat:       K a s t e 1 i c Franc, kmet, Jama, 
namestnik:     Bradač Alojz, kmet, Podhosta. 

.5. 

Okraj Trebnje 

• Okrajna volivna komisija Trebnje je potrdila na-, 
slednje,, od Osvobodilne fronte predlagane .kandidature 
za ljudske poslance. .Ustavodajne skupščine LRS; 
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Prva volivna enota: 

I. kandidat:        O s o 1 n i k   Bogdan,  sekretar  OOOF, 
Novo mesto, 

namestnik:     Bukovec Alojz, kmet, Vel. Loka. 

II. kandidat:       Va v t a r  Milan,  kmet,  Krtina-Št. Lov- 
renc, 

uamesluiU:    Slak Franc, kmet, Gor. Vrhe-Dobrnič. 

Druga volivna enota: 

I. kandidat:       Štrukelj Karel, sekretar okrajnega 
odbora OF Trebnje, 

namestnik:    Brce Vladimir, šolski nadzornik, Treb- 
nje. 

II. kandidat:       Sila Ignac, poslovodja Naproze, Treb- 
nje, 

nnmesl.  k:     Zavrl Ignac, delavec, Moravče 

Tretja volivna enota: 

J. kandidat: Majcen Nace, major -JA, Mokronog, 
namestnik: Knez Ciril, kmet, Skrovnik. 

II. kandidat: TiRu   1'alncl, rudar in kmet, Polje 
namestnik: Zupančič Jože, kmet, Slovenska vas. 

Ljubljana dne 12. oktobra 1946, 

Republiška volivna komisija LUS — Ljubljana 

Namestnik tajnika: Predsednik: 
Knez llihiud a. r. Žigon Alojzij & r, 

Izdaja m zalaga: Uprava >Uradnega lista LRS< v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani, 
ipaja vsako sredo in soboto. Naročnina-, •••••••: din 24.—.četrtletno: din 70.—, polletno: din 135.—, celoletno din 260.—» 
ftjeamezna «•••• ^g» up]a .jin 2.50, vsaka nadaljnja začeta pola din 2.—. — Uredništva in uniavniltv.oi LiubUana. 

••*•••*•••, ulica ši. 23. WeL O. 25,52. „ ßek. rahm iL 14.337. 



-f. •-^':.Cwva 

plačana v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik •. V Ljubljani dne 16. oktobra 1946 Številka 68. 

VSEBINA: 
26•. Pravilnik o obvezni oddaji koruze v gospodarskem* letu 1946/47. 

— Uradni popravek. 

Provilniki. navodila, odredbe in odločbe 
Ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

261. 

Na podlagi 4. člena uredbe o odkupu žit v gospo- 
Jjrskem  letu 194G/47. z dne IS. aprila  1946, Ur. list 
••• št. 228/35—46, predpisuje minister za trgovino in 

,Preskrbo LRS   - sporazumu z ministrom za kmetijstvo 
111 gozdarstvo 

pravilnik 
0 obvezni oddaji koruze v gospodarskem letu 

1946/47. 

1. člen 
obv ^Ha koruze, ki jo morajo kmetje-pridelovalci 
se d^v od<lati P°dietiiU) pooblaščenemu za odkup žita, 
uKot" na PodlaSi dejanskega pridelka koruze, ki ga 
spod J0 krajevni ljudski odbori za vsako knietijsko go- 

rstvo najkasneje do 10. novembra 1946. 
jev • .ra''*un obvezne oddaje koruze državi izvršijo kra- 
zi\al ^udski odbori na obrazcu V/10 (obračun presežkov 

4 Za- obvezno in prosto prodajo), 

2. člen 
t0 . ^°vPrečni pridelek koruze za posamezne Kraje ugo- 
ž '. °krajni ljudski odbor skupno s komisijo za odkup 
^. • referentom za kmetijstvo v sporazumu s krajevni- 
lj/j i sJiim- °doori ter pošlje te podatke krajevnim 
J4<iskim odborom najkasneje do 25. oktobra 1946. 

3. člen 
UV de^ek koruze se računa v suhem zrnu, in to tako 
••

1 u2°'ovitvi povprečnega pridelka kakor tudi pri kon- 
.dart    uSotovitvi pridelka za vsako posamezno gospo- 

4. člen 
lov i     deJanskega pridelka koruze smejo kmetje-pride- 

• alci Pridržati téle količine koruze: 
1- za prehrano članov gospodinjstva: 

30n i?ri<lelovalc*' ki nîso imeli Posevka belega žita/po 
•   w 4 na družinskega člana, 
•ie h?,ridelovalc*) ki so imeli presežke belega žita, a jim 
le     ,° Priznano trn družinskega člana, le 187.5kg be-, 
- • zita, po 75kg na družinskega člana, ," 

pridelovalci, ki po obračunu niso pridelali za pre- 
hrano družinskih članov priznanih količin belega'žita, 
se prizna manjkajoča količina do 250 kg v koruzi in to v 
razmerju 1:1.2, 

pridelovalce^, ki so imeli presežke belega žita in 
jim, je bilo priznano po 250 kg na člana družine, ne pri- 
pada koruza; 

2. za seme po 30 kg za vsak hektar površine, ki jo 
morajo obvezno zasejati s koruzo; 

3. za obvezno pitanje prašičev v smislu uredbe o 
pitanju in oddaji prašičev v gospodarskem letu 1946/47. 
po 400 kg za vsakega prašiča, ki ga morajo oddati; 

4. za krmljenje drugih prašičev po 200 kg na vsakih 
5 članov gospodinjstva; 

5. za krmljenje perutnine po 50 do 100 kg na gospo- 
darstvo, po oceni krajevnega ljudskega odbora. 

5. člen 
Od presežkov, ki ostanejo kmetom-pridelovalcem ko- 

ruze od celotnega pridelka po odbitku v 4. Členu nave- 
denih količin, morajo pridelovalci glede na velikost po- 
sestva obvezno oddati podjetju, pooblaščenemu za odkup 
žita: 

od posestva v velikosti: 
do 5 ha skupne površine posestva 50% presežka ko» 

ruze, 
•   nad 5 ha do 10 ha skupne površine posestva 70% 

presežka koruze, 
nad 10 ha skupne površine posestva 80% presežka 

koruze. 
Pridelovalci smejo torej po prednjem vrstnem redu, 

potem ko so zadostili obvezni oddaji, prosto razpolagati 
e 50%, 30% oziroma 20% ugotovljenih presežkov ko- 
ruze. 

6. člen * 

Imetniki posestev v velikosti do,3lia skupne povr- 
šine posestva niso dolžni oddat" presežkov, tudi če bi 
jih imeli, v tehle primerih: 

1. če so kolonisti ali naseljenci, ki so dobili zemljo 
po zakonu o agrarni reformi, 

2. če so vojni invalidi ali , 
3. Če gre za gospodarstva, KI SV uavogv rrpeia » 

vojni. 
7..člen 

Kmetje-pridelovalci, ki uporabljajo za pridelovanje 
koruze tujó delovno silo, morajo to;--če jo, plačajo v na- 
ravi, ßlacati lg iz syjoijb. firpstih, p_r.esežkftY,      * .   ", 
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8. člen 
Državna (zvezna, republična in krajinska) poljedel- 

ska posestva morajo oddati podjetju, pooblaščenemu za 
odkup žita, vso pridelano koruzo po odbitku potrebnih 
zalog za seme vin za place v naravi stalnim delavcem, 
kolikor ni od ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 
blokirana za seme. 

9. člen 

Za promet prostih presežkov koruze veljajo ana- 
logno navodila ministrstva za trgovino in preskrbo FLRJ 
o ureditvi kupovanja prostih presežkov žita z dne 9. av- 
gusta 1946, Ur. list FLRJ št. 520/72-46. 

10. člen 

Podrobna navodila za izvajanje tega pravilnika izda 
minister za trgovino in preskrbo LRS. 

11. Člen 
Kršilci tega pravilnika bodo kaznovani po zakonu 

u aatirfipju •••••••••• trjtoyiae, a.edgyoljêû,e> Špekula- 

cije in gospodarske sabotaže z dne 11. julija 1946, Ur. list 
FLRJ  št. 382/56-46. 

12. člen 

Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dno 1. oktobra 1946. 
/   I. št. 4489/1—40. 

Po pooblastilu ministra 
za kmetijstvo in gozdarstvo: 

pomočnik: 
ing. Bcrkopec s. r. 

Minister za trgovino 
in preskrbo: 

Fttjfar Tone s. * 

Popravek 
V pravilniku o organizaciji reševalnih postaj, objav-, 

ljenem v »Uradnem listu LRS« št. Cl ž dne 13. septem- 
bra 1940, so v 4. vrsti zadnjega odstavka 2. Člena črte 
beseda »prejšnjega« in nadomesti z besedo >tega«. 

Iz ministrstva za ljudsko zdravstvo 

Izdaja in zalaga: Uprava >Utadnega li»ta LRS< v Ljubljani, urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v-Ljubljani. 
Izhaja veako »redo In soboto. Naročnina: meeecno: din 24.—, Četrtletno: din 70.—. polletno: din 135.-, celoletno din 260.— 
•••••••* iterilkaj nrva sola  Hin 2.5«, veaka nadaljnja začeta pola din 2.—. —  Uredništvo 1• •••••••••.; LJubljafl*« 

" - •-•' .Of^oi{Ize¥Ä]iUcait2Ä,Ieisat,25.S?.-£eLralCiiu'it, •37 
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Poštnina plačana » gotovimi 

• URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik lil. V Ljubljani dne 2S. oktobra 1946 Številka 69. 

VSEBINA: 
262. Obvezno navodilo štev. 2. 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

262. 

Obvezno navodilo štev. 2 
Na podlagi G9. člena zakona o volitvah' ljudskih 

Poslancev za Ustavodajno skupščino Ljudske republike 
Slovenije izdajam naslednje 

obvezno navodilo: 

'    i- Vse vojaške enote na ozemlju Ljudske republike 
Slovenije bodo izvedle volitve-na svojih vojaških voliščih-. 

,   Vojaške osebe, ki so v službi pri vojnih odsekih. 
*%«je\  oziroma vojnih okrožij, glasujejo   ••   civilnih 

2. Za volitve v Ustavodajno skupščino Ljudske repu- 
blike Slovenije bodo imenovane na predlog štabov posa- 
meznih enot in oddelkov JA vojaške volivne komisije, 
ki bodo odgovorne za izvedbo volitev. 

Vojaške volivne komisije bodo neposredno vezan« 
na republiško volivno komisijo LRS. 

Po svojem položaju so vojaške volivne komisije 
enake okrajnim volivnim komisijam ter opravljajo na- 
loge po 8. členu zakona o volitvah ljudskih poslancev 
za Ustavodajno skupščino LRS, izvzemši 2. in 5. t**?ke. 
cit. člena. i 

3. To obvezno navodilo stopi v veljave takoj- 

V Ljubljani dne 15. oktobra 1946. 
St. IV-352 

• Predsednik vlade. 
«judske republike Sloveagg» 

Marinko Mtoa s. % 

\ 

Izd hS»J-a',n ?•,••: UPra^ »Uradnegi lista LRSï. Urednik: Robert Pobar; tiska tiskarna cintar 4 d.   -    oba v Ljubljenj, 
«••» eakrat tedeasko   Naročnina: za leto  1946   din f><> — •<>?••••• -Števili;» dm 4.-. H»avajšty.o; LJubljana, Gregor- 
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.i..»V 

LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 
četnik III. V Ljubljani dne 6. novembra 1946 Številka 70. 

VSEBINA: 
"y- Ukaz o sklicanju Ustavodajne skupščino Ljudske repub- 

like Sloveuije. 
-M. Odredba o izvajanju uredbe o pitanju in oddaji prašičev 

v gospodarskem letu 194G/47. 

265. Odločba o ustanovitvi >Uprave grafične industrije LRS< 
in o razveijavljenju uredbe o ustanovitvi >Upra"ve držav- 
nih graUčnili podjetij Slovenije«. 

2G6. Odredba- o imenovanju članov izpitno komisije za kino- 
operaterje. 

Zakoni in dragi razglasi 
Prezidija SNOS-a 

263. 

Ukaz 
rezi(hja   Slovenskega   narodnoosvobodilnega   svela 

0 sklicanju Ustavodajne skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

.Na podlagi 3. člena zakona o Ustavodajni skupščini 
/luclske republike Slovenije in na predlog vlade LR S 

re*idij Slovenskega narodnoosvobodilnega .sveta 

sklenil: 

j.. .   slavodajna skupščina Ljudske republike Slovenije, 
Je bila izvoljena  na volitvah dne 27. oktobra 10-10, e iti* >.    h'tciije  k zasedanju na dan 18. novembra  19-10  v 

Pijani. 

' Ljubljana dne C. novembra 194G. 
st- 00.     , 

Prcmlij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta:. 

.j,r   ^kretar: Predsednik:. 
a"eo Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

•••••••1. navodilo, odredbe In odločbe 
»nistrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

264. 

Žiče a ^°^'a8i 9- Člena uredbe o pitanju in oddaji pra- 
Ur y gospodarskem letu 1946/47. z dne 14. VIII. 1946, 
Wnisf i S št>i 192/ö5—40, in zozirom-na 1. navodilo 
utedb ••-^ ;trgoVino in P^skrbp FL.RJ o izvajanju 

-. «Iar«bf °iPltanJu, cenali in prometu s prašiči v gospo- 
• Skem-'letU 1946/47.  z dne  18.  IX. .1946,  št. 75.678, 

Ur. list FLRJ z dne 24. IX. 1946, št. 546/77, izdaja mini. 
ster za trgovino in preskrbo 

odredbo 
o izvajanju   uredbe o pitanju   in   oddaji   prašičer 

v gospodarskem lc(u 1946/47, , 
1. člen 

Proste presežke prašičev po 7. členu uredbe o pita- 
nju in oddaji prašičev v gospodarskem letu 1946'47. 
z dne 14. VIII. 1946, Ur. lkt LRS št. 192/55—46, smejo 
v območju Ljudske republike Slovenije kupovati: 

1. Državna tovarna ••••• izdelkov v Murski So- 
boli v okrajih Murska Sobota, Dolnja Lendava, Ljuto- 
mer in Gornja Radgona; 

Državna tovarna mesnih izdelkov v Mariboru v. 
drugih okrajih mariborskega okrožja; 

Nabavljalni zavod Slovenije >Navod< na drugem 
ozemlju Ljudske republike Slovenije; 

2. ustanove za skupinsko prehrano (bolnišnice, dečji 
domovi, menze itd., ne pa gostiuski obrati); 

3. drugi potrošniki za redne potrebe svojega gospo- 
dinjstva, če sami ne redijo prašičev. 

2. Člen 
Rejci prašičev in ustanove za skupinsko prehrano 

ter drugi potrošniki (2. in 3. točka 1. člena) morajo vsak 
zakol oziroma nakup prašičev prijaviti krajevnemu ljud- 
skemu odboru, kjer prejemajo živilske ••••••••. Dovo- 
ljenje za zakol jim ni potrebno. 

3. člen 
Rejci prašičev in potrošniki, ki so kupili prašiča, 

izgubijo za vse leto pravico do živilskih nakaznic za 
maščobe in meso za 4 člane gospodinjstva od vsakega 
zaklanega prašiča. 

4. Člen 
Kršilci te odredbe se kaznujejo po zakonu o zatira- 

nju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in go- 
spodarske sabotaže. 

5. elen 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 
Ljubljana dne 10. oktobra. 1946  . 
St. I-4Ö09/7—46.  .,,.,,       ,     ;       . _-.-:.;, 

Minister, za trgovino inepreekrbo: 
: , ,     , Tone Fajfar :s.V, 

r      -  -       -  - •" •. 
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265. 
Po pooblastilu vlade LRS je bila z odločbo ministr- 

stva za industrijo in rudarstvo z dne 15. oktobra 1946, 
tap. št. III/P48768/46, ustanovljena »Uprava grafične In- 
dustrije LRS<, v katero je bila vključena »Uprava dr- 
žavnih grafičnih podjetij Slovenije«, ki je tako prene- 
hala obstajati v dosedanji obliki.' 

Zaradi tega izdaja ministrstvo za industrijo in ru- 
darstvo LRS naslednjo 

odločbo 
1. člen 

Razveljavlja se uredba ministrstva za industrijo in 
rudarstvo NVS o ustanovitvi Uprave državnih grafičnih 
podjetij Slovenije z dne 13. decembra 1945, ki je bila 
objavljena v Uradnem listu SNOS-a in NVS z dne 12. ja- 
nuarja 1946, št. 13/4. 

2. Člen 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
V Ljubljani .dne 19. oktobra 1946. 

Minister za industrijo in rudarstvo: 
Franc Lejkj>iek p. r. 

266. 

Odredba 
ministra za industrijo in rudarstvo LRS o imenovanju 

članov izpitne komisije za kinoopcraterje 

Za predsednika izpitne komisije za kinooperaterje 
se postavi 

ing. Štrajner Franc, šef odseka za omrežje pri 
Upravi elektro-podjetij. 

Za člana te komisije se postavita: 

_. Omota Rudi, nameščenec Podjetja za razdeljevanje 
filmov LRS v Ljubljani in 

Keržišnik    Rudolf,   uslužbenec   DES,   upravD 
Ljubljana-mesto. 

• Ljubljani dne 17. oktobra 1946. 
\ 

Minister za industrijo in rudarstvo 

Franc Leskošek s. r, 

Izdaja in zalaga; Oprava >Uradnega Usta LRS< v Ljubljani Urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v LJubljani, 
fzhaja vsako eredo in soboto. Naročnina; mesečno: din 24.—. četrtletno: din 70—. polletno: din 135.—. celoletno din 280.-— 
Posamezna številka;  prva pol*-   -lin  4Sit   vsaka   mHaljni»  začela  pola  din 2.— —   Uredr,'l|vo in upravniitvo; Ljubljana 

Gregorčičeva ulica št. 23. Tel. št. 23-52. — Cek. račun št. 14.337, 
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«Stolna  plaćane  v  gotovini 

LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik lil. V Ljubljani dne 9. novembra 1946 Številka 71. 

VSEBINA: 
2G7. Izid  volitev  ljudskih  poslancev  v  Ustavodajno skupščino LRS s seznamom izvoljenih kandid alov. 

Občeveljavne odredbe in razziasi 
f      raznih •••••*/"'  mvodov in ustanov 

267. 

Poročilo 
0 izidu volitev ljudskih poslancev v Ustavo- 

dajno skupščino LRS 

Republiška volivna komisija je po 60. členu zakona 
LIK? 

tvan ljudskih poslancev v Ustavodajno skupšo 
Poslala ustavodajni skupščini LRS naslednje 

scino 

poročilo : 
Potem, ko je republiška volivna komisija LRS po 

3. in 7. členu zakona o volitvah ljudskih poslancev za 
Ustavodajno skupščino Ljudske republike Slovenije odre- 
dila število volivnih enot in število kandidatov ter ime- 
novala po 7. in 8. členu cit. zakona okrajne volivne ko- 
misije, je prevzela po izvedenih volitvah od teh vse vo- 
livne spise. 

Na podlagi teh spisov je preizkusila zakonitost vo- 
litev v vsaki volivni enoti. Ugotovila je, da so se izvršile 
volitve v vseh volivnih enotah natančno po zakonitih 
predpisih in sporoča naslednje volivne rezultate: 

V vsej Ljudski republiki Sloveniji je bilo 229 kan- 
didatov, ki so dobili na volitvah vsak toliko glasov, kot 
je razvidno iz priložene razpredelnice. 

1. 

t 
•. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 

7. 

LJUBLJANA MESTO 

olivna število Število 
enota volivnih        oddanih 

upravičencev     glasov 

I. kandidat 

Priimek in imo 

I]. le <i n d i d a t 

Število 
glasov Priimek in ime 

Število 
glasov 

39S7 3970 Ocepek Angela &336 
6850 6850 Kardelj Edvard 6850 
7906 7852 Kraigher Boris 6412 
8051 8016 Brccclj dr. Marijan 7014 
3810 3751 Khnorcc France 3201 
5555 5541 Aršič Jajca 4884 
7180 7163      .   Kocbek Edvard 5884 
9118 9070 Kidrič Boris 9070 
8307 8298 Marinko Miha 8298 
5280 5280 Župančič Oton 4635 
7846 7802 Vidmar Josip 7802 
6064 6040 Tomšič Mira 5112 
5189 5148 Melik dr. Anton 4335 

Bolta Janez 643 

Pokovcc štclan 1440 
Kajtna Pavel 1002 
Marenče Anton 550 
Kalin Ljudomil 698 
Tarman Ivo 1329 

Cernire« Mirko 645 

Čopič Veučcslav 934 
Komavli Simon 813 

85143 

8050 
6116 

84796 

8010 
6091 

OKRAJ CELJE MESTO 
LcskoSck Franc 6448 
Kidrič Boris G091 

Gradišnik Fedor 15C2 

14166 

7386 
6423 
3646 
7043 
0143 
5371 
0682 

42094 

14101 

0594 
6251 
3321 
6503 
5637 
4617 
4725 

OKRAJ CELJE OKOLICA 
Ocvïrk Iran 
Hribar Rudi 
Lampret Jože 
Stante Peter 
Gabrorcc Milica 
Brilcj Jo/o 
Lešnik Alojzij >- 

4106 
4793 
1758 
4843 
3632 
2950 
3912 

Vodovnik Ivan 2488 
Trobiš Steîan 1458 
Koren Alojzij 15G3 
Zupanek Alojzij 1660 
Zupane Albin 2005 
Zdolšek Ivan 16G7 
Jančič Ccnko 1813 

Absti- 
nenca 

54 
35 
m 
14 
17 

.48 
9 

44 
18 
41 

347.' 

40 
25 

05 

792 
172 
325 

., 540 
506 

"• 754' 
1957 

37648 5046 
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folivna 
enota 

Število 
volivmh 

upravičencev 

Število 
oddanih 
glasov 

L kandidat 
Število 

Priimek in ime                  glasov 

II. k a n d i 

Priimek in ime 

idat 
Število 
glasov 

Absti- 
nenca 

I. 
II. 

5036 
CÜ27 

5631 
5664 

OKRAJ KONJICE 
Šclih Ivan                          4187 
Diacri Alojzij                     ?7•• 

Drofenik Jurij 
Bcškovriik Karel 

1444 
1906 

305 
363 

11963 11295 668 

I. 
II. 

III. 

5785 
7448 
5604 

5582 
6854 
4948 

OKRAJ MOZIRJE 
Vrabiè Olga                      4118 
Vcnišiiik Milan                  5338 
Kovač Stane                       1528 

Lcmpl Iran 
Lotric Hhiko 
Zupan Anton 

1464 
1516 
8420 

203 
594 
656 

18837 17384 1453 

I. 7261 5821 
II. 6786 6157 

III. 6984 6046 

OKRAJ ŠMARJE PRI JELŠAH 
Baloh  Pavle 3611 But Franc 
Kambič dr. Milia 4910 Kos Jože 
Kraigher Sergij 4795 Zvar Ernest 

2210 1440 
1247 629 
1251 938 

21031 18024 3007 

I. 4884 4S63 
II. 5170 5136 

III. 9548 9455 
IV. 5066 5052 
V. 3910 3907 

OKRAJ TRBOVLJE 
Alič Anton 3986 
Ribi£ Alojzij 4219 
Šentjurc Lidija 7464 
Vipotnik Janez 4561 
Marinko Miha 3907 

Naglav Oskar 877 21 
Brcčko Adam' 917 34 
Jug Viktor 1991 93 
Burkeljc Viktor 491 14 

— 3 

28578 28413 165 

I. 
II. 

III. 

5873 
4825 
6535 

5721 
4582 
6413 

OKRAJ GROSUPLJE 
Maček Leopold 3975 
Krevs Ivo 
Malcžič "Matija 

3839 
4873 

Gaio Ivan 
Zaje P,epca 
Blatnik Ludvik 

1740 152 
743 243 

1540 122 

17233 16716 517 

OKRAJ LJUBLJANA OKOLICA 
I. 4645 4572 Kozak Lađo 2849 Zore Anton 1723 73 

II., 3160 2990 Mojškcrc Franc 1896 Prelogar Milog 1094 170 
III. 5682 5609 Maček Ivan 4391 Ložar Edvard 1218 73 
IV. 6251 6207 Zihcrl Boris 5239 Pirkovič Boris 968 44 
v. 5158 5059 Kavčič Stano 3993 Kumše Angela 1066 99 

VI. 5653 5469 Furiali  Franc 3415 Zdcšar Tone 2054 184 
VII. 7060 6697 Hribcrnik Rudolf 5594 Podviz Anica 1103 ' 363 

• 37609  ' 36603 

OKRAJ JESENICE 
> 

1006 

i. 8086 8039 Kardelj Edvard 8039 *—•* 471 
u. 6460 6432 Potočnik dr. Miha 3788 Vidic Ivan 2644 28 
•. 6954 6918 Rus đr. Jože 5002 Kunstelj Peter 1916 36 
IV. 5530 5502 Toman Tono 3298 Legat Jože 2206 28 

4 27030 26891 . ' -    • 189 

OKRAJ KAMNIK 
I. 4596 4530 Begter Mara 3053 Drolc Alojzij 1477 os 

II. 3813 3655 Zavasnik Franc 2222 Rebolj Anton 1433 158 
[II. 4119 4019 Svetina Ivo 2569 Raspotnik Jože 1450 100 
IV. 5995 5987 Brejc Tomo 4794 Giovanelli Ivan 1193 8 
V. 4307 4229 Blejc Anton 3245 Ciperle Lovro 984 78 

•30       22• SiP 



ïtev. 71 Stran 347 

Folivna 
enota 

število Število 
volivnih        oddanih 

upravičencev     glasov 

I. kandidat 

Priimek in ime 
Število 
glasov 

II. kandidat 

Priimek in ime 
Sievil'i 
glasov neuca 

OKRAJ KRANJ 
I. 9219 9100 Fajfar Tone 7305 

II. 7452 7413 Stegnar Andrej 4148 
II [. 9051 8841 Kržišnik dr. Anton 6450 
IV. 3869 3G21 Por Janez 2290 

Kramar Alojz 
Našit- Karol 
Mlakar Janez 
Ribniknr Janez 

1795 
3265 
2385 
1325 

119 
39 

21U 
218 

I. 
II. 

III. 

29591 

5302 
6588 
3336 

28975 

5119 
6189 
8096 

OKRAJ SKOPJA LOKA 

Pokom dr. Jože 
Krmclj Maks 
Trojar Ivan 

010 

5119 — 183 
4097 Blažič Ivan 2092 399 
2010 Globočnik Boris 1086 240 

16226 14404 822 

I. 5048 49GÖ 
II. 5616 5320 

III. 5320 5243 

OKRAJ RAKEK 
Rudolf Janko 3911 
Pekaček Rado 4421 
Lavrič dr. Božidar 4530 

Sega Andrej 1055 82 
Lenarčič Ciril 899 296 
Baree Franc 713 77 

15984 16529 

I. 7211 7130 
11. G807 GG91 
•. 5251 5025 

OKRAJ LENDAVA 

Ahčin dr. Marjan 5434 
Verbič  Andrej       ' 4848 
Litrop Ignac 2133 

455 

Ciček Štefan 1702 75 
Petek Jože 1843 116 
Klajderman Jože 2892 226 

I. 
u. 

19269 

10219 
7073 

18852 

993S 
6463 

OKRAJ  LJUTOMER 
Lubej Franc 
Fajdiga  Ivan 

5853 
4260 

Slavic JoSko 
Ilodžar Martin 

40S5 
2203 

417 

281 
610 

17292 1C401 831 

I. y 8109 S044 Petejan Jože 
II. 8629 8610 Kardelj Edvard 

III. 7832 7735 Greif Martin 
IV. 5131 5104 Polič Zoran 
V. 4450 4430 Robcršek Kari 

Vi. 5021 5010 Sumrada Vinko 

OKRAJ MARIBOR MESTO 

6101 
8610 
4953 
4203 
3328 
3993 

Trpin Milko 

Rant Franc 
Urgič  Edo 
Poropat Ivan 
Mahnic Ciril 

1943 125 

2782 97 
901 27 

1102 20 
1017 11 

I. 
II. 

ill. 
IV. 

V. 

I. 
II. 

IIL 
IV. 
V. 

39232 

9383 
5491 
5278 
8832 
8747 

38933 

8914 
5263 
4970 
8425 
8062 

OKRAJ MARIBOR OKOLICA 

Štor dr. Stanko 6548 
Zalazu ik Franc 
Zorko Edo 
Cerne Franc 
Ulrih Tono 

4218 
3330 
6025 
5553 

Stariha Jakob 
Dobaj Ivan 
Uran Hinko 
Stiblcr Ferdo 
Ceh Jože 

299 

23C6 4G9 
1045 228 
1034 .nos 
2400 407 
2509 085 

37731 35634 

OKRAJ MURSKA SOBOTA 

6703 G3S2 Zupančič Tone 3833 
7847 7761 Kozak dr. Ferdo 5425 
8482 8397 Košmelj Miran 5056 
5644 5575 Šiftar Jože 4188 
6418 6361 Berglez Bela 4595 

Kržišnik Anton 
Rogan Rudolf 
Flisar Ludvik 
Horvat Janez 
Spilak Stefan 

2097 

2499 871 
2336 86 
3341 85 
1387 CD 
176G 57 

S5094.        3442G 668 
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Volivna 
enota 

Število 
volivnih 

upravič°ti>c« 

âteriio 
oddanih 
ataeov 

I. k anditi 

Priimek in ime 

lat 

Število 
gla60v 

" ". "f   "" 

IL k»n 

Priimek in ime 
Število 
glasov 

Absti- 
nenca 

OKRAJ PREVALJE 

1. 
II. 

III. 
IV. 

6113 
4560 
6539 
6366 

5740 
4261 
6333 
5942 

Ledinek Miloš 
Sekirnik Janke 
Jurač Jože 
Gričar Jožo 

3689 
2748 
3654 
3458 

Pitino Jože 
Fišer Franc 
Kavšer Anton 
Pohar dr. Maks 

2051 
1513 
2679 
2484 

378 
299 
206 
424 

i 23578 22276 1302 

OKRAJ PTUJ 
I. 

'      II. 
III. 
IV. 

V. 
VI. 

8477 
6046 
6836 
5732 
6973 
9051 

7859 
5725 
6022 
4949 
6395 
8399 

Kvcder Duša» 
Simonie Franc 
Potrč dr. Jožo 
Bclgak Franc 
Bolfme lîozika 
Bratko Ivan 

5507 
4953 
4978 
3335 
3887 
5894 

Kolarič Martin 
Arnuš Alojz 
Vrbnjak Jože 
Majcenovič Jože 
Dolenc Vincenc 
Skaza Saša 

2352 
772 

1044 
1614 
2508 
2505 

618 
321 
814 
783 
578 
652 

ß 43115 39349 3766 

OKBAJ IÎADG0NA 
I. 

II. 
7586 
9330 

6930 
8891 

Modic dr. Helij 
Nemec Ivan 

5137 
3911 

Pušcnjak Rudolf 
KoroSak Anton 

1793 
4980 

656 
439 

2 16916 15821 - 1095 

OKRAJ SLOV. BISTRICA 

I. 
• 

III. 

5671 
5817 
5439 

5205 
4962 
5207 

Vrbovec Alojz 
Hojnik Franc 
Ingolič Anton 

2862 
3011 
5207 

Kranjc Ludvik 
Legat Biko 

2343 
1951 

460 
855 
232 

16927 15374 1553 

I. 4559 4532 
II. 4274 4231 

III. 3734 3589 

OKKA.T ČRNOMELJ 
Kidrič Boris 4532 
Belopavlovič   Niko 3151 
Jakovčič Simo 2759 

— 67 
Kopinčič Julij 1060 43 
Bomanič Peter 824 151 

12607 12346 261 

I. (»798 6726 
II. 4618 4578 

III. 2656 2650 

••••• K0CBV.1E 
Semič Stane-Daki 6111 
Knoi Vinko 3295 
Klarif Jože 2217 

čuk Kari 
Kovačič Ivan 
Jurjevič Alojzij 

615 72 
1283 40 
433 6 

14072 13954 118 

OKBAJ KRŠKO 

I. 7612 7203 Hribar Janez 5177 
II. 7079 6520 Dragan Franc 5395 

III. 7047 6748 Dernač Jakob 5048 
IV. 6554 6106 Colarič Alojzij 4220 
v. 4470 4180 Sterban Kari 3524 

VI. 4507 4318 Kovačič Slavko 2984 

Zlatic   Anton 2031 404 
Kodrič Milan 1127 559 
Agrež Ivan 1700 299 
Radanovič Franc 1S86 448 
Vučnik Alojzij 656 290 
Dolinšck Mirko , 1324 189 

37269 35080 2189 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

4902 4688 Levstik ing. Jože 
7345 7146 Potočar Stane 
7605 5446 • Tomšič Vida 
3906 3812 Šiško Franc 
4900 4864 Tavčar Franc 

OKBAJ NOVO MESTO 
3750 
6186 
4212 
2494 
3888 

Franko Jože 938 
Pocervina Franc 961 
Hledc Alojzij 1234 
Mirtie Martin 1818 
Kastelic Franc 976 

26Ö58 25306 

214 
199 
169 
94 
36 

.702 
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Volivna 
enota 

število Število 
volivDih        oddanih 

uprjvicviKe»      crlaeov 

L kandidat 

Priimek in ime 
Število 
"lasov 

II. kandidat 

Priimek in ime 
Število 
çla&ov 

Absti- 
nenca 

OKRAJ TREBNJE 
I. 5645 5545 Osolnik  Bogdan 3931 Vavtar Milan 
•. 4747 4418 Štrukelj Kari 30J9 Sila Ignac 
•1. 5334 5133 Majcen Nate - 326Ò Tisu Rafael 

1614 
1359 
1872 

100 
329 
196 

15726 15101 625 

Seznam 

izvoljenih kandidatov pri volitvah ljudskih poslancev v Ustavodajno skupščino Ljudske republike Slovenije 
dne 27. oktobra 1946. 

Pnuusk m ime Okraj' 
V olivna 
enota 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

.34. 

35. 

36. 
37. 
38. 

.39. 

Ahvin dr. Marjan 
Aliò Anton 
Avšič Jaka 
Baloh Pavle 
Belopavlovič Niko 
ßelsak Franc 
ttergles Bela 
Bester Mara 
••••  Anton 
Bobine Rozika 
Uratko Ivan 
Brecelj dr. Marijan 
•••••   Tomo 
"ril cj Jože 
Colane Alojzij 
terno Franc 
Oernač Jakob 
Diacci Alojzij 
Dragan Franc 
1'ajdiga Ivan 
Pajfar Tono 
Furlan Franc 
Gabrovec  Milica 
Greif Martin 
Gridar Jože 
Ilojnik Franc 
Hribar Janez 
Uribar Rudi 
Hribcrnik Rudolf 
ingoliC Anton 
JakoveiÇ Mko 
Jurac Jožo 
Kardelj Edvard 
nam. Stopar Viktor 
Kardelj Edvard 
nam. Dolinšek Anton 
Kardelj Edvard 
nam. Avbelj Viktor 
Kambič dr. Miha 
Kaveie4S<ano 
Kidrič Boris 

nam..Albreht Fran 
Kidrič Rori8 

nam. Poiit Fjaan' 

'Lenü&va 
Trbovlje 
Ljubljana 
Šmarje pri Jelšah 
Črnomelj 
Ptuj, 
Murska Sobota 
Kamnik 
Kamnik 
Ptuj 
Ptuj 
Ljubljana 
Kamnik 
Celje-okolica 
Krško 
Maribor-okoHca 
Krško 
Slovenske Konjice 
Krško 
Ljutomer 
Kranj 
Ljubljana-okolica 
Celje-okolica 
Maribor-mesto 
Prevalje 
Slovenska Bistrica 
Krško 
Celje-okolica 
Ljubljana-okolica 
Slovenska Bistrica 
Črnomelj 
Prevalje 
Ljubljana 

Jesenice 

Maribor-mesto 

Šmarje pri Jelšah 
Ljubljana-okolica 
Ljubljana 

Celje-mcstQ 

1. 
1. 

VI. 
I. 

II. 
IV. 
V. 
I. 
v. 
v. 

VI. 
IV. 
IV. 
VI. 
IV. 
IV. 
III. 
II. 
II. 
II. 
I. 

VI. 
v. 

III. 
IV. 
II. 
I. 

II. 
VIL 
III. 
III. 
III. 
II. 

I. 

II. 

II. 
v. 

.VIII. 

II. 

Zap.       Priimek in ime 
»L    izvoljenega kandidata 

Okraj Volivna 
enota 

40. Kidrič Boris 
nam. Jakac Božidar 

41. Kimovec Franc 
42. Klajderman Jože 
43. Klarič Jožo    • 
44. Knol  Vinko 
45. Kocbek Edvard 
46. KoroSak'Antón 
47. Košmclj Miran 
48. Kovafcič  Slavko 

49. Kozak dr. Ferdo 
50. Kozak Lado 
51. Kraigher Boria 
jj2. Kraigher  Sergij 
53. Krevs Ivo 0 

54. Krmelj Maks 
£5. Kržišnik dr. Anton 
56. Kvcder Dušan 
57. Lcmprct Jože 
58. Lavrič dr. Božidar 
59. Lcdinck Miloš 

J30. Leskošck Frane 
61. Lešnik Alojz 
62. Levstik  ing.  Jože 
63. Lubej Franc 
64. Maček Ivan 
"••. Maček   Leopold 
66. Majcen Nace 
67. Malcžič  Matija 
,68. Marinko Miha 

nam. Kidrič Zdenka 
69. Marinko Miha 

nam. škvarča Ivan 
70. Melik dr. Anton 
71. Elodie dr. Ilclij   _ 
72. Mojškcrc Franc 
73. Occpck Angelca 
74. Ocvirk Ivan 
75. Osohrk Bogdan 
76. Pehnt-ok Rado 
77. Pctejan Jožo 
78. Pokorn dr. Jože 
7|). Polič Zoran 
gû, Por Janej^ 

Črnomelj L 

Ljubljana V. 
Lendava •« 
Kočevje 111. 
Kočevje IL 
Ljubljana .VII. 
Radgona IL 
Murska Sobota HL 
Krško ^   VI. 
Murska Sobota ^    IL 
Ljubljana-okolica L 
Ljubljana HL 
Šmarje pri Jelšah       •. 
Grosuplje IL 
Skofja Loka          • II« 
Kranj     **• IIL 
Ttuj ^ L 
Celjê:okolica 'IL 
Rakek            " HL 
Prevalje L 
Celje-mesto L 
Celje-okolica .VIL 
Novo mesto I. 
Ljutomer' L 
Ljubljana-okolica IIL 
Grosuplje L 
Trebnje IIL 
Grosuplje IIL 
Ljubljana IX. 

Trbovlje ,    V. 

Ljubljana XIIL 
Radgona I. 
Ljubljana-okolica —      •. 
Ljubljana I. 
Celje-okolica L 
Trebnje I. 
Rakßk IL 
Maribor-mesto L 
Skofia Loka L 

•• ribor-mesto IV. 
vKranj         ' XV, 
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Zap. Priimek in ime Okraj Volivna Zap Priimek in ime Okraj 
Volivna 

št izvoljenega kandidata enota št. lzvoljcnoga   kandidata onola 

81. Potočar Siane Novo mesto 11. 101. Öuinrada Vinko Maribor-mesto VI. 
82. Potočnik  dr.  Miha Jesenice 11. 102. Tavčar Franc Novo mesto V. 
83. Potrč dr. Jože Ptuj III. 103. Toman Tone Jesenice IV. 
84. Rcbcršek  Karl Maribor-mesto V. 104. Tomšič Mira Ljubljana XII. 
85. Ribič Alojz Trbovlje II. 105. Tomšič Vida Novo mesto III. 
Sß. Rudolf Janko Rakek I. 10«. Trojar Ivan Škof j a Loka lil. 
87. Rus Jože Jesenice III. 107. Ulrih Tone Maribor-okolica v. 
88. Sckirnik Janko Prevalje II. 108. Vcnišnik  Milan Mozirje II. 
89. Semič Stane Kočevje I. 109. Verbič Andrej Lendava [L 
90. Simonie Franc Ptuj II. 110. Vidmar Tosip Ljubljana XI. 
91. Stante Peter Celje-okolica IV. •. Vipotnik Janez Trbovlje IV. 
92. Stornar Andrej Kranj II. 112. Vrabič Olga Mozirje I. 
93. Štor dr. Stanko Maribor-okolica I. 113. Vrbovec Alojzij Slovenska Bistrica I. 
94. Svetlina Ivo Kamnik III. 114. Zalaznik Franc Maribor-okolica 11. 
95. Šelih Ivan Konjice I. ljfi. Ziherl Boris Kamnik II. 
9G. Šentjurc Lidija Trbovlje III. 115. Zavasnik Franc Ljubljana-okolica IV. 
97. SHtar Jože Murska Sobota IV. 117. Zorko Edo Maribor-okolica III. 
98. Šiško Franc     . Novo mesto . IV. 118. Zupan Anton Mozirje III. 
99. Štorban Kari Krško v. 119. Zupančič Tone Murska Sobota L 

LOO. Štrukelj Kari Trebnje II. 120. Župančič (Mon Ljubljana X.- 

K temu se pripominja, da je v II. volivni enoti okra- 
ja Radgona okrajna volivna komisija napačno ugotovila 
izvolitev in proglasila za izvoljenega kandidata Nemca 
Ivana, ki je dejansko dobil 3911 glasov, t. j. 44.8% od 
8S91 oddanih glasov, medtem ko je drugi kandidat Ko- 
rošak Anton dobil 49S0 glasov, t. j. 55.2%. 

Republiška volivna komisija LRS je po 3. odstavku 
58. člena gori cit. zakona razveljavila proglasitev Nemca 
Ivrna za izvoljenega ter proglasila za izvoljenega dru- 
gega kandidata Korošaka Antona. 

V vsej Ljudski ""pii')l ki Sloveniji je bilo, 743.401 
volivniu up/ayjceucgy, od katerih je glasovalo 712.703 

ali 95.87%, abstiniralo pa se je 30.G9S ali 4.13% u 
vičencev. 

Neveljavnih je bilo 75 glasov. 

Republiška volivna komisija Ljudske republiki' Slovi' 

Tajnik: Predsednik: 
Knez Rihard s. r. /igon Alojz s. 

Člani: 
Kralj dr. Alojz ». r 

Mak dr. Ivan s. r. 
Skid i Hola s. r. 

Petelin Andrej s. r 

pra-' 

1••. 

Izdaju in zalaga: uprava >Uradnega lista LRS< v Ljubliam. Urednik: Potiar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v LjubljaJ», 
Izhaja vsako sredo in soboto. NaroČDina.. mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70— polletno: din 135.—. celoletno din 260.—» 
Posamezna Številka; gc*a pola   i"' '-' K«   eeaUa  nadaljnja začela  pola din 2 —„ -   ünvlniätvo in. •••••••&•; JJJubljan*- 

,   jGuegorMeva tdiea & •* •, & •-•\ r-. gek. •••• pi. •31 



'oStnlna plaEana v gotovini 

*£=& URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 16. novembra 1946 Številka 72. 

VSEBINA: 
2C8. Uredba o ustanovitvi grafitne sole v Ljubljani. 
269. Odredba o ureditvi mletja žita in o plačilu mlovnino. 

Uredbe, nuvouilu, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

268. 
Da se vzgoji potrebni kader kvalificiranih delavcev 

grafičnih strok, predpisuje vlada LRS po predlogu Zve- 
Ze delavcev in nameščencev tiskarske industrije Jugo- 
slavija tajništva za Slovenijo, tole 

uredbo 
o ustanovitvi graïicne Šole v Ljubljani 

1. člen 
.     Ustanovi se grafična šola v Ljubljani. Grafična šola 
• ^riavna ustanova pod. neposrednim nadzorstvom mi- 

stfätva za industrijo in rudarstvo LRS. 

2. člen 
Namen grafične šole je, da učence teoretično in 

l^aktičao usposobi za kvalificirane delavce grafičnih 
strolj, 

3. člen 
w Grafično Šolo vzdržuje Uprava grafične industrije 

4. člen 
Grafično šolo vodi upravnik. Njega in potrebno učno 

Lftq    P°stavlia P° predlogu Uprave grafične industrije 
{i> minister za industrijo in rudarstvo. 

• 5. člen ' 
v grafično šolo se sprejemajo učenci z uspešno do- 

sen° nižjo srednjo šolo. 
Po"k v grafični šoli traja 3 leta in se vrši zgoščeno 

'•ako leto tri mesece s 45 tedenskimi učnimi urami. 
Učenci, ki obiskujejo to šolo, so oproščeni «Oiiskova- 

Ja strokovne nadaljevalne, šola, 

. '    " 6. člen 
Podrobnejše določbe o ustrojstvu Sole, učnem načrtu 

n navodila za splošni in strokovni pouk, kakor tudi na- 
°<ula za končne izpite predpiše minister za industrijo 
a rudarstvo s posebnim pravilnikom, 

dol ^Cer veljaJ° za.učence te šole do nadaljnjega iste 
locbe, kakor za vse učence-vajenoe strokovnih nada- 

ljevalnih šol. 

7. elea 

Ta uredba velja cd dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

Ljubljana dne 12. novembra 1946. 
Št. 34. 

Minister za industrijo 
in rudarstvo VLRS: 

Leskošek Franc s. r. 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije: 

Miha Marinko s. r. 

Frcvilnild, navodila, odredbe In odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

269. 

Na podlagi odredbe ministra za trgovino in preskrbo 
FLRJ o ureditvi mletja žila v gospodarskem letu 1946/47., 
Uradni list FLRJ št. 531/74-46, spremenjene z odredbo /. 
dne 7. XI. 1946, št. 85.605, Uradni list FLRJ št. 649/91-46 
in 7. člena odredbe o določanju in kontroli cen v zvezi z 
odločbo zveznega urada za cene z dne 28. VIII. 1946, 
št. 22.470, izdaja minister za trgovino in preskrbo LRS 
sporazumno z ministrstvom za trgovino in preskrbo FLRJ 
po zaslišnaju urada za cene pri predsedstvu vlade LUS 

odredbo 
o ureditvi mletja žita in o plačilu mlevnino 

1. člen 
Mletje žita za merico je prosto tako glede količine 

kakor tudi glede načina mletja. Dovoljena je tudi v mli- 
nih udomačena zamenjava žita za moko. 

Mlevnina (mlinska merica) se plača v naravi. V 
denarju pobirajo mlevnino samo mlini, ki meljejo za 
Nabavljalni zavod Slovenije >Navod«, 
9 

2. Člen 

Mlini, ki meljejo za >Navod«, pobirajo od ICO kg 
zmletega žita mlevnino: 

za mletev s sortiranjem in presejanjem 
moke mlini na vodni pogon 50.— din 

za mletev s sortiranjem in presejanjem 
moke mlini na motorni pogon   ,____,    • _«     54-—   n 
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za mletev brez sortiranja in presejanja 
(ploska mletev) 36.— din 

za drobljenje ž;ta in koruze za krmo    .      30.—   „ 
Splošni davek  pa  poslovni promet  je  v mlevnini 

vračunan. 
3. člen 

Mlini, ki meljejo za mlevnino v naravi, smejo od- 
tegniti: 

a) pri pšenici in ječmenu: 
9 % v obliki zrnja in       N 

1 °/o za razpršitev, 
b) pri rži, soržici in prosu: 

8 % v obliki zrnja in 
2 °/o za razpršitev, 

c) pri koruzi: 
G °/o v obliki zrnja in 
2 % za razprš:tev, 

č) za drobljenje (šrotanje) za krmo; 
5 % skupaj zrnja in za razpršitev. 

Lastnik žita prejme torej za 100 kg žit, navedenih 
ped a) in b), 80 kg mlevskih izdelkov, za 100 kg pod e) 
92 kg koruznih izdelkov in pod č) 95 kg zdrobljenih 
krmilnih izdelkov. 

Vso nabrano merico morajo mlini izročiti »Navodu«, 
razen tistih količin, ki so po 6. členu pravilnika o ob- 
vezni oddaji belih žit z dne 15. VII. 1946, Ur. list št. 
178/49—46, puščene za potrebe družinskil* članov delav- 
cev ali najemnika mlina. 

Mlevnino oddajo mlini v mlevskih izdelkih, ki ustre- 
zajo tipom, predpisanim od »Navoda«. 

Prazne vreče da mlinom na razpolago »Navod«. 

4. člen 
Za odkup  mlevskih  izdelkov  iz men'Čnega  mletja 

veljajo naslednje cene za 1 kg franko mlin z vračunan;m 
»kupnim davkom na poslovni promet, ki ga plača mlin: 

pšenična bela moka ali pšenični zdrob      10.53 din 
krušna 80% pšenična moka     .     .     .        5.57   „ 
ržena moka 5.80   „ 
soržična moka 5.72   „ 
zmesna  moka 4.97   „ 
koruzna moka    .     .   '         4.45   „ 
ječmenova moka         5.80   „ 
koruzni zdrob     . 5.50   „ 
ješprenj  ,' 0.62   „ 
ajdova moka 9-81   „ 
otrobi, pšenični         1.70   „ 
otrobi drugih žitaric ......        1.—   „ • 
prosena kaša 9.45   „ 
prosene mekine ...,««.      —.50   „ 

5. člen 
Mlini, ki meljejo za mlevnino v naravi, vodijo knjige 

>mlinarski dnevnik« v obliki, ki jo predpiše ministrstvo 
za trgovino in preskrbo. V dnevnik se zapiše vse žito, 
ki ga mlin sprejme v mletje. Dnevnik ima razpredelke: 
ime" in priimek lastnika, bivališče lastnika žita, vrsta in 
količina žita in vrsta in količina pobrane mlevnino. 

Konec vsakega meseca pošlje mlin drugopis mlinar- 
skega dnevnika po krajevnem ljudskem odboru okrajne- 
mu ljudskemu odboru, hkrati pa obvesti (najkasneje do 
vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec) najbližjo po- 

družnico »Navoda« o razpoložljivih količinah mlevskih 
izdelkov (merice). Podružnice »Navoda« prevzamejo 
mlevske izdelke, potrdijo prevzem in obvestijo o tem 
okrajni ljudski odbor. Ukrajni ljudski odbor obračuna 
davek na poslovni premet na podlagi mlinarskih dnev- 
nikov z mlini četrtletno. 

6. člen 
Ministrstvo za trgovino in preskrbo določi in po- 

oblasti mline, ki meljejo za »Navod«. Ti mlini morajo 
imeti na vidnem mestu označbo, da meljejo za »Navod«. 

Za način mletja žita v trgovskih mlinih je odločilna 
naredba ministrstva za trgovino in preskrbo FLRJ z dne 
7. novembra 1946, št. 85.605, ki določa: 

Iz 1Q0 kg prečiščene. in za mletje pripravljene pše- 
nice v hektolitrski teži 76 kg se mora zmleti: 

5 kg bele moke 0, Og ali Ogg, od katere smeta biti • 
2 kg pšeničnega zdroba, 

85 kg krušne moke, 
9 kg otrobov 
pri l°/o razpršitve. 
Pri večji ali manjši hektolitrski teži se količina mo- 

ke poveča ali zmanjša za pol kg za vsak polni kg razlike. 

7. člen 
Pri trgovskem mletju žita morajo mlini mleti po 

določenih tipih moke in otrobov, ki jim bodo sporočeni 
preko »Navoda«. 

Dovoljeno je, da mlini pri mletju krušne moke pre- 
koračijo določeni odstotek iz mletja na račun otrobov, če 
to ne škodi kakovosti, ki je določena za razne tipe moke 
in otrobov. 

8. člen 
Presežki, ki  nastanejo  pri  manipulaciji,  pripadajo/- 

mlinom, ki so dolžni, da jih ugotovijo konec vsr' ^ga 
pol gospodarskega leta in jih izročijo »Navodu« v mlev- 
skih izdelkih za določeno ceno. Prvič ugotovijo presežke 
po stanju z dne 31. I. 1947. 

9. člen 
Mlini, ki meljejo za mlevnino v naravi (merico)» 

morajo voditi v 5. členu navedeni mlinarski dnevnik) 
trgovski mlini pa dosedanje knjige v založbi ^Navoda«« 
»dnevnik mlina'''; in »mlevski list«. 

10. člen 
Podrobna navodila za izvajanje te odredbe izda p° ;. 

potrebi minister za trgovino in preskrbo. 

11. člen- 
Kršitelji te odredbe se kaznujejo po zakonu o zati- 

ranju nedopustne trgovine, nedopustne špekulacije in 

gospodarske sabotaže. <" 
12. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem Hstu- 
LRS«. 

Ljubljana dne 14. novembra 1940. 
Št. 1—4755/1—40. 
Urad za cene 

j?ri predsedstvu VLRS, Minister za trgovino 
direktor: in preskrbo: 

Koblcr France s. r. Tone Fajfar s. r. 

Izdaja in zalaga: Uprava »Uradnega lista LUS« v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v ••••,•1_/ 
Izhaja vsako sredo in soboto. .Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: din 135.—, celoletno din 2b,4-"^' 
Posamezna  številka: prva pola. din 2.50, vsaka nadaljnja začeta'pola   din 2.—.  — Uredništvo  in  upravhištvoi Ljuuij     i 

Gregorčičeva ulica St. 23. Tel. àt. 2S-S2. Ček. račun St. 14.337, 



foStnina piaffa v gotovini 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik III. V Ljubljani dne 20. novembra 1946 Številka 73. 

VSEBINA: 
270. Popravek odločbe o izročitvi podjetij za predvajanje filmov i 272. Uredba o ustanovitvi Zavoda za ßzkuKuro v Ljubljani. 

(kinematografov) novim prevzemnikom. 
-'1. Uredba o ustanovitvi Kmetijskega znanstvenega zavoda 

Slovenije (v Ljubljani). 

273. Odločba o prehodu tvrdke Walter Halbiirib, tovarne usnja 
v Mariboru, v državno last. 

Zakoni in drugi razglasi 
Prezidija SNOS-a 

270. 

Popravek odločbe 
Proziiiija Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

št. 93 z dne 13. septembra 1946. 

. V C3. štev. ^Uradnega lista LRS« z dne 18. septem- 
brf 1946 pod zap. štev. 243 objavljeno besedilo odločbe 
° izročitvi podjetij za predvajanje filmov (kinematogra- 
fov) novim prevzemnikom z dne 13. septembra 1946, 

- r^v- 93, se v V. skupini 1. točke (novomeško okrožje) 
^P^vi tako, da se tu navedena izročitev kinematografa 

"pravo pravilno glasi: \ 
ži    '• »Kino Brežice« s sedežem v St. LenarMpri Bre- 

ca" - krajevnemu ljudskemu odboru Brežice — okolica. 

Ljubljana dne 14. novembra 1946. 
Štev. 100. 

Prczidij 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta: 

Sekretar: Predsednik: 
^•••• Lnbej s. ». Josip Vidmar e. r. 

Ötedbe, navodila, odrodbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

271. 

Uredba        ,   . 
vlade Ljudske republike Slorenije 

» ustanovitvi Kmetijskega znanstvenega zavoda 
Slovenije (v Ljubljani) 

,,       . 1. člen 
•      Zaradi zboljšanja kmetijske proizvodnje na znan- 
v •.•lh..temelJih, uporabo sodobne znanosti in tehnike 

kmetijstvu in smotrnosti pri načrtovanju kmetijstva, se 
4auSOVi KauitiiaW ••••1•®& .StaMifila Jr. _•>- 

Kmetijski znanstveni zavod je državna ustanova pod 
nadzorstvom ministra za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 
Vzdržuje se iz posebne proračunske postavke ministrstva, 

2. člen 

Kmetijski znanstveni zavod ima nalogo, da: 
1. združuje vse kmetijsko znanstveno raziskovalno 

delo v Sloveniji; 
2. zasleduje razvoj sodobne kmetijske znanosti in 

tehnike; 
3. proučuje pogoje in činitelje kmetijske proizvodnje 

in pereča kmetijska vprašanja in po izsledkih svojih 
raziskovanj pripravlja in širi temelje za izvajanje kme- 
tijske prakse; 

4. daje nasvete, strokovna mnenja in ekspertize iz • 
kmetijskega področja;".       "-•—-»--- -- ' 

5. zbira gradivo,'ki je za.kmetijstvo znanstvene in 
gospodarske važnosti; 

6. izdaja poročila o svojem delovanju in publikacije 
o znanstvenih izsledkih strokovnih sodelavcev; 

7. opravlja kmetijsko kontrolo po veljavnih pred- 
pisih; 

8. opravlja tudi vsa druga znanstvena dela, ki mu 
jih naloži ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS. 

3. člen 

Kmetijski znanstveni zavod opravlja svoje delo v 
strokovnih institutih za posamezna področja svojega delo- 
vanja. Zavod ima téle institute: 

1. Institut za agrarno ekonomijo. 
2. Institut za agrarno tehniko. 

Institut za agroanalitiko,    kontrolo   in   filopato- 3. 
logijo, 

4. 
5. 

Institut za rastlinsko proizvodnjo. 
Institut za sadjarstvo. 

6. Institut za vinarstvo. 
'7. Inslitïït~za vrtnarstvo. 
8. Institut za živinorejo. 
9. Institut za mlekarstvo. 

4 člen 

Državni poizkufini postaji v Ljubljani in Mariboru, 
Sadjarski zavod v.Mariboru, Zavod za vrtnarstvo v Celju 
Jn Zavod za mlekarstvo v Kranju se spojijo >- Kmetij- 
skim znanstvenim zavodom, ki prevzame v svojo upravo 
tudi,vso oWfrljudafa» ••••••, ki eo k> doslej upravljali 
|i aavudi i 
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5. člen 
Podrobne določbe o organizaciji in delu Kmetijskega 

•znanstvenega zavoda predpiše minister za kmetijstvo in 
gozdarstvo LUS s posebnim pravilnikom. 

6. člen 

Ta uredba stopi v veljavo z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

Ljubljana dne 12. novembra 1940. 
St. 32. 

Minister Predsednik vlade 
za kmetijstvo in gozdarstvo:   Ljudske republike Slovenije: 

Janez Hribar s. r. Miha Marinko s. r. 

272. 

Za čas, dokler se dokončno ne uredi šolstvo za 
telesno vzgojo, izdaja vlada Ljudske republike Slovenije 
po predlogu ministra za prosveto po 24. točki 44. člena 
ustave naslednjo 

uredbo 
o ustanovitvi Zavoda za îizkulturo y. Ljubljani 

1. Člen 
Ustanovi se Zavod za Iizkulturo v Ljubljani s stopnjo 

Tišje strokovne šole. Zavod je pod nadzorstvom mlni- 
etrstva za prosveto- in se vzdržuje iz njegovega pro- 
računa. 

2. člen 
Naloga Zavoda za Iizkulturo je, da vzgaja kader 

strokovnjakov za šolstvo, lizkulturna društva in druge 
ustanove in da znanstveno raziskuje vprašanja telesne 
vzgoje. 

Zavod posveča v svojem delu posebno pozornost 
proučevanju telesne vzgoje v teoriji in praksi, zdravo- 
elovju in vzgojeslovju. 

3. člen 

Ravnatelja, ki upravlja in zastopa zavod, kakor tudi 
drugo učno, strokovno in pomožno osebje postavlja mini- 
ster za prosveto. 

4. člen 
Pouk na Zavodu za ffckulturo traja 1 leto. Slušatelji 

prejmejo po opravljeni] izpitih diplomo. Z diplomo se 
jim prizna kvalifikacija za učitelje fizkulture, 

6. člen 
Na Zavod za fizkulturo se sprejmejo absolventi ka« 

fere koli srednje šoie, ki imajo za to vrsto študija dovolj 
telesne zmogljivosti in opravijo sprejemni izpit. 

Podrobnejše določbe za sprejem na ta zavod in o 
ustroju in delu Zavoda za tizkulturo predpiše minister 
za prosveto s pravilnikom. 

6. člen 
Ta uredba velja cd dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
V Ljubljani dne 12. novembra 1946. 
St. 27. 

Predsednik vlade 
Minister za prosveto: Ljudske republike Slovenije: 
Dr. Fcrdo Kozak si r. Miha Marinko s. r. 

273. 

Na podlagi 4. člena splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih z dne 24. VII. 1946, Uradni list 
FLRJ z dne 2. Vili. 1946, št. 437/62, izdaja vlada Ljudske 
republike Slovenije na predlog ministrstva za industrijo 
in rudarstvo naslednjo 

odločbo: 
Tvrdka Walter Halbärth, tovarna usnja, Maribor, 

Usnjarska cesta, je prešla na podlagi odločbe mestne 
zaplembehe komisije v Mariboru, opr. št. 1669 a—d z dne 
11. IX. 1945, v državno last. 

Zaradi tega se 
odreja: 

Tvrdka Walter Halbürth, tovarna usnja, Maribor, 
Usnjarska cesta, preide v takojšno likvidacijo. 

Za li.kvidatorja se postavlja tov. Potrč Ivan, doseda- 
nji delegat trgovine z usnjem Pirich Josip, Maribor. 

Likvidator naj podpisuje tirmo s pristavkom: »v li- 
kvidaciji« in opravlja vse posle likvidacije po navodilih 
ministrstva za industrijo in rudarstvo. 

0 likvidacijski masi se bo odločilo kasneje 
Ljubljana dne 12. novembra 1946. 
St. 12. 

Minister 
za industrijo in rudarstvo: 

Franc Lcskošek a. C 

Predsednik vlade 
Ljudske republike Slovenije^ 

Miha Marinko g. & 

Izdaja in zalaga: Uprava »Uradnega lista LRS« v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v Ljubljani. 
Izhaja vsako sredo in-soboto. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: din 135 -, celoletno din "oU--"' 
Posamezna, itevjlkai prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začela  pola  din 2.—.  —  Uredništvo in upravništvoi LjuoiJanB» 

" " flregorïiîeva ulica it, 23. lei, st« 25-52. Cek. račun št. 14.337. 
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URADNI L 
LJUDSKE  REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik Ul. V Ljubljani dne 23. novembra 1946 Številka 74. 

VSEBINA: 
274. Zakon o Prezidiju Ustavodajna skupščine Ljudske repu- I   — Zapisnik I. redno seje Ustavodajne skupščine dne 18. no- 

blike Slovenije. I vembra 1946 v Ljubljani. 

Zakoni in drugi razglasi 
Prezidija Ustavodajne skupščine LRS 

274. 

UKAZ 
. Prezidij Ustavodajne skupščine Ljudske republike 
^°venije razglaša po Ustavodajni skupščini Ljudske re- 
publike Slovenije dne  19. novembra 1946 izglasovani 

zakon 
0 Prezidiju Ustavodajne skupščine Ljudske 

republike Slovenije 
1. člen 

s , ^rezidij Ustavodajne skupščine LRS sestoji iz pred- 
a rnika,   največ   treh   podpredsednikov,  sekretarja   in 

Jveč sedemnajstih članov. 

2. člen 
, . Prezidij Ustavodajne skupščine LRS izvoli Ustavo- 

aaJia skupščina LRS. 
3. člen 

Predsednik*podpredsedniki in sekretar sestavljajo 
Predsedstvo Prezidija. 

4. člen 
Prezidij Ustavodajne skupščine LRS opravlja v ime- 

• Ustavodajne Skupščine téle posle: 
1. je predstavnik suverenosti Ljudske republike Slo- •vemje; 

2. sklicuje Ustavodajno skupščino LRS; 
etl ?'v.

iz<Ia v primeru 20. člena zakona o Ustavodajni 
LR«?š?ini LRS ukaz o razpustu Ustavodajne skupščine 
LRo. in razPiSe volitve V novo Ustavodajno skupščino 

4- razglasi ustavo L'RS in razglaša sprejete zakone; 
°- daje obvezne razlage zakonov LRS; 
6- R^JagarPrčziđijiTLjudške skupščine FLRJ, da 

Posodi skladnost zakonov LRS z ustavo FLRJ in z~zvez- 
nirni zakoni ter da dà svojo odločbo potrditi Ljudski 
skupščini FLRJ; 
eih  i  rV      e PXayico-pomilosjitye po zakonitih predpi- 

, kolikor to ne spada v pristojnost zveznih organov; 
s!v     , Podeljuje častne naslove in. priznanja po predpi- 
sih zakonov LRS] ==-— *• *-«-*•- 

9. imenuje in razrešuje na predlog predsednika vla- 
de LRS~p"o"5Hïifezne člane vlade LRS med dvema zaseda- 
njema Ustavodajne šSupsčme LRS proti njeni naknadni 
potrditvi; 

10. določa po predlogu predsednika vlade LRS po 
potrebi namestnike članom vlade; 

11. menja, spaja ali odpravlja na predlog predsed- 
nika vlade LRS med dvema zasedanjema Ustavodajne 
skupščine LRS ministrstva in komisije proti naknadni 
potrditvi Ustavodajne skupščine LRS; 

12. pajrjuje statute okrajnih, njim izenačenih me- 
stnih ljudskih odborov m statut mesta Ljubljane; 

13. razveljavlja ali odpravlja uredbe, navodila, 
odredbe in odločbe vlade LRS, če niso v skladu z ustavo 
FLRJ, zakoni FLRJ in zakoni LRS; 

14. razveljavlja, odpravlja ali spreminja nezakonite 
ali nepravilne akte ljudskih odborov; 

15. razpuščajjudske.odbore in razrešuje\ dolžnosti 
posameznega odbornika, če je njihovo delovanje v očit- 
nem nasprotju z ustavo FLRJ in z zakoni; 

16. razrešuje_ dolžnosti izvršilne odbore in posamez- 
no odbornike izvrsi!Sh~ôdborôv* če je njihovo delovanje 
v očitnem nasprotju z ustavo FLRJ in z zakoni; 

17. določa po predlogu vlade LRS, katera podjetja 
in ustanove, ki spadajo v pristojnost LRS, imajo repu- 
bliški in katere okrajni ali krajevni značaj; 

18. razpisuje po odločbi Ustavodajne skupščine LRS 
ali po predlogu vlade LRS ljudski referendum o vpra- 
šanjih, ki je zanje pristojna "Ljudska republika" Slove- 
nija; 

19. izdaja ukaze o vprašanjih in ukrepih, ki ga za- 
nje pooblasti Ustavodajna skupščina LRS, če ne spadajo 
v pristojnost vlade LRS; 

20. vrši vse ostale posle, ki so z drugimi zakoni dani 
v njegovo pristojnost. 

5. člen 
Prezidij Ustavodajne skupščine LRS je izvoljen za 

čas, za katerega je izvoljena Ustavodajna skupščina LRS; 
po sprejetju in razglasitvi ustave se Prezidij Ustavodaj- 
ne skupščine LRS spremeni v Prezidij Ljudske skupščine' 
LRS. 

Ce bi se Ustavodajna skupščina LRS razpustilai 
opravlja Prezidij posle do izvolitve novega Prezidija. 

6. člen 
Prezidij Ustavodajne skupščine LRS je za svoje delo 

odgovoren Ustavodajni skupščini LRS, Ta ga lahko, vsak 
čas odpokliče in izvoli novega ter lahko vsak čas razreši 
posamezne člane Piezidija in izioU •••• 
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7. člen 
Prezidij Ustavodajne skupščine LRS sme posle iz 

4. člena tega zakona prenesti na predsedstvo Prezidija, 
izvzemši posle iz 3., 13., 18. in 19. točke tega člena. 

8. člen 
V zadevah, ki je zanje pristojen, izdaja Prezidij Uka- 

ze, navodila in odločbe. 
Ukaze, navodila in odločbe Prezidija podpisujeta 

predsednik in sekretar. 
9. člen 

Prezidij sme za posamezne posle, ki je zanje pristo- 
jen, ustanavljati svoje oddelke in odbore, ki jih sestav- 
ljajo ali vodijo člani Prezidija, 

10. člen 
Svoj notranji ustroj si Prezidij določi e pravilnikom. 

11. člen 
Ta zakon dobi veljavo takoj, ko ga sprejme Ustavo- 

dajna skupščina LRS. 

Ljubljana dne 20. novembra 1946. 
Št. 1/1946. 

Prezidij 
Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije 

Sekretar: Predsednik: 
Prance Lubej s. r, Josip Yidmar s. r. 

ZAPISNIK 
I. redne seje Ustavodajne skupščino Ljudske repu- 
blike Slovenije, ki se je vršila dne 18. novembra 1946 

Predsedovala: predsednik Slovenskega narodnoosvo- 
bodilnega sveta Josip Vidmar in po letih najstarejši 
poslanec Oton Župančič. 

Začasni tajnik: Mira Tomšič. 
Predsednik Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 

Josip Vidmar otvori ob 16. uri 15 minut I. sejo ustavo- 
dajne skupščine s prečitanjem ukaza Prezidija Sloven- 
skega narodnoosvobodilnega. sveta z dne 6. novembra 
1946, pod št. 99, o sklicanju ustavodajne skupščine k 
zasedanju na dan 18. novembra 1946. 

Po krajšem nagovoru navzočim poslancem pozove po 
letih najstarejšega poslanca ustavodajne skupščine Otona 

Župančiča, naj zavzame predsedniško mesto in naj dalje 
vodi sejo v smislu določil zakona o Ustavodajni skup- 
ščini Ljudske republike Slovenije. 

Ljudski poslanec Oton Župančič prevzame predsed- 
niško mesto, pozdravi člane ustavodajne skupščine in 
predloži za začasne tajnike Tomšič Miro, Jurača Jožeta 
in Ledinka Miloša, kar skupščina soglasno sprejme. 

Zatem predlože ljudski poslanci tajnici Tomšič Miri 
potrdila o izvolitvi. 

Nato se preide k izvolitvi verifikacijskega odbora. 
Predsedujoči predloži kandidatno listo naslednjih enaj- 
stih članov: Breclja Marijana, Pokorna Jožeta, Vipotnika 
Janeza, Štora Stanka, Popita Franca, Diaccija Alojza, 
Osolnika Bogdana, Modica Helija, Bohinc Roziko, Pe- 
hačka Rada in Maležiča Matijo. Poslanec Kavčič Stane 
predlaga namesto Popita Franca, ki je kandidiral kot 
namestnik ljudskega poslanca, kateri pa se do sedaj ni 
odrekel svojemu mandatu v tej volivni enoti, za člana 
verifikacijskega odbora Kamovca Franca. Predsedujoči 
ugotovi, da je predlog utemeljen ter umakne svoj pred- 
log glede Popita .Franca. Tako spremenjeno kandidatno 
listo dà začasni predsednik na glasovanje. Skupščina 
predlog soglasno sprejme in začasni predsednik ugotovi^ 
da so predloženi kandidati izvoljeni za člane veriiika- 
cijskega odbora ustavodajne skupščine. 

Nato pozove izvoljene člane verifikacijskega odbora, • 
naj se takoj sestanejo zaradi konstituiranja ter potem 
pregledajo volivni material in poslanska potrdila v zvezi, 
z verifikacijo poslanskih mandatov. 

'    Predsedujoči odredi ob 17.15 uri odmor desetin 
minut. 

Po odmoru se nadaljuje seja s tem, da objavi za- 
časni predsednik sporočilo veriiikacijskega odbora o kon- 
stituiranju, ki je izbral za predsednika Osolnika Bog-, 
dana, za podpredsednika Pehačka Rada in za tajnika- 
Kimovca Franca. *    • 

Ker je bil s to objavo dnevni red seje izčrpan, jè 
začasni predsednik ob 18. uri zaključil sejo ter sporočil 
navzočim poslancem, da se bo naslednja seja, ki jo bo 
sklical predsednik verifikacijskega odbora in na katefJ; 
se bo razpravljalo o poročilu verifikacijskega odbora,, 
vršila predvidoma 19. novembra 1946 ob 10. uri. 

Ljubljana dne 20. novembra 1946. ! - - 
Predsednik   *;-..-,.; 

verifikacijskega odborar. Začasni tajnik: 
Tomšič Mira s. r. Oaolnik Bogdan s. B ' 

Izdaja in zalaga: uprava »Uradnega lista LRS<"v Ljubljani. Urednik: Pohar Robert; tiska Uekarna Merkur — obâ v Ejubljani-, 
izhaja vsako sredo in soboto. Naročnina: meeeeno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: din 135.—, celoletno din 260.-"« 
£oeam£zi& Iteyjtol_ß£S« pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta  pola-din 2.—. — Uredniätvo in uprayjail&fti -i<lut»iana» 

öseoMötoa ulica ft 23. JeL ft 25:52, fiek, račun ft 14^3.7, ~ \ ~ < 



Poštnina plačana v gotovini 

• URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

letnik lil. V Ljubljani dne 27. novembra 1946 Številka 75. 

27; 
VSEBINA: 

">• fosiovnik  Ustavodajne skupščine Ljudske republike  Slo- 
venije. 

27c- Uredba o obvezni prijavi krompirja letine 1946 in oddaji 
presežkov. 

277. Pravilnik  o organizaciji in delovanju  oddelkov  za  javno 
zobozdravstveno   službo '[zoboffiravelvënilî   ustanov)   pri 
ždravštvenožašKtnih ustanovah. '   

—   Zapisnik II. redne* seje Ustavodajne skupsi-ine LRS dne 
19. novembra 1946 v Ljubljani. 

Ustavodajno skupščina LRS 

275. 

Poslovnik 
stilv«<liijuc skupščine Ljudske republike Slovenije 

H)r«jot na •. redni seji dne 20. novembra 1940) 

ostanci; poslancev in potrditev njihovih mandatov 

Na 
1. člen 

v-   1-etii  " *>rvi ee^ ustavodajne skupščine predseduje po 
1 najstarejši navzoči poslanec. 

izber      • ke dolžnosti opravljajo trije poslanci, ki jih 
e &Kup3òina na predlog predsednika. 

Potr r i* navzoCi poslanci izročijo začasnemu predsedniku 
skir>v- ki so Jim Jiu Male volivne. komisije, izvoli 
po p "a veriiikacijski odbor enajstih članov. Ta se voli 
Kaar^"1 in po na£clu sorazmernega predstavništva. 
guV !n° asto more Predložiti vsak poslanec. Način 

b0vauja določi skupščina. 

Pred     S- vei*iJikaciJski odbor izbere predsednika, pod- 
g£j . eđuika in tajnika, ter to izvolitev naznani skup- 

'» se prva seja skupščine zaključi. 

•    / 2. člen        ' 

voli     ^ikacijski odbor pregleda poslanska potrdila, vse 
škuri"- ^PÌS0 in vee PritoŽD0 7X)Pör volitve ter predloži 
cem P°ro«do, ki se razmnoži in pošlje vsem poslan- cem. 

Ko jo poročilo razposlano poslancem, skliče pred- 
siir7"v. vc"|ikaòijskega  o<lbora za  naslednji  dan  sejo 
sk-n

PbCmo' na kateri se razpravlja o poročilu verifikacij- KLga odbom .       -• • ega odbora. 

p., , ° ^volitve predsedstva skupščine vodi njene seje 
r .•:asediuk verifikaeijskega odbora, 
slan ••"•• more potrditiali razveljavili izvolitev po- 
PotrC>.Uli odlo?'iu sv°Jo odločbo in odrediti, da se izvrše 
so IM i poi•edbe. Radi preiskave spornih vprašanj 

•anfeo izvoli posebni <revizijski)xodbor, 

na's^'l   p?3lanec ima pravico prisostvovati iu odločati 
•ujesoT • sku'P§6inG vse dotlej, dokler se no razveljavi 

\'a izvolitev, n6 more pa glaso\ati o svoji lastni iz- 

volitvi, če se o njej posebej glasuje. Poslanec, čigar po- 
trdilo o izvolitvi naj se po predlogu verifik-tcijskega od- 
bora razveljavi, toliko časa nima glasovalno pravice, 
dokler njegova izvolitev ni potrjena. 

3. člen 

Ako se mandat poslanca razve'javi zaradi tega, ker 
poslanec nima pogojev za izvolitev, se pokliče za po- 
slanca njegov namestnik; ako tudi ta nima pogojev za 
izvolitev, odredi skupščina v onL.volivni enoti nove vo- 
litve. 

Zadnjo odredi skupščina tudi takrat, ako se mandat 
razveljavi zaradi nepravilnosti pri volitvah, zaradi ka- 
terih se smatra, da kandidat sploh ni izvoljen za po- 
slanca.    ' ' 

Določbe prvega odstavka veljajo tudi za primer, da 
poslanec umre ali da mu sicer preneha mandat 

4. člen 

Po končani razpravi o poročilu veriïikacijskega od- 
bora • izjavijo tisti poslanci, ki so bili izvoljeni v vee vo- 
livnih enotah, kateri mandat hočejo obdržati. 

Nalo poslanci, katerih izvolitev je potrjena, opravijo 
in podpišejo prisego, ki se glasi: 

^Jaz (priimek in ime) prisegam pri svoji časti in 
pri časti svojega naroda, da bom kot ljudski poslanec 
pri delu ustavodajne skupščine zvesto zastopal ljudstvo 
ter da bom neumorno varoval in branil pridobitve na- 
rodnoosvobodilne borbe, demokratične pravice ljudstva 
in svobodo naroda.< 

Predsedstvo skupščino 

5. člen 

Skupščina voli predsednika, dva podpredsednika in 
tri tajnike, in sicer zaporedno vsakega z relativno večino 
oddanih glasov. Pri' enakosti glasov odloči žreb. Način 
glasovanja določi skupščina.   • 

Ö. člen 

Predsednik zastopa skupščino, vodi in vzdržuje red 
na sejah, ter skrbi za redno in hilro opravljanje'poslov, 
v pisarnah skupščine. Nadalje skrbi za to, da delo v od-.' 
borili ne zastaja in 'da •• ne prekinja. Pred-ednik •me- 
tulje vse pisarniško psobje, izdaja odločbe o službenih 
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razmerjih skupščinskih uslužbencev in izvaja disciplin- 
sko oblast nad njimi. 

Ce je predsednik zadržan, ga nadomeâtuje eden iz- 
med podpredsednikov. 

7. člen 
Dolžnost tajnikov je, da poimensko kličejo poslance, 

sestavljajo zapisnike sej, čitajo v skupščini predloge in 
druge spise, ter skrbe za to, da se pišejo zapiski o od- 
ločbah skupščine, o načinu in rezultatu glasovanja in o 
vrstnem redu govornikov. 

Eden tajnikov, ki ga določi predsednik, vodi nepo- 
sredno nadzorstvo nad celotnim pisarniškim delom. 

Ce so vsi tajniki zadržani in ne morejo opravljati 
dolžnosti, jih začasno nadomestujejo poslanci, katere do- 
loči predsednik. 

Odbori 

8. člen 
Za proučevanje in pripravljanje načrta ustave, za- 

konskih predlogov in predlogov o drugih vprašanjih iz- 
voli skupščina odbore. Odbori so stalni ali posebni. 

Stalni so: 1. ustavodajni odbor, 2. odbor za gospodar- 
ski načrt in finance, 3. mandatno - imunitetni odbor, 4. 
administrativni odbor in 5. odbor za prošnje in pritožbe 

Posebni odbori se izvolijo za proučavanje takih za- 
konskih predlogov ali drugih predmetov, za katere skup- 
ščina spozna, da jih je treba izročiti posebnemu odboru. 

Stalni odbori trajajo do razpusta skupščine, posebni 
pa, dokler no izvrše poverjenega jim dela. 

Skupščina more izvoliti tudi posebne preiskovalne 
in anketne odbore za posamezna vprašanja. 

9. člen 
Odbori se volijo po listah in po načelu sorazmernega 

predstavništva. Kandidatno listo more predložiti vsak 
poslanec. 

10. člen 
Ustavodajni odbor je sestavljen iz devetnajstih čla- 

nov, odbor za gospodarski načrt in finance iz devetih 
članov, ostali odbori pa iz petih članov. Posebni odbori 
imajo po toliko članov, kolikor jih določi skupščina v vsa- 
kem- posameznem primeru. 

11. člen 
Vsak odbor si izvoli predsednika, podpredsednika 

in tajnika. Če je predsednik odbora zadržan, ga nado- 
mestuje podpredsednik, če pa je tudi podpredsednik za- 
držan, pa po letih najstarejši član odbora. 

Vabila za odborove seje se objavijo na posebnem 
mestu v poslopju, kjer se vrše seje, poslati pa se morajo 
osebno vsakemu Članu odbora, če ob zaključku zadnje 
seje nista bila določena dan in ura prihodnje odborove 
seje. 

Skupščina določi rok, v katerem mora odbor pred- 
ložiti poročilo. Ce odbor tega v določenem roku ne stori, 
ali mu skupščina ni roka podaljšala, sme skupščina iz- 
voliti nov odbor. 

Odbor more odločati, če je navzoča več kakor polo- 
vica njegovih članov. Veljavno sklepa z večino glasov 
navzočih članov. 

Odbori vodijo zapisnike o svojem 'delu, v katere vpi- 
sujejo imena prisotnih članov, njihove predloge in od- 
borove, odločbe^ 

12. člen 

Vsak član odbora sme dajati'predloge o posameznih 
členih predloga ustave in zakonskih predlogov, o katerih 
se razpravlja. O vsakem takem predlogu mora odboJ 
odločiti. 

13. člen 

Odbori smejo delati tudi v času, ko skupščina ne za- • 
seda, toda samo po posebnem sklepu skupščine. 

14. člen 
Ko je predmet v odboru dovršen, določi odbor svojo* 

ga poročevalca, ki v skupščini prečita ter brani poročilo 
in predlog odbora. 

Ce se odbor razdeli na večino in manjšino, in13 

vsaka stran svojega posebnega poročevalca. Vsako lo* 
ceno mišljenje je treba izročiti pismeno odboru, ki ?? 
vzporedno s poročilom večine predloži skupščini. Ciao 
odbora, ki je dal ločeno mišljenje, sme braniti svoje 
mišljenje na seji skupščine. 

15. člen 
Ko ustavodajni odbor prejme v^e predložene predlo* 

ge ustave, odloči, katerega izmed njih bo vzel kot podla* 
go za svoje delo. Odločiti smo tudi, da sam izdela ••^ 
ustavni načrt. 

Ustavodajni odbor razpravlja o predlogu ustave naj' 
prej v načelu, nato pa v posameznostih. Po končani ra&" 
pravi pošlje odbor skupščini svoje poročilo s koačo^ 
predlogom ustave. 

10. člen 
Sejam odborov sme prisostvovati vsak poslanec, 5e" 

jam ustavodajnega odbora pa s predsednikovim do*? 
ljenjem tudi predstavniki domačega tiska. 

Razen odborovih članov imajo na sejah odbor«* 
pravico govoriti samo člani vlade in vladini odposlan1? 

Odborovim sejam mora prisostvovati član vlade, & 
gar zakonski predlog je v razpravi, ali njegov odp0* 
slanec. 

17. člen 
Vsi člani odbora morajo biti v času, dokler odb°r. 

dela, stalno v kraju, kjer skupščina zaseda in morai0 

vestno opravljati svoje dolžnosti odborovih članov. •' 
borove člane, ki neopravičeno izostanejo od odborov»1 

sej, sme odbor na predlog katerega koli Člana prijavi1 

skupščini, da skupščina odloči o njih odstavitvi. 

18. Člen 
Odbori smejo po svojih predsednikih neposredno °r 

čevati s Člani vlade. 

Seje skupščine 

19. člen 
Sejam skupščine smejo poleg poslancev Ustavodaj 

skupščino LRS in članov vlade LRS ter njihovih odp*£ 
slancev prisostvovati in na njih sodelovati s posvetova 
nim glasom tudi vsi poslanci obeh domov Ljudske skuP; 
ščine FLRJ. ki so izvoljeni na ozemlju Ljudske repu° 
kò Slovenije, kakor tudi člani delegacije Julijsko kraji 

20. člen 

Seje skupščine otvarja predsednik, ki vodi r***j'['LB 
ia gkrbj, da; se odredbe. fiOâlPVfiika. natančno izvajajo 
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{•a se vzdržuje red. Če jo zadržan, ga riadomestuje eden 
"med podpredsednikov. 

Predsedujoči ne sodeluje pri razpravi in tudi ne pri 
glasovanju, če so glasovi enako razdeljeni, odloči glas 
Predsedujočega. 

21. 21 •• 
Seje skupščine so javne. Spremeniti se smejo v taj- 

ne. kadar na predlog predsedujočega, vlade ali kakega 
Poslanca tako odloči skupščina. O'predlogu se glasuje 
brez razprave. 

0 predmetih, za katere je izglasovana tajnost, se 
razpravlja tajno tudi v odborih, če skupščina drugače ne 
°•\•• Vladine izjave in predlogi, dani na tajnih sejah, 
Se smejo objaviti samo s pristankom vlade. 

22. člen 
• Razen na javni in na tajni seji se sme skupščina 

fatati na predlog predsednika skupščine, predsednika 
mde ali kakega poslanca tudi na konference. Na kon- 

-i^encah smejo biti navzoči samo poslanci in člani vlade, 
inference ne morejo obvezno odločati. 

23. člen 
N Dnevni red za vsako sejo določi brez razprave sama 

^upščina na predlog predsedujočega aH kakega po- 
slanca. Pred zaključkom seje ee določi red za nasled- 
nJo sejo. 
v     Dnevni red se objavi s posebnim oglasom na dolo- 
čnem mestu v poslopju, v katerem skupščina zaseda. 

.. £e ee dnevni red, določen za sejo, ni mogel na tej 
?eii izčrpati zaradi nezadostnega števila navzočih poslan- 

ev, objavi predsedujoči, da velja za prihodnjo sejo isti 
^evrù red, ki je ostal neizčrpan, z dodatkom  tistih 
re, \ki J'b je po samem poslovniku treba dati na dnevni 
t^ • za katere je skupščina že prej odločila, da se 

0 *ega dne dale na dnevni red. 
24. člen 

log-    iQi zapisnik vodijo tajniki po vrsti, kakor to do- 
.    Posedujoči. 

in ,v vpisnik se vpisujejo: 1) sporočila predsedujočega 
io «VìI 

e« 2> Predmeti, o katerih je skupščina odločala, 
in ^Jočbe, ki so bile o njih izdane, z načinom glasovanja 
sovt S-'eviIi Blas°v >za< in >proti< pri poimenskem gla- 
vpiv

n.JU» 3) predmeti, za katere skupščina odloči, naj se 
žjLej<? v zapisnik. Govori poslancev se ne vpišejo v 

• *ProrÌk' pae pa ee navedei° imena govornikov >za< in 

2•. člen 
^a začetku sejo se prebere zapisnik prejšnje seje. 

PcmK^ak P°slane<> ima pravico dati k zapisniku pri- 
iu ""°- Ce tajnik izjavi, da ne sprejme dane pripombe, 
brt»a °Staia Pri 9v°Ji redakciji, odloči skupščina o tem 
Utèm ?azprave- Ce skupščina spozna, da je  pripomba 
Pisr?£  i?a' mora taJnik z OÜTOm nani° P0Pravitl M" 
jog- .    D°končno sprejeti zapisnik podpišeta predsedu- 

ln *.••••, ki ga je vodil. 
Publ-ifPlSniki Se objavijo v >Uradnem listu Ljudeke re- 

. oute Slovenije«. 
• 26. člen- 

vlo<3 i* prellodom na dnevni red dajeta predsedujoči in 
posla • upšžini sporočila, ki zadevajo njo. Nato smejo 
ŠČine P°stavliati kratka vprašanja predsedniku skup- 
»kW pre^eedniku vlade in posameznim članom vlade, 

a«no s členom 44. tega poslovnika. 

vK se preide na dnevni red' Jada ^1110 dajati sporočila ob. xgakem času •••• seio. 

27. člen 
Na seji skupščine imajo pravico govoriti samo po- 

slanci skupščine, poslanci Ljudske' skupščine FLRJ, ki 
so izvoljeni na ozernlju Ljudske republike Slovenije, člani 
vlade in na zahtevo člana vlade njegov odposlanec. 

Nihče ne sme govoriti preden ni zahteval in dobil 
besede od predsedujočega. 

Predsedujoči daje besedo po vrstnem redu prijav, 
razen v primerih, če je v poslovniku drugače določeno. 
Članom, vlade da besedo, kadar jo zahtevajo. Odborovi 
poročevalci smejo govoriti po večkrat in izven vrstnega 
roda, če tako zahteva potreba razprave. 

Vsak prijavljen govornik ima pravico svoj vrstni red 
odstopiti drugemu prijavljenemu govorniku. 

Poslancu, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali 
dnevnega reda, se da beseda, brž ko jo zahteva. Njegov 
govor sme trajati največ pet minut in o tej zadevi ne 
more govoriti noben drug poslanec. Ce po pojasnilu 
predsedujočega govornik ostane pri trditvi, da sta bila 
poslovnik ali dnevni red kršena, pozove predsedujoči 
takoj skupščino, da o tem vprašanju odloČi brez raz. 
prave. 

28. člen 
Govorniki se prijavijo za besedo, brž ko se razprava 

otvori. Vsak poslanec, ki se javi k besedi, mora izjaviti, 
ali bo govoril za ali proti predlogu. Ko ee razprava 
začne, da predsedujoči najprej besedo prvemu prijavlje- 
nemu govorniku >za«, nato enemu izmed govornikov 
>proti«, če so se prijavili, in tako po vrsti. 

Govornik sme govoriti samo o vprašanju, ki je na 
dnevnem redu. Razen predsedujočega ne sme nihče 
drugi seči govorniku v besedo, niti ga ne sme opomniti 
k redu. 

29. člen 
Razen članov vlade in odborovih poročevalcev ne 

more nihče govoriti več kakor enkrat» razen če mu 
skupščina to posebej dovoli. Razprava v načelu in raz- 
prava v posameznostih veljata kot predmeta zase. 

Poslancu, ki zahteva besedo, da bi popravil navedbo, 
ki je bila napačno podana in je dala povod za nespora- 
zum, ali zahteva besedo zaradi osebnega pojasnila, se 
da beseda takoj po končanem govoru, ki je dal za to 
povod, govoriti pa ne sme več kakor pet minut. 

30. člen. 
Seje zaključuje predsedujoči. Če dnevni red ni iz- 

črpan, zaključi sejo samo s pristankom skupščine, ko 
objavi dnevni red za prihodnjo sejo, kakor ga je bila 
skupščina poprej določila. Novo sejo sme predsedujoči 
sklicati tudi pismeno. 

Predložitev načrtov ustave, zakonskih predlogov 
in resolucij ter razprava o njih 

81. člen 
Načrt ustave smejo skupščini predložiti vlada, člani 

vlade in vsak poslanec. 
Načrte ustave je treba predložiti •••••••••• v de- 

setih dneh po izvolitvi ustavodajnega odbora. 
Predložene načrte  ustave  pošlje predsednik  takoj 

ustavodajnemu odboru, hkrati pa odredi, da se natisnejo . 
io razdelijo vsem poslancem. Ustavodajni odbor začne 
takoj po svoji izvolitvi z delom o načrtih ustave.. 

, 32. člen 
Vsak poslanec ima pravico dajati predloge za «prx. 

niemb© in doj[>olnitev (amandmanej posameznih že spre- 
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jetih členov ustavnega načrta vse do konca razprave o 
posameznostih v ustavodajnem odboru. 

33. člen. 
Zakonske predloge smejo staviti vlada, člani vlade 

in vsak poslanec. V imenu vlade smejo staviti zakonske 
predloge samo člani vlade. 

Vsak zakonski predlog mora biti sestavljen v obliki, 
v kakršni se izdajajo zakoni, in izročen pismeno pred- 
sedniku skupščine. 

Predsednik odredi, da se zakonski predlogi pravo- 
časno razmnože in razdele poslancem. 

34. člen 
Predsednik mora obvestiti skupščino na prvi pri- 

hodnji seji o prejetih predlogih ustave in o prejetih 
zakonskih predlogih. 

Skupščina odloči najprej glede nujnosti za zakonske 
predloge, če jo bila nujnost pismeno zahtevana, nato pa 
o tem, ali naj se zakonski predlog pošlje stalnemu ali 
posebnemu odboru. V tem zadnjem primeru se takoj da 
na dnevni red seje izvolitev takega odbora. 

35. člen 
i 

Kadar je zahtevana nujnost za zakonski predlog, 
odloči skupščina o taki zahtevi brez -razprave. Ce je 
zahteva prišla od poslanca, vpraša poprej vlado za mne- 
nje. Zahteva po nujnosti se mora predložiti pismeno, 
eden predlagateljev pa jo sme obrazložiti ustno. 

Če skupščina zahtevo po nujnosti sprejme, pošlje 
predlog takoj pristojnemu odboru, ki ga vzame v delo 
pred vsemi drugimi predmeti. Odboru določi skupščina 
rok, v katerem mora biti gotov s svojim poročilom. Ce 

• odbor v določenem roku delo ne dokonča in mu skup- 
ščina roka ne podaljša, sme skupščina predlog vzeti v 
razpravo tudi brez odborovega poročila ali pa izvoliti 
nov odbor. 

36. člen. 
Ko je odborovo poročilo gotovo, odredi predsednik, 

naj se poročilo hkrati z odborovim predlogom razmnoži 
in razdeli poslancem. 

Skupščina določi dan začetka razprave. 
Ko se konča načelna razprava, se vrši prvo glaso- 

vanje o tem, ali se predlog v načelu sprejme ali ne. Gla- 
suje se z dviganjem rok. 

Ko je predlog v načelu sprejet, se preide na raz- 
pravo o posameznih poglavjih ustave ali zakonov. Gla- 
suje se po členih. 

Ko se konča razprava v posameznostih, se vrši drugo 
in končno glasovanje o predlogu v celoti. 

Preden preide h končnemu glasovanju, sme skup- 
ščina poslati predlog odboru zaradi pregleda in popravka 
redakcije ali zaradi tega, da spravi v sklad njegove spre- 
menjene in dopolnjene odredbe. Tako popravljeni pred- 
log se razmnoži in razdeli poslancem, preden se glasuje 
o predlogu v celoti. 

Skupščina sme odločiti, da se za razpravo o zakon- 
skem predlogu, ki je bil proglašen za nujnega, uporabi 
krajši postopek. 0 tem odloči veČina glasov po zasliša- 

'    nju enega govornika >za< in enega govornika >protU. • 
0 zakonskih predlogih, glede katerih je skupščina 

odločila uporabo krajšega postopka, se vodi samo ena 
razprava in se odloči z enkratnim glasovanjem v celoti. 

Krajši postopek ee ne more uporabiti za razpravo 
o ustavi. 

37. člen 

Poslanci smejo svoje predloge za spremembo ali 
dopolnitev posameznih členov predloga ustave in za- 
konskih predlogov (amandmanov) izročati samo odboru. 
0 vseli amandmanih. ki jih odbor ne bi v celoti sprejel, 
se glasuje po glasovanju o predlogu odbora, če je od- 
borov predlog odklonjen. Ce odbor amandman v celoti 
sprejme, se s tem amandmanom nadomesti ustrezni člen 
v predlogu. Vse do samega glasovanja se sme amand- 
man umakniti. 

Med razpravo v posami*znostih v skupščini smeta 
amandmane predlagati samo vlada in odbor. 

38. čJen 
Predlog, naj se odločitev o kakem posameznem členu 

odloži, dokler se ne odloči o ostalih členih, ali da naj 
se vrne odboru, in druga prodhodna vprašanja se moreja 
stavljati, dokler se ta člen fie da na glasovanje. 0 takili 
predlogih se glasuje brez razprave. 

39. člen. 
Ce je bil pri glasovanju kak Člen razdeljen na več 

točk, se potem ko se je glasovalo o vseh točkah, posebej, 
glasuje o celem členu skupaj in se da na glasovanja 
z vsemi sprejetimi točkami. 

40. člen 
Če je odbor spoznal, da je treba zakonski predlog 

poslanca v načelu odkloniti, odloči o tem predlogu skup- 
ščina brez razprave po zaslišanju odborovega poročevalca 
in prvega podpisanega predlagatelja. 

'41. Člen 
Ko prideta proračun ali gospodarski načrt iz odbor» 

za gospodarski načrt in finance, morata biti takoj dan» 
na prvo točko dnevnega reda. Prednost imajo samo pred- 
logi in interpelacije, ki so proglašene za nujne. 

Ko sta bila  predlog zakona o proračunu  Ljudsk6 

republike Slovenije in predlog finančnega zakona v na" 
čelu sprejeta, se o njih razpravlja v posameznostih P°. 
razdelkih, glasuje pa po partijah. 

42. Člen 
Ustavo in zakone proglaša Prezidij ustavodaj°e 

skupščine s svojim ukazom, ki ga podpišeta njegov pred- 
sednik in sekretar. • ' 

Proglašena ustava in zakoni se objavijo v Uradnem 
listu Ljudske republike Slovenije* 

43. člen. 
Resolucije morejo predlagati vlada, člani vlade i° 

poslanci. Vsak predlog se pošlje posebnemu odboru, y 
skupščina ne sklene drugače. 0 resolucijah se vodi ••••> 
ena razprava in se o njih odloča kot o celoti. 

••••••••• in interpelacije, 

44. Člen 
Poslanci imajo pravico postavljati kratka vprašanj 

predsedniku skupščine,  predsedniku vlade in ^l*0 

Vlade- " v  . iz- 
Vprašanja, stavljena predsedniku skupečine,- ee 

ročijo predsedstvu dan pred sejo, predsednik pa Bi 
ustno odgovoriti na prihodnji seji. Vprašanja ^^umi 
vlade se postavljalo ftismeno preko predsednika, s^r1^ 
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'Irdo odgovarjajo na vprašanja pismeno ali ustno na 
SeJi pred prehodom na dnevni red glede na to, ali po- 
slanec, ki je stavil vprašanje, zahteva usten odgovor ali 
J16- Člani vlade morajo odgovoriti ustno, najpozneje v 
treh dneh, pismeni odgovor pa morajo ciati najpozneje 
v Retih dneh. Co je potrebno zbiranje pçdatkov, se da 
clcui vlade na njegov predlog daljši rók, ki mu je 
P°jreben, da bi mogel na vprašanje odgovoriti, toda ie 
«a-jši od tridesetih dni. 

Po odgovoru Člana vlade smo govoriti samo še po- 
slanec, ki je vprašanje stavil, zaradi kakega obvestila in 
Zal<>, da kratko izjavi, ali je z odgovorom zadovoljeu ali 
^e- Kratka vprašanja ne smejo trajati dalj nego eno uro 
Pfed prehodom na dnevni red. 

45. člen 
.    Vsak poslanec ima pravico stavljati na člane vlade 
nterpelacije.  Interpelacije se  vlagajo  pismeno  preko 

Predsednika  skupščine,  ki  jih  sporoči  članom   vlade, 
^•••• pa obvešča o njih na prihodnji seji. Na tej 

°J  se določi t.:di dan za razpravo o njih, če član vlade 
j ' ^hteval določenega roka zaradi zbiranja podatkov. Po 
,etn roku začne skupščina razpravo o interpelaciji tudi 

tez^ odgovora člana vlade. Vsaka interpelacija se mora 
*•1 razmnožiti in razdeliti poslancem. Interpelacije, ki 
0 Proglašene za nujne, se dajejo na dnevni red pred 4&tal:mi. 

ciit PdloSDa skupščine, s katero se razprava 4> inlerpsia- 
J. ?onČa in se preide na dnevni red, je lahko navadna 
ai1 ^razložena. 
min' t le •••<^•"•• navaden prehod na dnevni red in 
prei er na to Pristane, se da na glasovanje navaden 
hof|10(* ^re<* ODrazloženim. Ce je predloženi navadni pre- 
o0vDa dnevni red odklonjen, se preide h glasovanju 

^zloženih predlogih. 
brej    n* predložen nikakšen prehod na dnevni redise 

•*  x  Vsakega glasovanjr n*n,An •"• "»•»'o înfnmoifiriip 
-  •• dnevnem redu. 

Prošnjo in pritožbo 

46. člen 
Pr  - biij • nie in pritožbe, ki so poslane skupščini, morajo 

°zirolZr0^ene naPisane • podpisane od vseh prosilcev 
ge<j ."la Pritožilcev. Vse prošnje in pritožbe pošlje pred- 
redu    ?^Doni za prošnje in pritožbe, ki jih po vrstnem 

Prispelosti vpiše v vpisnik in jemlje v razpravo. 
<•••   

r°šnje in pritožbe, ki se nanašajo na zakonski ali 
i2m|Pre^log, ki se že pretresa v skupščini ali v katerem 

u odborov, se pošljejo ustreznemu odboru. 
I*Š]i T-°*n'ie in Pritožbe, ki se ne pošljejo odborom, se 
na J

6.-10 kateremu izmed članov vlade ali se predložijo 
<la .. 1° skupščine a,li pa jih zavrne sam odbor, če misli, 

J h ni vredno predložiti seji. 
pri( « tistih predmetih, o katerih odbor za prošnje in 
stavi !^K

misli» da Jih J° lreba ProdIožiti skupščini, se- 
^bor poročilo enako kakor za zakonski predlog. 

Glasovanje 

47. ölen 
gla3

asovanJe v skupščini je javno alTtajno. Javno se 
st pl'° z. dviganjem rok ali poimensko. Z dviganjem rok 
Sen ». •• vseleJ' kadar ni y poslovniku določen druga- •••1• g^sp^nja. 

Poimensko se glasuje ustno. Tako se glasuje, kadar 
glasovanje z dviganjem rok ne da pozitivnega rezultata. 
Pri poimenskem glasovanju kliče eden tajnikov poimen- 
sko vse poslance, ti pa glasujejo z odzivom >za«;,ali 
>{ roti«. Po končanem klicanju vseh poslancev se kličejo 
še enkrat vsi poslanci, ki se prvič niso odzvali. 

Volitve odborov se vršijo s tajnim glasovanjem, če 
skupščina ne sklene drugače. Tajno se glasuje z listki 
enake velikosti, enake barve in oblike, v enotnih, za to 
posebej pripravljenih kuvertah. Poslanci spuščajo drug 
za drugim po poimenskem klicanju listke v skrinjico, ki 
stoji na mizi predsedujočega. Glasove preštevajo trija 
poslanci, določeni z žrebom, ki po končanem štetju uni. 
čijo glasovalne listke. 

Glasuje se lahko samo osebno. 

48. člen 
Predlog skupščina veljavno sprejme, če je navzoča 

več ko polovica od skupnega števHa poslancev, in če 
je za predlog oddana navadna večina glasov navzočih. 

Predlog ustave je sprejet, če sta pri končnem gla- 
sovanju o predlogu v celoti navzoči dve tretjini in če jo 
zanj glasovala navadna večina vseh poslancev ustavodaj- 
ne skupščine. 

Ce dobita pri volitvah dva ali več njih enako število 
glasov, se volitve ponove. Pri ponovnem enakem rezul- 
tatu odloči glas predsedujočega. I 

49. člen 
Ce predsednik opazi, da ni zadostnega števila glasov 

poslancev za odločanje, odredi poimensko klicanje ali 
šietje. 

Ce se pojavi vprašanje o kvorumu, ne smejo navzoči 
poslanci, oditi iz dvorane, dokler se ne konča poimensko 
klicanje oziroma štetje in glasovanje, le io vendarle 
store, velja, da so-navzoči in da so glasovali sprotic. 

Navzočnost ugotavlja predsedujoči. 

Pravice in dolžnosti poslancev 
50. člen 

Za vse izjave in postopke pri izvrševanju svojega 
mandata, bodisi na sejah bodisi v določeni funkciji, je 
poslanec odgovoren samo skupščini in volivnemu telesu, 
ki ga je izvolilo. 

Brez dovoljenja skupščine ne more poslanec biti 
klican na odgovor za kakršna koli kazniva dejanja in 
ga nobeno oblastvo ne sme zapreti, dokler traja njegov 
mandat, razen če je zaloten pri samem zločinstvu. 

Toda tudi v tem primeru je treba takoj obvestiti 
predsednika skupščine. 

Poslanec uživa imunitetno pravico od trenutka, ko 
mu je volivna komisija izdala potrdilo, da je izvoljen. 

Zahtevek preiskovalnega oziroma sodnega oblastva, 
dr naj se član skupščine izroči, se pošlje poprej mandat- 
no-imunitetnemu odboru, skupščina pa odloči o stvari po 
poročilu odbora. 

Odredbe tega člena, ne veljajo za sodno in upravne 
postopanje v zasebnopravnih zadevah. 

Zastaranje ne teče ves čas, ko se po zakonu ne more 
zoper poslanca začeti ali nadaljevati preiskava. 

51. Sen 
Vsi poslanci morajo biti v kraju, kjer skupščina za- 

seda, in morajo opravljati svoje dolžnosti ves čas, dokler 
zasedanje traja. 
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Noben poslanec ne sme biti odsoten od sej skupščine, 
če mu skupščina tega ne odobri. Skupščina sme man- 
datno-imunitetnemu odboru javiti poslanca, ki ne pri- 
haja na seje. a mu skupščina ni odobrila odsotnosti. 

Odbor da hkrati s svojim poročilom skupščini tudi 
predlog, kaj je ukreniti proti takemu poslancu. Skupščina 
sme po predlogu odbora sklenii. da zaradi tega poslan- 
cu preneha mandat in pozvati njegovega namestnika. 

Skupščina odloči o zahtevi za odobritev odsotnosti 
brez razprave. Ce predsednik ugotovi, da v skupščini ni 
za odločanje zadostnega števila članov, sme obja-ili, da 
so vse odobrene odsotnosti razveljavljene razen tistih, 
ki so bile odobrene zaradi težke bolezni. 

52. člen 

Poslanci imajo pravico na dnevnice za čas zasedanja 
slnipščine ali odborov. 

Razen tega imajo pravico do brezplačno vožnje z vse- 
mi državnimi prometnimi sredstvi na ozemlju Ljudske 
republike Slovenije, dokler traja njihov mandat. 

53. člen 

Vsak poslanec sme dati ostavko na svoj mandat. 
0 ostavki daje poročilo mandatno-imunitetni odbor. 

54. člen 

Poslancem izda predsednik posebno legitimacije. 
V njih je navedena imunitetna pravica poslanca s tem, 
da je vneseno besedilo prvih treh odstavkov 50. člena 
tega poslovnika. 

Vzdrževanje reda, 

55. člen, 

.    Izključna pravica vzdrževati  red na sejah pripada 
predsedujočemu. 

56. člen 

Disciplinske kazni, s katerimi morejo biti poslanci 
kaznovani, so naslednje: 

1. opomin k redu, 
2. zapisan opomin k ,redu, 
3. odvzem besede in 
4. začasna izključitev od sej. 
Prvo tri kazni izreka sam predsedujoči, četrto pa 

skupščina brez razprave na predlog predsedujočega ali 
kakega člana skupščine. 

Izključitev prvič ne sme, biti daljša od treh sej, dru- 
gič pa ne daljša od desetih sej. 

57. člen 

Z opominom k redu se kaznuje poslanec, ki s svojim 
govorom ali s svojim vedenjem moti red in krši predpise 
poslovnika. Z zapisanim opominom k redu, ki se vpiše v 
sejni zapisnik, se kaznuje poslanec, ki jo bil na isti seji 
žo preje opominjan k redu. Z odvzemom besede se 
kaznuje poslanec, ki v svojem govoru krši red, pa je bil 
že prej opominjan k redu. Z odvzemom besede se 
ki dvakrat ni hotel poslušati predsedujočega. 

S kaznijo izključitve se kaznuje poslanec,, ki osebno 
žali ali kleveta narodne poslance ali se nedostojno vede 
proti skupščini, ali za katerega so ugotovi, da ni varoval 
tajnosti o predmetih, za katere je bila izglasavana tajnost, 

ali noče poslušati opominov predsedujočega, kakor tudi 
tisti, ki dela nered ali ovira delo na seji. v 

Poslanec, ki jo kaznovan s kaznijo izključitve, mora 
takoj oditi iz skupščinsko dvorane. Ce se upira, prekine 
predsednik sejo in odredi, da se kaznovani poslanec s 
silo odvede. 

Poslanec, ki je kaznovan s kaznijo izključitve, h»a 

pravico govoriti v svojo obrambo največ pet minut. Ce 
je več poslancev hkrati predloženih za izključitev zaradi 
skupno prekršitve reda, ima pravico govoriti v imenu 
vseh samo eden, njegov govor pa sme trajati največ de- 
set minut. 

58. člen 

Vzdrževanje reda v notranjosti in na dvorišču po- 
slopja, v katerem skupščina aaseda, nadzoruje izključno 
predsednik ustavodajne skupščine. Poslanci ne smejo 
prihajati z orožjem pa seje skupščine. 

Uslužbenci skupščine in računovodstvo 

59. člen 

Vsi uslužbenci skupščine so pod nadzorstvom pred' 
sednika. Administrativni odbor določi s posebnim pra- 
vilnikom sistemizacijo mest in položajev uslužbencev 
skupščine. 

60. člen 

Predsednik izvaja proračun- skupščine. Administra- 
tivni odbor pregleda vsak mesec račune in predloži po* 
ročilo skupščini oziroma predsedniku. 

Stenografski zapiski 

61. člen 

0 sejah skupščino in, če predsednik odredi, ludi ° 
sejah odborov se vodijo slenografski zapiski. Stenograf" 
ski zapiski se predlože na vpogled vsakemu govornik11. 

Ta sme delati spremembe glede redakcije, ne da bi vnj1" 
šal nove misli in razloge, ali izpuščal izražene misli i11 

razloge. Predsednik skrbi, da govorniki ne delajo P0* 
pravkov izven označenih mej. 

Stenografski zapiski so tiskajo v eni izdaji. 

Arhiv in pečat skupščine 

62. člen 
Skupščina ima svoj arhiv in knjižnico. i 

,    63. člen 
Skupščina ima svoj žig, ki je     varstvu prvega taf 

nika. 

Zaključne odredbe 

64. člen 
.   Zasedanje ustavodajno skupščine se smo prekiniti V° 

sklepu skupščine. 
65. člen 

Ta poslovnik stopi v veljavo, ko ga skupščina 
glasuje. 

Ljubljana dne 20. novembra 1946. 

Predsedstvo 
Ustavodajne skupščine Ljudske republiko Slovcn4c 

Tajnik: Predsednik: 
Tomšič Mira s. r. 1>•. Ferdo ••••• s. r' 

Vb- 



Štev. 75 Stran 363 

ïïresSfee. mroöslüß, ođrođbe in ođlešiio 
vlade Ljudske republike Slovenije 

276. 

Zaradi nacrtne preskrbe prebivalstva s krompirjem 
izdaja vlada Ljudske republike Slovenije tole 

uredbo 
0 obvezni prijavi krompirju letine 1946   in   oddaji 

presežkov 

1. člen 
pi\ se ugotovijo zaloge krompirja, morajo pridelo- 

valci prijavili vse zaloge, ki jih imajo na dan pr.jave, 
krajevnemu ljudskemu odboru, ki jih bo vpisal v pose- 
ben obrazec, predpisan od ministrstva za  trgovino in 

„ Preskrbo. 
Prijave jo treba napraviti najkasneje do 10. decem- 

bra 1048. 
, ; Krajevni ljudski odbori morajo nadzorovati pravilno 
'in pravočasno izvršitev prijave ter zbiralne sezname pri- 
iavljèìiUi zalog oddati   najkasneje   13. decembra   104G 

•trajnim ljudskim odborom. 

2. člen 
. *,, 0<i Prijavljenih zalog bodo pridelovalci pridržali zase 

*čle količine: 
lr   

1- £a   prehrano   vsakega   člana   gospodinjstva   po 
°° kg na osebo, 

?• za seme po 2.000 kg na vsak hektar, ki ga name- 
ro v letu 1947. zasaditi s krompirjem, 

j. , 3- •• krmljenje prašičev po 200 kg krompirja slabše 
• ^°vosti za vsakega nad 0 mesecev starega prašiča. 

3. člen 
Sev,y&6 ostale količine se štejejo za presežek. S pre- 
J'y krompirja pridelovalci ne smejo prosto razpola- 

°atl- temveč morajo biti presežki na razpolago mini- 
!iutvu •• trgovino in preskrbo, ki jih bo postopoma 
„ kuPovalo po pooblaščenih podjetjih, zadrugah in usta- 
novah. 

4. člen 
e Za odkup plačajo pooblaščena podjetja prideloval- 
Üerr> krompir po 3 din za kilogram franko prideloval- 
••• dom. 

5. člen 
Minister za trgovino in preskrbo je pooblaščen, da 

Po potrebi izda natančnejše predpise za izvajanje te 
uredbe. 

6. člen 

Fravälniki, mvoùìlu, oûm&Us in odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Sloveni je 

Pridelovalci krompirja in člani krajevnih ljudskih 
odborov, ki prekršijo določbe te uredbe, se kaznujejo po 
pKonu o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene 
Pekulacije in gospodarske sabotaže. 

7. člen- 7. člen 
; LHq

Ta Uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

Ljubljana dne 24. novembra 1946. 

•     Minister v 

H trgovino.in preskrbo:. Predsednik vlade LES: 
Pajîar Tone i r Miha Maxbiko s. r. 

277. 

Na podlagi navodila Komiteja za zušjjito ljudskega 
zdravja vlade FLRJ št. 5826 z dne 25. IX. 104G pred- 
pisuje minister za ljudsko zdravstvo LRS tale 

začasni pravilnik 
o organizaciji in delovanju oddelkov za javno zobo- 
zdravstveno   službo (zobozdravstvenih   ustanov) pri 

zdravstveiiozašžitnih ustanovah 

1. člen 

Zobozdravstvene ustanove 

Pri   zdravstvenozaščitnih    ustanovah    (zavodili   za 
zdravstveno zaščito,  zdravstvenih  centr.h, zdravstvenih • 

domovih in postajah) se zaradi izvrševanja javne zobo- 
zdravstvene službe ustanovijo kot oddelki teh ustanov: 

1. javne zobne poliklinike pri zdravstvenozaščitnih 
ustanovah na sedežu okrožnih LO, 

2. javni zobni ambulatoriji pri drugih zdravstveno- 
zaščitn.h ustanovah, ki jih po potrebi in poprejšnjem 
dovoljenju ministrstva za ljudsko zdravstvo ustanovi 
tisti LO, ki upravlja zdravstvenozaščitno ustanovo. 

Za okrožno mesto Ljubljano in za ljubljansko okrožje 
opravlja dela javne zobne poliklinike stomatološka kli- 
nika oziroma njene ustanove. 

2. čleu 

Javne zobozdravstvene ustanove spadajo v sesta\ 
tistih zdravstvenozaščitnih ustanov, pri katerih so usta- 
novljene.      .   -       ' ' •. 

Javne zobozdravstvene ustanove uporabljajo žig usta- 
nove, v katere sestavu so, z dostavkom , svojega urad-, 
nega naziva. 

3. člen . •   . 

Naloge zobozdravstvenih ustanov 

Zobozdravstvene ustanove imajo zlasti téle naloge: 
1. da izvršujejo zobozdravstvena dela v obsegu kot 

je določen v 0. členu, 
2. da propagirajo zobozdravstvo (8. člen), 
3. da opravljajo sistematično preglede po šolah 

(7. člen).    . . 
Zobozdravstvene ustanove vodijo za svoje področje 

posebno administracijo in računovodstvo; pristojnemu 
ljudskemu odboru morajo poročati o svojem delovanju 
in mu predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti 
(12., 14. Člen). 

4. člen 

Zdravljenje 

Pravico zdravili se v javnih zobozdravstvenih usta- 
novah ima vsakdo. Odkloniti se sme že začeto ali tudi 
še nezačeto zdravljenje tistemu, ki ne upošteva uteme- 
ljenih asanacijskih ukrepov strokovnega osebja zobo- 
zdravstvene ustanove. , 

Vse zdravljenje in vsa dela v zobozdravstvenih usta- 
novah morajo biti izvršena skrbno in po sodobnih nače- 
lih zdravstva in tehnike; za to sta odgovorna materialno 
in disciplinsko izvnüilec ia šef, . 
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V vteh sporih glede zdravljenja in izvrševanja del 
med i»acientom in zobozdravstveno ustanovo obvezno po- 
sreduje predstojnik ustanove, pri kateri je zobozdrav- 
»T«na ustanova. 

5. člen 

Stroški za zdravljenje 
Stroške 2a zdravljenje in zobotehnična dela placa 

lieti, ki se zdravi, če ni drugih zakonitih zavezancev. 
Stroški se plačujejo načeloma vnaprej. 

Tarifo za zobozdravstvena dela in določbe o ugod- 
nostih za različne vrste pacientov (socialno zavarovane, 
plačila nezmožne, mladino itd.) predpiše minister za 
ljudsko zdravstvo s posebno odločbo. 

Za zobozdravstvena dela, ki ne spadajo v obseg del 
z nujno zdravstveno indikacijo, ni popustov. 

6. člen 
Obseg zobozdravstvenih del v zobozdravstvenih 

ustanovah 
Zobozdravstvene ustanove izvršujejo v prvi vrsti 

tale asanacijska dela: 
a) ekstrahiranje neozdravljivih in retiniranih zob 

ter prvo pomoč, 
b) čiščenje zobnega kamna, 
c) konserviranje karioznih zob in zdravljenje pul- 

pitid," 
č) operativno zdravljenje granulomov in cist, 
d) zdravljenje gingivalnih in paradentalnih, storna- 

ti tnih obolenj, 
e) popravilo protez in drugih tehničnih del, 
f) nove proteze in druga tehnična dela po zdrav- 

stveni indikaciji ali zaradi posehne vrste pacientove 
zaposlitve. 

Druga zobozdravstvena dela izvršuje ustanova le, 
kolikor to dopuščajo sredstva, čas in potreba. 

7. člen 
Delo po šolah 

Zobozdravstvena ustanova mora dvakrat na leto 
opraviti sistematični pregled zob in ustne votline učen- 
cev vseh šol svojega območja, registrirati stanje posa- 

• meznika in določiti obseg nujnih del za asanacijo zo- 
bovja in ustne votline. 

Preprostejša asanacijska dela opravi zobozdravstve- 
na ustanova neposredno po pregledu učencev v primer- 
nih prostorih, težja in zamudnejša pa na sedežu ambu- 
la torija. 

0 izvedbi pregleda učencev in drugih po tem členu 
potrebnih ukrepov se morajo zobozdravstvene ustanove 
poprej sporazumeti s šolskim vodstvom, ki tudi nadzira 
izvršitev teh ukrepov. 

Pregled po šolah mora zobozdravstvena ustanova 
izkoristiti za propagando o ustni higieni. 

8. člen 
Propaganda 

Zobozdravstvena ustanova in njeni uslužbenci so 
dolžni propagirati higieno ust in zob. Uprava ustanove 
mora v ta namen organizirati poljudna predavanja s 
slikami, filmi po množičnih organizacijah, šolah, dru- 
štvih, podjetjih in podobno ter prirejati razstave in 
tekmovanja v sporazumu z drugimi krajevnimi zdrav- 
stvenimi organizaçilami •• to.ajevijiini LO, 

9. člen 

Organi zobozdravstvene ustanove 
Zobozdravstveno ustanovo vodi in ji načeluje šef; 

dodeljen mu je pomočnik, ki ga zastopa v njegovi od- 
sotnosti. Postavlja ju po predlogu predstojnika zdrav- 
stvenozaščitne ustanove ljudski odbor, ki to ustanovo 
upravlja <bp poprejšnji potrditvi ministrstva za ljudsko 
zdravstvoS 

Sef v večjih ustanovah sme biti samo specialist za 
bolezni ust in zob, v manjših pa tudi zobni zdravnik ali 
dentist z daljšo prakso. 

Sef in pomočnik sta odgovorna za vse gospodarsko, 
kadrovsko- in socialnopolitično in strokovno delovanje 
zobozdravstvene ustanove in sta glede svojega delova- 
nja neposredno podrejena predstojniku ustanove, pri 
kateri je zobozdravstvena ustanova. 

10. Člen 

Dolžnosti šefa 
Dolžnost šefa oziroma njegovega pomočnika je zla- 

sti, da: 
1. sprejema nove paciente in vodi ambulančni pro» 

tokol, 
2. ugotavlja obseg in vrsto potrebnih del, 
3. določa plačilne pogoje, 
4. zdravi in razporeja paciente na zdravljenje, 
5. razporeja in odreja delo strokovnemu osebju 

ustanove, 
6. skrbi za pravilno denarno poslovanje in vodstvo 

kartotek. 
11. člen 

Drugo osebje, njihove pravice in dolžnosti 

Pri vsaki zobozdravstveni ustanovi mora biti obsegu 
ustanove primerno število strokovnega in pomožnega 
osebja. Postavlja ga na predlog zobozdravstvene usta- 
nove po poprejšnji potrditvi ministrstva za ljudsko zdrav* 
stvo pristojni LO, ki upravlja zdravstvenozaščitno usta- 
novo, ter mu določi prejemke po predpisih za državne 
uslužbence. 

Zobozdravstvene ustanove imajo lahko tudi hono- 
rarne uslužbence. 

Prejemki se plačujejo iz sredstev LO, ki upravlja 
ustanovo; okrožni LO naknadno ugotovi, aH so prejemki 
in odtegljaji spravilno odmerjeni. 

Vse osebje je neposredno podrejeno šefu, ki odreja 
,tudi delo temu osebju. Delovni čas osebja traja pravi- 
loma 8 ur dnevno, če posebni predpisi ne določajo dru- 
gače. Upravno delo opravlja načeloma pomožno osebje. 

12. člen 
Finančno  in  upravno  poslovanje  zobozdravstvenih 

ustanov 
Vsaka   zobozdravstvena   ustanova   mora imeti *f   . 

uspešno in redno opravljanje   svojih   nalog   določenih, 
zadosti kreditov v okviru proračuna zdravstvenozaščitne 
ustanove, pri kateri je ustanovljena. V ta namen napravi 
šef zobozdravstvene ustanove za vsako proračunsko^ 
poseben izkaz potrebnega materiala z označbo stroško^ 
za nabavo in ga priključi zbiralnemu proračunu ^•^*« 
stvenozaščitne ustanove. Pristojni LO mora po pregled  1 
in oceni tega «eznama priskrbeti v evojem proračun   | 
£Otrebna sredstva, 
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Konec poslovnega leta mora zobozdravstvena usta- 
nova sestaviti poročilo in ga obenem z inventuro pred- 
ložiti v pregled pristojnemu LO. Letno poročilo mora 
obsegati vse finančne, inventarne, strokovne, kadrovske, 
propagandne, profilaktične in statistične podatke in 
Probleme. 

13. člen 
Poslovne knjige 

Zobozdravstvene ustanove'morajo za svoje admini- 
strativno in finančno poslovanje voditi: 

1. kartotečne liste za vsakega pacienta; po potrebi 
Se jim priključi dodaten list, 

2. ambulantni dnevnik za vpisovanje novodošlih pa- 
cientov, 

3. blagajniški dnevnik za zapovrstno vpisovanje pre- 
dnikov, 

4. kartoteko ambulantne opreme, instrumentarija in 
potrošnega materiala, 

•   o. registrature- korespondence za arhiv, 
ß. kontrolne liste za prihajajoče paciente. 
Obrazce in navodila za vodstvo teh knjig in listov 

Predpise ministrstvo za ljudsko zdravstvo. 

14. člen 
Blagajniški dnevnik se zaključi vsak mesec. Ob- 

oern se morajo dohodki zobozdravstvene ustanove po 
*dravstvenozaščitni ustanovi poslati finančnemu oddelku 
(odseku) pristojnega LO. \ 

Ob koncu vsakega meseca mora ustanova poročati 
na Posebnem obrazcu v dvojniku pristojnemu LO o delu 
v tekočem mesecu. En izvod poročila pošlje LO mini- 
strstvu za ljudsko zdravstvo. 

15. člen 

Nabava opremo in potrošnega materiala 
Stroški za nabavo opreme in potrošnega materiala 

? * n*>vo ustanovljenih zobozdravstvenih ustanov se kri- 
*^°. načeloma iz sredstev tistih LG, ki upravljajo zdrav- 
stvenozaščitno ustanovo,- pri kateri jo zobozdravstvena 
kanova. 
. v. vse redne nabave opreme in inventarja že obsto- 
jih ustanov opravlja šef ustanove iz sredstev pristoj- 
na LO pri državnem podjetju za promet z zdravili 
^dravprom« v Ljubljani. 

Pristojni LO, ki vodi In upravlja zdravstvenozaščitne 
ustanovo, pri kateri je zobozdravstvena ustanova, mora 
skrbeti, da ima zobozdravstvena ustanova v okviru pro- 
ra°una zdravstvenozaščitne ustanove stalno na razpolago 
^dosti sredstev za nnbavo zobozdravstvenih potrebščin. 

Nabavljati se smeta le prvovrstna, Zo preizkušena 
°Prema in material, kolikor sta potrebna za tekoče po- 
«ebe; dovoljena pa je primerna rezervna zaloga sred- 
stev, zlasti sredstev za prvo pomoč. 

,v Z opremo fn materialom se mora ravnati ekono- 
mično, ekrbâo in štedljivo. 

. za pravilno izvrševanje določb tega člena sta ma- 
terialno (odškodninsko) in disciplinsko odgovorna šef 
111 Povzročitelj, 

IG. člen 

Delovni pro9tori 
Veaka zobozdravstvena ustanova mora imeti najmanj 

vele prostor,«; 

1. ordinacijsko sobo, 
2. čakalnico» 
3. zobotehnični laboratorij. 
Ordinacijska soba in čakalnica morata b.ti higiensko 

urejeni. V čakalnici mora biti pacientom na razpolago 
primerno čt.vo, zlasti zobozdravstveni propagandni ma- 
terial. Pacienti se sprejemajo po vrstnem redu prihoda 
v ordinacijo. 

17. člen 

Nadzorstvo 

Delovanje zobozdravstvenih ustanov neposredno nad- 
zirata predstojnik zdravstvenozaščitne ustanove, v katere 
sestavu je zobozdravstvena ustanova m tisti LO, ki 
upravlja to ustanovo. 

Vrhovno nadzorstvo nad zobozdravstvenimi ustano- 
vami je pridržano ministrstvu za ljudsko zdravstvo. 

1€. člen 

Končna določla 
Ze obstoječe zobozdravstvene ustanove morajo svoje 

delo in poslovanje prilagoditi določbam tega pravilnika. 
Ljubljana dne 22. novembra 1946. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Ahčin Marjan s. r. 

ZAPISNIK 
II. redne seje Ustavodajne skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije, ki se je vršila dne 19. novembra 1946 

Predsedovala: predsednik veriiikacijskega odbora 
Bogdan Osolnik in novi izvoljeni predsednik skupščine 
Ferdo Kozak. 

Tajnik: Mira Tomšič. 
Predsednik verifikacijskega odbora otvori drugo 

redno sejo ob 10.15 uri. 
Najprej se prečita zapisnik I. redne seje, ki je bil 

sprejet brez pripombe. 
Nato skupščina na predlog predsedujočega počasti 

spomin onih, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju, 
z enominutnim molkom. 

Predsedujoči objavi skupščini, da žele delegacije 
Osvobodilne fronte in drugih množičnih organizacij spo- 
ročiti skupščini osebno pozdrave. Delegacije vstopijo v 
dvorano. V imenu ljubljanskega mestnega odbora Osvo- 
bodilne fronte je pozdravil skupščino njegov predsednik 
dr. Zigon Alojzij s »kratkim nagovorom, v imenu pio- 
nirjev pa njihova mala zastopnica. 

Nato preide predsedujoči na prvo točko dnevnega 
reda: na razpravo o poročilu, ve rifikacijskega odbora o 
verifikaciji poslanskih mandatov. Poročevalec verifika- 
cijskega odbora Vipotnik Janez prečita poročilo verifika- 
cijskega odbora. 

Ljudski poslanec Šumrada Vinko pripomni, da je 
bil izvoljen v volivnem okraju Marrbor-mesto in ne v 
volivnem okraju Maribor-okolica, kot je to najbrže po- 
motoma navedeno v verifikacijskem poročilu. Predse- 
dujoči mu pojasni, da gre za očitno tiskovno pomoto, ki 
se takoj popravi, in se ljudski poslanec Šumrada Vinko 
z odgovorom zadovolji. Ker se ni nihče več prijavil k 
besedi, da bi govoril o poročilu verifikanijsk^a odbora/ 
je predsedujoči zaključM jrazoravo in dal Doročilo veri- 
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fikaeijskega odbora na glasovanje. Poročilo jo bilo so- 
glasno sprejelo z dviganjem rok. Nato predsednik Osol- 
•;• Bogdan objavi, <la so verificirani mandati vseh ljud- 
skih poslancev, katerih imena so bila prečitana iz poro- 
čila, kakor tudi namestnikov tistih poslancev, ki so bili 
izvoljeni v več volivnih enotah. 

Predsedujoči objavi skupščini, da se je prijavila 
delegacija Jugoslovanske armije, ki želi osebno pozdra- 
viti skupščino. Delegacija vstopi v dvorano in kapetan 
Despot Milivoj pozdravi v imenu ljubljanskega garnizona 
skupščino s krajšim nagovorom. 

Nato prečita predsedujoči izjavo ljudskega poslanca 
Kardelja Edvarda, da zadrži poslanski mandat v •. vo- 
livni" enoti okrožnega mesta Ljubljane in da se odreka 
poslanskemu mandatu v I. volivni enoti okraja Jesenice 
ter v II. volivni enoti okraja Maribor-mesto. "Za tem pre- 
čita izjavo ljudskega poslanca Kidriča Borisa, da zadrži 
poslanski mandat v VIII. volivni enoti okrožnega mesta. 
Ljubljane, odlaga pa poslanski mandat v II. volivni enoti 
okraja Celje-mesto in v I. volivni enoti okraja Črnomelj. 
Navzoči ljudski poslanec Marinko Miha izjavi, da zadrži 
poslanski mandat v V. volivni enoti okraja Trbovlje, 
odreka pa se poslanskemu mandatu v IX. volivni enoti 
okrožnega mesta Ljubljane. Ker so mandati namestnikov 
verificirani, odredi predsedujoči, da se ljudski poslanci 
Dolinšek Anton, Avbelj Viktor, Popit Franc, Jakac Bo- 
židar in Kidrič Zdenka pozove jo v zbornico. 

Predsedujoči preide na naslednjo točko dnevnega 
reda: na prisego poslancev. Najprej pozove ljudske po- 
slance, da vstanejo in za njim izgovore besede prisege 
po 11. členu zakona o Ustavodajni skupščini Ljudske 
republike Slovenije. Po opravljeni ustni prisegi so ljud- 
ski poslanci podpisali pismeno besedilo prisege. 

Ob 11. uri odredi predsedujoči deset minut odmora. 
Po odmoru preide predsednik Osolnik Bogdan na 

naslednjo točko -dnevnega reda: na volitev predsedstva 
ustavodajne skupščine po določilih 12. člena zakona o 
Ustavodajni skupščini Ljudske republike Slovenije. Na 
.predlog ljudskega poslanca Rusa Jožeta je skupščina z 
dviganjem rok in odobravanjem soglasno izvolila: za 
predsednika Kozaka, Ferda, za prvega podpredsednika 
Dolinska .Toneta, za drugega podpredsednika Krmelja 
Maksa, za prvega tajnika Tomšič Miro, za drugega taj- 
nika Jurača Joška, za tretjega tajnika Ledinka Miloša. 

Predsedujoči pozove novoizvoljeno predsedstvo, da 
zavzame svoje mesto in novoizvoljenega predsednika 
skupščine, da prevzame nadaljnje vodstvo seje. 

Predsednik Kozak Ferdo so v imenu predsedstva 
zahvali skupščini za izkazano zaupanje, nakar prečila 
seznani 23 resolucij in pozdravov, ki so prispeli ustavo- 
dajni skupščini. Nato sporoči skupščini, da je predsednik 
vlade Ljudske republike Slovenije s posebnim pismom, 
ki s« prečita, predložil skupščini osnutek zakona o Pre- 
zidiju Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slove- 
nije, ki je bil že razmnožen in razdeljen ljudskim poslan- 
cem. Predsednik vlade Marinko Miha poda ustno obrazlo- 
žitev zakonskega osnulka ter predloži amandman k 1. 
členu, po katerem naj se beseda ^desete zamenja z be- 
sedo ^sedemnajste 

Predsednik otvori razpravo o tem zakonskem pred- 
logu. Tajnica Tomšič Mira prečita besedilo zakonskega 
osnutka. Ljudski poslanec Vidmar Josip predlaga amand- 
man k 3. členu tako, da se beseda »sekretarji« zamenja 
z besedo >sekretar<r. Predsednik ugotovi, da gre le za,, 
tiskovno pogreško, ki se takoj popravi, s čimer se pred-v ' 
lagatelj amandmana zadovolji in na svojem predlogu 
več ne, vztraja. 

Predsednik odredi ob 12.10 uri odmor petih minut. 
Po odmoru se je razprava nadaljevala. Govorili so 

ljudski poslanci Greif Martin, Ocepek Angela, Petejan 
Jože in Trojar Ivan, vsi ^za<. 

Ob 13. uri prekine predsednik sejo ter objavi, da se 
bo nadaljevala ob IG. uri z istim dnevnim redom. 

Ob 16.10 uri se seja nadaljuje. 
Govorili so ljudski poslanci: Kardelj Edvard, Melik 

Anton, Kidrič Boris, Rus Jože, Kocbek Edvard in'Vipot: ^ . 
nik Janez, vsi >zac. 

Ker je lista govornikov izčrpana, zaključi predsed- 
nik razpravo in da osnutek zakona o Prezidiju Ustavo- 
dajne skupščino na glasovanje. Po sklepu skupščine se 
glasuje o zakonskem predlogu z aklamacijo. Zakonski 
osnutek je bil z dviganjem rok in odobravanjem so- 
glasno sprejet. 

Ob 18.40 uri odredi predsednik odmor petih mmut. 
Po odmoru se seja nadaljuje s tem, da predsednik 

prečita pismo predsednika vlade Ljudske republike Slo- 
venije z,dne 19. XI. 194G, v katerem sporoča, da je vlada 
Ljudske republike na svoji seji dno 16. novembra 1940 
soglasno sklenila, da poda ostavko spričo dejstva, da se 
je sestala Ustavodajna skupščina Ljudske republike . 
Slovenije. 

K besedi se je oglasil ljudski poslanec Vidmar 
Josip, ki je predložil, da skupščina ostavko vlade sprej- 
me in odobri s priznanjem njeno delo ter da se poveri 
mandat za sestavo nove vlade dosedanjemu predsedniku 
vlade Marinku Mihi. Skupščina je predlog sprejela so- 
glasno z dviganjem rok-in odobravanjem. 

Nato preide predsednik na naslednjo točko dnevnega 
reda*, na izvolitev Prezidija Ustavodajne skupščino Ljud- 
ske republike Slovenije. 

Ljudski poslanec  Tomšič. Vida  predloži  naslednjo   , 
kandidatno listo: za   predsednika Vidmarja Josipa,   za' 
prvega podpredsednika   Kocbeka Edvarda,   za drugega 
podpredsednika Kavčiča Staneta, za sekretarja Lubejn 
Franca, za člane: Kardelja Edvarda, Kidriča Borisa, Rusa . 
Jožeta1, Zupančiča Otona, Leskoška Franca, Hribarja Ja*   • 

neza, Marinko Miho, Breclja Marijana, Hribernika Ru" 
dolfa, Dolinska Toneta, Fajfarja Toneta, Ocepek Angelo- 
Avšiča Jako, Mačka Ivana in Poliča Zorana. Predlog ,ic 

bil z dviganjem rok soglasno sprejet. 
Ker je bil s tem-dnevni red sejo izčrpan, je pred-  " 

sednik ob 19.15 uri zaključil sejo in objavil, da se b° 
prihodnja seja vršila dne 20.« novembra 194G ob 10. un,    - 
na kateri so bo razpravljalo ò poslovniku Ustavodajna ' 
skupščine. x 

Ljubljana dno 19. novembra 194C. 
Tajnik: Predsednik:. 

Tomšič Mira s. r. Dr. Ford« Kozak š. r. 

Izdaja in zalaga: Uprava »Uradnega lista LRS« v Ljubljani. Urednik: Pollar Robert; tiska tiekarna Merkur — oba v Ljubljani. 
Izhaja vsako sredo in soboto.. Naročnina: mesečno: din 24.—, Četrtletno: din 70.—. polletno: din 133.—, celoletno dio -260.-•-- 
Posamezna številka: prva pola din 2.50, vsaka nadaljnja začeta  pola  din 2.—   —  Uredništvo in upjravmštvo: Ljubljana, 

^      Gregorčičeva ulica et.'23. Tel. &t. 25-52, .Cck. račua št. 14.337. 
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Vitalna pla£ana v golovin». 

LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

četnik 111. V Ljubljani dne 30,. novembra 1946 Številka 76. 

VSEBINA 
|<8- Ukaz o sostavi vlade Ljudske republike Slovenije. •». Ukaz o razglasitvi Se nekaterih gospodarsku podjetij re- 

publiškega znaEaja na ozemlju LBS. 
280. Odredba o razveljavitvi odredbe o ustanovitvi kmetijskih 

odborov. 

Zakoni in dragi razglasi 
Prezidija Ustavodajne skupščine LRS 

278. 

Ukaz 
0 sestavi vlade Ljudske republike Slovenije 

-      Na podlagi odločbe seje Ustavodajne skupščine z 
T1? 20. novembra 1946, po 16. členu zakona o Ustavo- 
^Jni skupščltii Ljudske republike Slovenije in po 4. členu 
^kona o Prezidiju Ustavodajne skupščine Ljudske repu- 
te Slovenije objavlja Preziđij Ustavodajne skupščine, 

' <la je Ustavodajna skupščina imenovala vlado Ljud- 
"e republike Slovenije v naslednji eestavi: 

Predsednik: Miha Marinko, 
Podpredsednik: dr. Marijan Brecelj, 
Podpredsednik in minister za gradnje: Ivan Maček, 
Predsednik Kontrolne komisije: Vida Tomšič, 
Predsednik Načrtne komisije: Sergej Kraigher, 
Minister za notranje zadeve: Boris Kraigher, 
^baister za pravosodje: dr. Jože Pokorn, 
Minister za prosveto: prof. Lidija Sentjurc, 
Minister za finance: Zoran Polič, 
Maister za industrijo in rudarstvo: France Leskošek, 
Minister za trgovino in preskrbo: Tone Fajfar, 
Minister za kmetijstvo in gozdarstvo: Janez Hribar, 
Minister za delo: Tomo Brejc, 
Minister za ljudsko zdravstvo; dr. Marjan Ahcin, 
minister za socialno skrbstvo: dr. Anton Kržilnik. 

•Ljubljana dne 24. novembra 1946. 
Št. 2/46. 

Fra 

. Preziđij 
"stavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije: 

Sekretar: Predsednik: 
aeo Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

279. 

Ukaz 

Ust* 
Na Podlagi 17. točke 4. Člena zakona o Prezidiju 

v 
avo;dajne skupščine Ljudske repubHke Slovenije ter 

_yezi z ukazom Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
"**»W. svet* * dae 5, «^temtaa Wßt K 88, E***^ 

Ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije na 
predlog vlade Ljudske republike Slovenije 

razglaša * 
goipqdü]^ia_pudieiia<x^vLbMkega.^a^ia, na ozemlju 

"Se^efttrei^SIoT^^^gč^o^rska podjetja, na- 
vedena v priloženem seznamu. 

Ljubljana dne 30. novembra 1946. 
St3. 

Preziđij 
Ustavodajne skupščine Ljudske republiko Slovenije: 

Sekretar: Predsednik: 
France Lubej s. r. Josip Vidmar s. r. 

PRILOGA 
k ukazu o določitvi gospodarskih podjetij republiškega 

značaja 
1. Ing. Umek Anton Ljubljana 
2. Ing. Pretner Aleksander Ljubljana 
3. Ing. Šramel Vladimir Ljubljana 
4. Bricelj Ivan Ljubljana 
5. Gabrijelčič Just Ljubljana 
6. Ljubljanska gradbena ind. družba   Ljubljana 
7. Slokan Ivan Ljubljana 
8. Ing Živec Franc Ljubljana 
9. Zupane Janez    , Ljubljana 

10. Battelino Angel' Ljubljana 
11. Zupan Miroslav Ljubljana 
12. Plémelj Ivan Bled 
13. Ing. Jelene — ing. Slajmer Maribor 
14. Križaj Vinko Ljubljana 
16. I. slovenska zidarska zadruga Ljubljana 
16. Tomažič Emil (nasi.) .               Ljubljana 
17. Ing. Cmak Henrik Celje-okolica 
18. Zakotnik Ivan Ljubljana 
19. Kamnikar Alojzij ' Ljubljana 
20. Ravnikar Frans Ljubljana 
21. Marlinec Franc Ljubljana 
22. Hotel Toplice z depandansami       Bled 
23. Pension Mon Plaisir Bled 
24 Hotel Bellevue Boh. jezero 
25. Hotel Pošta Celje • 
26. Hotel Triglav Dobrna 
27. Hotel Evropa Kranj 
28. Hotel Erika Kraniska gora 
2Û. Hotel Sla* Ljubljana 
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bo. Hotel Urei 
fil. Hotel >Pri zamorciK 
82. Zdravilišče 
83. tlolei Triglav 
34. Ga brniška Slatina 
35. Kostnvniška Slatina 
36. >Alko< — Adolf Lorant ft Ko. 
37. Barbie Marin 
88. Cesar Minka 
39. Cermelj Kristijan 
40. Gregore & Ko. 
41. L- Knez 
42. Levanič Josip 
43. »Cheniolabor« Lovše Anton 
44. >iJapirotekS«~~" 
45. Braća Periš 
46. PeteLnc Josip 
47. Podboršek Peter 
48. Radoiiić Pio 
491_i^alns«<. 
50. Splošna trg. družba z o. z. 
51. Standard Vacuum d. d. 
52. Šoštarič, Petan & Erker 
53. Urbane Feliks 
54. Ant. Krisper Coloniale 
55. Zelinka Emerik 
56. Jelačin Ivan 
57. Kollmann F. 
58. I. C. Mayer 
59. Prometni zavod 
60. Dolenjske železnice 
61. Lokalna železnica Kranj-Tržič 
62. Lok. železnica Ljubljana-Vrhnika 
63  Stavbinska in hotelska d. d. Union 
64. Centralna transp. družba z o. z. 
65. Andrašič Ignac 
66. Crobath Mirko dr. 
67. >Kovina< (L z o. z. 
68. »Koža« d. z o. z 
69. Majdič Peter »Merkur« 
70. Savnik Ivan 
71. Adamič Anton 
72. Adamič Ivan 
73. Celjska vinarna d. z o. z. 
74. Fazarinc Anton 
75. Jug. Qtandard Vacuum Oil Co. 
76. Mastnak Alojz, 
77. Sc^-'mmel & Comp. d. z o. z. 
78. Bergant Stane 
79. Gajšek Ivan 
80. Jug. Standard Vacuum Oil Co, d. d. 
81. Koražija Ivan 
82. Pinter &. Lenard 
83. Povodn'k Josip 
84. Slik Anton 

Maribor 
Maribor 
Rimski vrelec 
Rogaška Slatina 

Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 

Ljubljana 
Ljubljana 
Kranj, 
Kranj 
Kranj 
Tržič 
Kranj 
Kranj 
Kranj 
Kranj 
Celje 
Celje 
Celje 
Celje 
Celje 
Maribor 
Maribor 
Maribor 
Maribor 
Maribor 
Maribor 
Maribor 

85. Gotlib Regina 
86. Kosi Viktor 
87. Kovačič Ivan 
88. Heklič Steîan 
89. Korošec Franc 
£0. Vrabel Franjo 
91. Brenčič Anton 
92. Oset Miloš 
93. Kolbe^Roinan 
94. Medic Ivan 
95. 2ic Ljudevit 
96. Kastelic Franc 

Maribor 
Maribor 
Maribor 
Mur. Sobota 
Gor. Radgona 
Ptuj 
Ptuj 
Maribor. 
Novo mesto 
Novo mesto 
Novo mesto 
Novo mesto 

Pravilniki, navodila, odredbe In odločbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slo veni je 

280. 

Ker je po določbah 26., 28. in 29. člena splošnega 
zakona o ljudskih odborih z dne 24. maja 1946 skrb za 
pospeševanje kmetijstva, zlasti pa skrb za čim boljšo in 
popolnejšo obdelavo zemljišč in v zvezi s tem za mobili- 
zacijo ljudske in živalske delovne sile, izkoriščanje kme-' 
tijskih strojev, semen in podobno naloga ljudskih od- 
borov, izdajam na podlagi navodila vlade FLRJ z dne 
18. februarja 1946 k št. 476 

odredbo 
o razveljavitvi odredbe o ustanovitvi kmetijskih 

odborov 

1. člen        -: 

Razveljavi se odredba o ustanovitvi kmetijskih od« . 
borov z dne 9. marca 1946 (»Uradni list LRS« št. 109/22).., 

2. člen 

Razpuščajo se vsi obstoječi kmetijski odbori. 

Predsedniki in tajniki razpuščenih kmetijskih od- 
borov so dolžni posle teh odborov izročiti predsednikom 
pristojnih krajevnih oziroma izvršilnih ljudskih odborov. 

3. člen        T' ; 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem-listo' 
LRSc. 

Ljubljana dne 21. novembra 1946. 
Št. 4842/14. 

• Minister 
za kmetijstvo in gozdarstvo! 

"^"        Hribar ••••• S. r,       • 

Izdaja m zalaga: Uprava »Uradnega Usta LRS« v Ljubljani urednik: Pohar Robert; tiska tiekarna Merkur,- oba v.LJu£!jf—» 
Izhaja vsako eredo in soboto  Naročnina: meeetao: din 24.—, četrtletno: din 70.-r. polletno: din 135 -   celoletne dffl^' 
Posamezna številka; irva pola din 2.50. veaka nadaljnja začeta   pòla   din 2.—   —   Uredništvo in upravnJStvo: 1>1»°1> 

tA ^egoräBe?» ulica«, 23, lei, it, 25-62. •••/•&• iL-14837. . ":       "      ., 
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Poštnina plačane v gotorlal 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik HI. V Ljubljani dne 11. decembra 1946 Številka 77. 

VSEBINA: 
281. Odločba o prehodu tvrdko Tekstilna tovarna Via j & Ko., 

Ljubljana, v državno last oz. likvidacijo. 
^82- Odločba o prehodu tvrdko sPlataoc, doma«a lanena indu- 

strija  (preje Siegel iu drug), Ljubljana,  v  državno last 
oz. likvidacijo. 

283. Pravilnik o spremembi • dopolnitvi pravilnika o povra- 
čilu stroàkov za službena potovanja in selitve uslužbencem 

Uredbe, navodila, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

281. 

Na podlagi 4 Člena splošnega zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih z dne 24 julija 1946 (Uradni list 
*LRJ z dne 2i vili. 1946, St. 437/G2) izdaja vlada Ljud- 
?kC republike Slovenije na predlog ministra za industri- 
10 ir» rudarstvo naslednjo 

odločbo: 
,v v 'rvrdka Tekstilna tovarna Vlaj & Ko., Ljubljana, Tr- 
ja.y«a cesta 4, jo na podlagi odločbe okrajnega sodišča v 
T^jani z dne 4. junija 1046, Zp. 782/45-10 in Zp. 

. ~~5. nrešLn v državno last. 
Ke par, 
Ver pa navedeno podjetje radi neznatnega strojnega 

^ ^e more uspešno obratovati, se 
odreja: 

gg. Tvr<nca Tekstilna tovarna VJaj & Ko., Ljubljana, Tr- 
. ^ cesta 4, preide v takojšno likvidacijo. 

]jai) ^
a likvidatorja so imenuje tov. Lesjak Franc, Ljub- 

dUst
a'..Br

>
arikova 5, dosedanji delegat ministrstva za in- 

*lÌV in rudarstvo pri tej tvrdbi. -        -«    iUMUi^vTV   ^-**J.   H--J    «m «.vunu*» 

.^Likvidator podpisuje dosedanjo îirmo s pristavkom 
«Kl'h    .dacliic m opravlja vse posle likvidacije po navo- 

str 
Ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS. 

Likvidacijska imovina se uporabi po navodilih mani. 
a za industrijo in rudarstvo LRS.     , 

v Ljubljani dne 29. oktobra 1946. 
2£. Minister      '• Za predsednika VLRS 

Uldustrijo in rudarstvo LRS:   podpredsednik vlado LRS: 
,     Ijeskošek Franc s. r. Ivan Maček s. r. 

282. 

S^Wï Potegi 4. člena splošnega zakona o državnih go- 
barskih podjetjih z dne 24. julija 1946 (Uradni list 
^•• z dne 2. VIII. 1940, št. 437/62) izdaja vlada Ljud- 

°. republike Slovenije na predlog ministra za industoi- 
*° * rudarstvo naslednjo 

odločbo: 
(r»r .   ^ka >Platno«, domača lanena industrija, d. z o. z. 
vt.reje Siegel in drug), Ljubljana, Celovška cesta 186, •. 

na podlagi zaplembenih odločb okrajnega sodišča v Ljub- 
ljani z dne 17. VI. 1946, Zp 217/46—7 in z dne 26. X. 
1946, Zp 3731/46—8, prešla v višini 90Vo v državno last. 

Ker podjetje navedene tvrdke nima pr.mprnih obrat- 
• nih prostorov in mu manjkajo bistveni deli za uspešno 
obratovanje tekstüne tovarne, se ' 

od re ja : 
Tvrdka. ^Platno«, domača lanena industrija, d. z o. z. 

(preje Siegel in drug), Ljubljana, Celovška cesta 135, 
preido v takojšno likvidacijo nekvaruo pravicam druž- 
benika Ernesta Siegela, ki jih ima iz svoje 10°/o udeležbe 
pri tej tvrdki. 

Za likvidatorja se imenuje dosedanji poslovodja tvrd- 
ke tov, dr. Prelovšek Borut, Ljubljana, Zarnikova 11. 

likvidator podpisuje dosedanjo firmo b pristavkom 
»v likvidaciji« iu opravlja vse p"3le- IL':vid".cije po navo- 
dilih ministrstva za industrijo in rudarstvo LRS. 

Likvidacijska imovina se uporabi po navodilih miai- 
atra za industrijo in rudarstvo LRS. 

;V Ljubljani dne 6.vnovembra 1946. 
Minister Za predsednika VLRS 

za industrijo in rudarstvo LRS:   podpredsednik vlade LRS; 
Leskošek Franc s. r. Ivan Maček s. r. 

Pravîlnïta. navodila, odredbe • odlsšlbe 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

283. 
Na podlagi pooblastila iz 44. člena pravilnika o po- 

vračilu stroškov za službena potovanja in selitve zvez- 
nim uslužbencem itd. (Ur. list DFJ št. 32S/3G z dne 29. 
V. 1945) ter v zvezi s pravilnikom o spremembi in do- 
polnitvi pravilnika o povračilu stroškov za službena po- 
tovanja in selitve zveznim uslužbencem itd. (Ur. list 
FLRJ št. 584/83 z dne 15. X. 1946) predpisujem v soglas- 
ju z ministrom za finance FLRJ tale 

i       pravilnik 
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o povračilo 
stroškov za službena potovanja in selitve uslužben- 

cem ljudske oblasti in državne uprave URS 
. 1. Sten 

Peti odstavek v 7. členu pravilnika o povračilu stro- 
•••• za .službe*^ ••••••• i» gestae uslužbencem ••1- 
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eke oblasti in državne uprave LRS (Ur. list LRS z dne 
8. maja 1946, št 13C34) se spremeni in se glasi: 

>Po preteka desetih dni: bivanja v istem kraju se 
zmanjša dnevnica za 20%. po preteku nadaljnjih dvaj- 
setih dni pa še za 10<Vo. Ti rokf se ne prekinejo, Če se 
uslužbenec po uradni dolžnosti ali na poz.v pristojnega 
naredbodajalca vrne v kraj službovanja, da dà poročilo 
ali da dobi navodilo in pod., ter se, ko opravi zadevo, 
takoj vrne v kraj. kamor je bil poslan. V vsakem drugem 
primeru se roki prekinejo in začno teči znova.« 

2. člen 

Sesti odstavek v 7. členu neba veljati 

3. člen 

Prvi odstavek v 8. členu se spremeni ia ee glasi: 
>Cas za dnevnice ee računa od ure odhoda do ure 

vrnitve. Za vsaldh polnih 24 ur in za ostali Čas izpod 24 
•ur, toda daljli od 16 ur, pripada cela dnevnica; za čas 
16 ur ali manj, toda daljši od 8 ur, polovica dnevnice; za 
čas 8 ur in manj pa ne pripada dnevnica. Ce je trajalo 
potovanje manj kakor 24 ur, toda dalj kakor 1C ur. pri- 
pada cela dnevuieaj če je trajalo IG ur ali manj, toda 

več kakor S ur, pripada polovica dnevnice; če je trajalo 
8 ur ali manj, pa ne pripada dnevnica.« 

4. člen 
>Če premeščeni uslužbenci, ki vzdržujejo rodbino, no 

dobijo od pristojnega stanovanjskega oblastva v novem 
službenem kraju stanovanja tudi za svojo rodbino, kar 
morajo dokazati s potrdilom tistega oblastva, se jim za 
čas, dokler jim stanovanjsko oblastvo ne priskrbi stano- 
vanja, izplačuje kot povračilo za stroške ločenega živ- 
ljenja mesečni znesek od 1.000.— do 2.500.— din. Višino 
povračila nad najnižjm zneskom do najvišjega določi na 
predlog resornega ministra minister za finance LR Slo- 
venije glede na krajevne razmere in na druge važne oko- 
liščine. Če gre za uslužbence ljudskega odbora, določi 
višino povračila v teh mejah izvršilni ljudski odbor na 
predlog resornega poverjenika.« 

5. člen 

Ta pravilnik velja od 1. novembra 1Ö4C. 
Ljubljana dne S. novembra 194G. 
SL 101/23-1-1916. 

Miniofer za financer 
Polii: Zoran s. r, 

Izdaja ta zalaga: Oprava >Oradnega lieta LRS« v Ljubljani Urednik: Pohar Robert; tiska ttekarnn Merkur - oba - Mul,'la[_' 
Izhaja vsako sredo in soboto Naročnina: mesečno; din li.—, 6etrtk>tno: din 70— polletno: din 13S rv>loiPtti< 1'° , •• 
Posamezna čtevilkai   HYA pola din 2.60, veaka  nadaljnja začeta   pola  din 2.—    -   UredniSlvo ia  ugravulSlvo; Ljublpni?» 

gregoiKčevA ulica it, 23, lei. It, 2S62. Cek. račun it. 14.337. 
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VSEBINA: 

284. Odredba o na&nu pregleda in lzpWMa receptov in rajhmov • ^?M°J^^-•••• tovaUđOT in drUgl* 
oseb, •••••• z invalidskim zagonom     ——~ 

2S5. •••••• reorganiaacdji cestnovzdrzevalne 6lu2be. 

Pravilniki, navodilo, odredbo ia odločlis 
ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije 

284. 

Minister za ljudsko zdravstvo LR Slovenije predpi- 
suje.na temelju 2. odst. 12. člena pravilnika o zdravljenju 
«a izdajanju protez vojaškim vojnim invalidom (Ur. list 
*LRj 5t 510/71 ^ 3 Ix •6) toic 

odredbo 
° načinu pregleda in izplaCila receptov in računov za 
Pravljenje vojaških vojnih invalidov in drugih oseb, 

zaščitenih z invalidskim zakonom 

1. člen 
„•i Vse državne civilne zdravstvene ustanove, vsi zdrav- 
v, v državni službi, državne zobozdravstvene ustanove, 
v* dr*avne in zasebne lekarne, državni ortopedski za- 
|3 in delavnice in zasebni zdravniki, ki so nudili vo- 
r*e»ni vojnemu invalidu v nujnih primerih zdravniško 
f?m°č in ni bilo v bližini državnega zdravnika ali zdrav- 
'VetK> ustanove, morajo predlagati do vsakega 15. v me- 

*••• 2a pretekli mesec odseku za računovodstvo mimstr- 
!va *a ljudsko zdravstvo vlade LRS račune za stroške 
Tovljenja vojaških vojnih invalidov, popravljanja zob, 
J*Wnia materiala, zdravil in protez na državne stroške 
i* Pravilniku o zdravljenju in izdajanju protez voja- 

1• vojnim tawIMo111 (Ur- •** FLRJ št-510/71 °* 3' 
, , predloženi računi morajo biti opremljeni z vsemi do- 
*•••• ki utemeljujejo račun in svojstvo vojaškega voj- 
û4'a invalida. 

Kot dokazilo, da gre za vojaškega vojnega invalida, 
gostuje navedba listine, na podlagi katere prejema in- 
£?«« invalidske prejemke ali druge verodostojne listine, 
*» «••••••••• njegovo svojstvo vojaškega vojnega inva- 

Računom mora bliti priložen izvleček (seznam) s po- 
***& iz računov. 

2. Sesa 
Ministrstvo za ljudsko zdravstvo pregleda po svojih 

rokovnih organih predložene račune in sezname, overi 
Pravilnost računov ter odredi njih izplačilo iz kreditov, 
«•^deljeaih mu «j ministrstva za narodno obrambo. Po- 

manjkljive ia nejasne račune in sezname vrae v izpopol- 
nitev tistemu, ki jih je predložil. 

3. člen 
Zasebni zdravniki, M morajo po 4. in 5. členu pra- 

vilnika v nujnih primerih nuditi zdravniško pomoč vo- 
jaškim vojnim invalidom, morajo še: 

1. prepričati se pred pregledom osebe, ki želi pre- 
gled, ali je ta oseba res vojaški vojni invalid. 

Dokaz za to je listina, na osnovi katere prejema ose- 
ba invalidske prejemke ali če te ni, druga verodostojna 
listina o svojstvu vojaškega vojnega invalida; 

2. izdati po pregledu račun, vsebujoč rodbinsko in. 
rojstno ime pregledane osebe, bivališče, ugotovljeno 
diagnozo, znesek pregledne pristojbine in stroškov za 
sanitetni material in za zdravila (injekcije itd.) ter pod- 
pis zdravnika; 

3. dati račuri v potrditev pristojnemu krajevnemu 
(mestnemu) LO, da je pregledana oseba res vojaški in- 
valid in da ni bilo v bližini državnega civilnega ali voja- 
škega zdravnika oziroma ustanove; 

4. predložiti tako sestavljeni in potrjeni račun do 15. 
v mesecu za pretekli mesec ministrstvu za ljudsko zdrav- 
stvo LRS. 

Ce predlaga zasebni zdravnik več računov, jim mora 
priložiti še izpisek, vsebujoč podatke iz 2. točke. 

4. člen 
Recepti za zdravila, izdani od državnih aH zasebnih 

zdravnikov in zdravstvenih ustanov vojnemu invalidu, 
morajo biti na hrbtu potrjeni od pristojnega krajevnega 
ali mestnega LO, da je upravičenec vojaški vojni inva- 
lid. Le na tako potrjene recepte morajo državne in za- 
sebne lekarne dajati zdravila vojnim invalidom na dr- 
žavne stroške. 

Ako recepti niso potrjeni, morajo državne in zaseb- 
ne lekarne izdati zdravila, če prinašalec recepta za voj- 
nega invalida založi stroške za zdravila in sanitetni ma- 
terial; samo v "skrajnih in za življenje nevarnih primerih 
mora izdati lekarna zdravila tudi brez založitve stroškov. 

Glede izdajanja in zaračunavanja zdravil vojaškim 
vojnim invalidom veljajo splošna navodila, izdana od ko- 
miteja za zaščito ljudskega zdravstva vlade FLRJ pod št 
6108 od 25. X. 1946 (Ur. list FLRJ št. 644/90 od 8. XI. 
1946). Zlasti je upoštevati ta navodila glede cen, popu- 
stov, čitljive označbe cene na receptu in načina predlaga- 
nja. Ugodnosti za zavarovance socialnega zavarovania in 
njih svojce veljalo tudi za vojne invalide. 
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Vse lekarne (državne in zasebne) morajo predložiti 
recepte s priključenim seznamom v roku iz 1. čle- 
na ministrstvu za ljudsko zdravstvo vlade LRS v pre- 
gled in izplačilo. 

Pregled receptov in pravilnost zaračunavanja zdravil 
potrdi na receptu oziroma seznamu posebni taksator od- 
eeka za lekarne. 

•. člen 

Ta način pregledovanja in izplačevanja računov velja 
od 1. I. 1947 dalje. 

Do tega časa nastale stroške zdravljenja vojaških 
vojnih invalidov pa morajo predložiti vse državne in za- 
sebne zdravstvene ustanove, zdravniki in lekarne iz 1. 
člena na posebn h seznamih ministrstvu za ljudsko zdrav- 
stvo vlade LRS najkasneje do 23. X1J. 1D16 zaradi 
pregleda, overitve in predložitve ministrstvu za narodno 
obrambo vlade FLRJ v izplačilo. 

6. člen 

Računov za druge osebe, ki so zaščitene po invalid- 
skem zakonu (otroci, starši itd.), pa niso sami vojaški voj- 
ni invalidi in ki .majo samo pravico do brezplačnega zdrav- 
ljenja na državne stroške v državnih bolnicah, če so 
siromašni (7. člen pravilnika), ni treba predlagati, 
ker veljajo zanje itak predpisi o plačevanju bolniških 
oskrbnih stroškov kot za druge siromašne osebe. 

To velja tudi glede oseb. ki po 8., 9. in 11. členu 
pravilnika uživajo eamo pravico do podpore pri zdrav- 
ljenju. 

7. člen 

Ta odredba dobi veljavo takoj. 

Ljubljana dne 10. decembra 1946. 

Minister za ljudsko zdravstvo: 
Dr. Ahćin Marjan s. r. 

285. 

Na predlog Direkcije cest izdaja ministrstvo za grad- 
nje LRS radi smotrnega' vzdrževanja cestnega omrežja 
s pritegnitvijo okrajnih ljudskih odborov na podlagi 28. 
Člena pod d) 5. točka splošnega zakona o ljudskih od- 
borih 

odredbo 
o reorganizaciji cestnovzdrževalne službe 

• . 1. Člen 

Ministrstvo za gradnje, Direkcija cest v Ljubljani ob- 
drži do nadaljnjega v svoji upravi naslednje ceste zvez- 
nega in republiškega pomena s potrebnim strokovnim 
kadrom, inventarjem in nepremičninami: 

Bregana—Novo mesto—Ljubljana—Kranj—Podkoren. 
Planina—Ljubljana—Celje—Maribor—drž. meja. Krška 
vas—Krško—Radeče—Celje. Odcep: Maribor—Gornja 
Radgona—(Monošter). Meja LR Hrvatske—Dolnja Lenda- 
va—drž.   meja.   Slovenska   Bistrica—Podplat—Rogatec. 

Metlika—Novo mesto. Maribor—Ptuj—Orinož—Središče— 
meja LR Hrvatske. Naklo—Ljubelj. Škofljica—Turjak-* 
Velike Lašče—Kočevje—Brod na Kolpi. Maribor—Dravo- 
grad—drž. meja. Dravograd—odcep na Slovenj Gradec. 
Dravograd—Poljana. Odcep: Poljana—drž. meja. Kranj— 
Jezersko—drž. meja. Podkoren—Rateče—drž. meja. Od' 
cep: od zvezne ceste—Sv. Janez—z odcepom na Lesce. 
Kranj—Škofja Loka—Žiri—drž. meja. Skoija Loka —Že- 
lezniki—drž. meja. Kalce—Hotedršica—drž. meja. Kranj 
—Kamnik. Trzin—Kamnik—Gornji grad—Rečica—Letus. 

*Livold—Cruomelj—Metlika. Grosuplje—Krka—Žužem- 
berk—Črnomelj—Vinica. Zlebič—Sodražica—Bloška poü" 
ca. Planina—Cerknica—Bloška polica—Prezid—Osilnica 
— (Brod na Kolpi). Dravograd—Slovenj Gradec—Šoštanj 
—Letuš (št. Peter). Poljana—Crna. Zg. Dolič—Vitanje. 
Stranice—Vitanje, Brod—zveza z biv. zvezno cesto Bre- 
žice—Krško. Trebnje—Mokronog—Šoštanj. Celje—Šmar- 
je—Mesti nje—Rogatec—Sv. Rok. Dravograd—drž. meja. 
Rogatec—Ptuj—Gor. Radgona. Ormož—Ljutomer—Raden- 
ci—Gor. Radgona—Apače. Beltinci—Murska Sobota. Mar« 
tijanci—drž. meja. Brežice—Mestinje. Ziri—Rovte—Dol. 
Logatec. Kandija— Vavta vas—So.eska. Brežice—meja 
LRS. Ormož—meja LRS. Kranjska gora—Vršič. Sv. Ja- 
nez—Zlatorog. Suha—Jcperca. Hotavlje—Podpleče. Ljub- 
ljana—Sv. Jakob—Dašnik— Litija—Pasjek. Kalce—Hru- 
šica—drž. meja. Trojane—Medija. Latkova vas—Trbovlje. 
Zagorje—Medija. Hrastnik—Zidani most. Zagorje—žel: 
postaja—Zagorje. Trbovlje—zveza z zasavsko cesto. Za- 
savska cesta: Zagorje—Hrastnik. Velenje—Crna—Petrov- 
ce. Radmiije —Solčava—Plesnik Šoštanj—Št. Vid. odce- 
pek: Št. Ilj—Valica—Cmurek. Dol. Lendava—Beltinci. 
Slov. B'strica—Šikoie—Hajdina. Metlika—Drašiči—meja 
LRS. Pudob— Leskova dolina. 

2. člen 

Vse druge javne ceste, do sedaj v upravi Direkcije 
cest. so okraine ceste ter jih preda ministrstvo za surad- 
nje, Direkcija cest, v vzdrževanje okrajnim ljudskim od- 
borom. Reorganizacija cestnovzdrževalne službe, prev 
vzem in predaja se izvršijo postopoma med Đ'rekcijo cest 
in teritorialno pristojnimi okrajnimi ljudskimi odbori do 
zaključno 31. decembra 194G po predlogu imenovane di' 
rekcije. 

3. člen 

Direkcija cest je pooblaščena, da prepusti okrajnii» 
ljudskim odborom ustrezno cestnovzdrževalno osebje (ce* 
starje z orodjem vred, nadzornike in drugo tehnično ln 

administrativno osebje) ter inventar in nepremičnine» 
kolikor je lo potrebno za namene vzdrževanja cest. 

4. člen 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem liaiu 

LRSc 
Ljubljana dne 8. decembra 1946. 

Podpredsednik vlade ;LRS 
iri minister za gradnje5 

Ivan Maček s. r« 

Izdaja in zalaga: Uprava »Uradnega tista LRS< v Ljubljani Urednik,- Pohar Robert; tiska tiskarna Merkur — oba v Lj«^3^." 
Izhaja v=aUn sredo in pnbr>to. Naročnina: mesečno: din 24.—, četrtletno: din 70.—, polletno: din 135.—, celoletne d'n •» ' 
Posamezna številka: prva pola  din 2 50, vsaka  nadaljnja  začeta   pola   din. 2—.   —   Uredništvo  in  upravniätvo:  Ljubij   <t 

Gregorčičeva ulica et. 23. Tel. it 25-52. Ce k. račun št. 14.337, 
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VSEBINA: 

286. Odločba o izločitvi nekaterih zasebnih gospodarskih pod- 
jetij iz seznama gospodarskih podjetij republiškega pomena. 

I 287. 
| 288. 

Odločba o likvidacij: Zveze slovenskih zadrug v Ljubljani. 
Odločba o likvidaciji Zadružne zvezo v Ljubljani. 

tfrsđbe/ navodilo, odredbe in odločbe 
vlade Ljudske republike Slovenije 

286. 

. Na podlagi 17. člena zakona o nacionalizaciji zaseb- 
ni}1 gospodarskih podjetij z dno 5. decembra 1946 in 
•.|- toèke ukaza Prezidija Slovenskega narodnoosvobo- 
aUliega sveta z dne 5. septembra 1946 izdaja vlada LRS 
^slednjo 

odločbo: 
p    Zasebna gospodarska podjetja, ki so bila V ukazu 
Lidija Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta z dno 

/äeptembra 1946 pod zap. štev. 120,124,136,137 :.n 140, 
So"1'""   "     * ' 

•   • 
.•"•uiuia    JLi«H>    •••1    H>|l,    a'".    *v,    •">   «*—f     »"I    -•' » 

tu,A. 5> 84, 85, 87, 88, 93 in 95. določena kot gospodarska 

^ "kaza Prezidija Ustavodajne skupščine LRS z dne 
70 "sembra 1940 pod zap. štev. 16, 37, 38, 45, 47, 55, 
••.3>.84, 85, 87, 88, 93 in 95, določena kot gospodarska 

J1% republiškega pomena, in sicer; 
£°Jnažič Emil (nasi.), Ljubljana, 
£°točnik — žaga, Mežica, 
Glaser — žaga, Ruse, 
f°korn — žaga, Zreče-Konjice, 
KraSun _ 2aga, Zreče-Konjice, 

;ßacun — žaga, Ljubno, 
^arbič Marin — vinska trgovina, Ljubljana, 
Cesar Minka — vinska trgovina, Ljubljana, ' 
Braća Periš — vinska trgovina, Ljubljana, 
fodboršek Peter — vinska trgovina, Ljubljana, 
n .lnka Emerik """ vinska trgovina, Ljubljana, 
Uajggjj Ivan __ vînska trgovina, Maribor, • 

*iik Anton — vinska trgovina, Maribor, 
Mq..^

oti:h Regina — trgovina « sadjem iu zelenjavo, 

Kovačič Ivan ~ trgovina s steklom, Maribor, 
hin UeJilič Štefan — trgovina z železnino in mešanim 
°,a?;m, Murska Sobota, 
tt»e«t R°man — trgovina '/- mešanim blagom, Novo 

plu Ljudevit — vinska trgovina, Novo mesto, 
Uu s f^°^ik Josip — vinska trgovina, Maribor, 
darti M 

a^° po<1 7-akon o nacionalizaciji zasebnih, gospo- 
skih podjetij.,, 

J        Navedena podjetja so izgubila republiški pomen. 
« tem se obvesti prezid!j Ustavodajne skupščine LRS. 

odločbo*0""8 minislretva se pooblaščajo, da izvedejo io" 

1 Razlogi ( 

Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih pod- 
jetij zahteva poleg značaja podjetja v občezveznem ozi- 
roma republiškem merilu tudi gospodarsko panogo, na- 
šteto v 1. členu, 1. do 42. točke. Zgoraj navedena pod- 
jetja niso obsežena v 1. členu, 1. do 42. točko zakona o 
nacionalizaciji, zato so odločbe o prevzemu podjetij in 
njihovega premoženja v nasprotju z zakonom. 

•Zaradi spremenjenih pogojev, ki so nastopili pred 
uveljavitvijo zakona o nacionalizaciji, so navedena pod- 
jetja izgubila republiški pomen. '» 

Obvestitev Prezidja Ustavodajne skupščine LRS je 
utemeljena v III. točki navedenega ukaza z dne 6. sep- 
tembra 194G. 

Ljubljana dne 17. decembra 1940. 
Štev. 2101. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinke 9. c 

287. 

Odločba 
Vlada Ljudske republike Slovenije v smislu 23.. 28. 

in 46. Člena splošnega zakona o zadrugah 

odloča: 

Zveza slovenskih zadrug r. z. z o. z. v Ljubljani pro- 
neha in se likvidira. Za likvidatorje se postavijo tovariši: 

1. Farčnik Avgust, referent pri IZOS-u v Ljubljani, 
2. Zor Ivo, referent za kreditne zadruge pri IZOS-u 

v Ljubljani, v 
3. Koruza France, zadružni revizor v Ljubljani. Ein- 

spielerjeva ulica 21, 
4. Smodiš Janko, zadružni uradnik v Ljubljani, Dal- 

matinova ulica 1. 
Okrožno kot registrsko sodišče v Ljubljani naj v za- 

družnem registru pri tej zadrugi zaznamuje njeno ^likvida- 
cijo, vpiše postavljene likvidatorje in o tem obvesti Zvezo 
slovenskih zadrug r. z. z o. z. v Ljubljani, vse likvida- 
torje in oddelek za zadružništvo pri oredsedstvu vlade 

•Ljudske republike Slovenije. 

Razlogi 

->; Po 46. členu splošnega zakona o zadrugah se zadruge 
in zVeze. ki nimajo pogojev za nadaljnje delo, ne bodo1 

prilagodile predpisom tega zakona, marveč likvidirale. • 
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Zveza slovenskih zadrug r. z. z o. z. je združevala 
in povezovala zadruge po predvojnih političnih vidikih. 
Taka usmerjenost pa je v nasprotju s pridobitvami osso- 
boûune borbe in z duhom splošnega zakona o zadrugah, 
in tako usmerjena zveza zadrug nima pogojev za na- 
daljnje delo. 

Ljubljana dne 16. decembra 1946. 
Štev. 1S0O/4. 

Minister za finance: Predsednik vlade LRS: 
Polič Zoran s. r. Miha Marinko s, r. 

283. 

Odločba 
Vlada Ljudske republike Slovenije v smislu odločbe 

Gospodarskega eve^a vlade FLRJ z dne 2. marca 194G. 
ät. 1759/46 in 23., 28. in 46. člena splošnega zakona o 
zadrugah 

odloča: 
Zadružna zveza r. z. z o. z. v Ljubljani preneha in 

se likvidira. Za likvidatorje se postavijo tovariši: 
1. Farčnik Avgust, referent pr; IZOS-u v Ljubljani, 
2. Zor Ivo, referent za kreditne zadruge pri IZOS-u 

y Ljubljani, ,{, 
3. Koruza Franc,e, zadružni revizor v Ljubljani, 

Einspielerjeva ulica 21, 
4. Smodiš Janko, zadružni uradnik, y LJubljani^ Dal- 

matinoïa uUça h 

Okrožno kot registrsko sodišče v Ljubljani naj za- 
znamuje v zadružnem re^islru pn tej zadrugi njeno likvi- 
dac.jo, vpiše postavljene likvidatorje in o tem obvesti 
Zadružno zvezo r. z. z o. z., vse likvidatorje in oddelek 
za zadružništvo pri predsedstvu vlade Ljudske republike 
Slovenije. 

* 
Razlogi 

Po odločbi Gospodarskega sveta vlade FLRJ z dne 
2. marca 191G, štev. 1739'40, je likvidirati vse zadružne 
ustanove, k: so v dobi okupacije aktivno podpirale so- 
vražnika. Premoženje Zadružne zveze r. z. z o. z. je bilo 
s sodbo vojaškega sodišča ljubljanskega vojnega področja 
z dne 11. avgusta 1945, SOD št. 1442/45, zaplenjeno zaradi 
sodelovanja z okupatorjem. 

Razen tega se po 46. členu splošnega zakona o za- 
drugah zidruge, ki nimajo pogojev za nadaljnje delo,,ne' 
bodo prilagodile predpisom tega zakona, marveč likvi- 
dirale. Zadružna zveza r. z. z o. z. je združevala '-a 

povezovala zadruge po predvojnih političnih vidikih' 
Taka usmerjenost pa je v nasprotju s pridobitvami osvo- 
bodilne borbe in z duhom splošnega zakona o zadru?ah 
in tako usmerjana zveza zadrug nima pogojev za ••* 
daljnje delo. 

Ljubljana dne 16, decembra 1946. 
Štev. 1800/3. 

MinHter za fnance: 
Polič Zoran s, r. 

Predsednik vlnde LRS* 
Miha Marinko s. r. 

Izdaja In lalaga: Uprava lUraln^as lista LRSt v Ljubljani urednik: Pobar Robert: Uska tiekarna Moikur — uba v LJuWja__^ 
Izhaja v?akr> sredo in saboto. Sliručnina: ••••••: din 24.—, celrHctno* dir, 70—. poìì&ho: d:n '13.*.- celoletno rt "j ''uooa. 
Posamezaa àUïilkai ••• pçla din 250, v*aka nadaljnja začeta   pola   din 2—   ~   UrelmHvo in upravaülvoi M1""' 

fiiegoxêice«* ulica et, 23, lei, it, «-% Sek, račun il 14.337. 



Poštnina plačana v gotovini 

Letnik •1. 

URAD 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

V Ljubljani dne 28. decembra 1946 Številka 80. 

*>nn' S redba o Matičnih okoliših. 
*JU. OJlok o ustanovitvi Mladinskega doma v Dobrni, 
oni' 0dloli ° ustanovitvi Mladinskega doma v Medvodah 
4J- Odlok o ustanovitvi Mladinskega doma v Mokricah. 

VSEBINA: 
293. Odlok o ustanovitvi Mladinskega doma na Vranskem. 

204. Odredba o polnjenju in prodaji vrečic z zelednjadnimi in 
cvetličnimi semeni. 

P*avilmgfi, •^••••, odredbe in odločbe 
"^nistrgtev vlade Ljudske republike Slovenije 

289. 
Na podlagi 4. člena zakona o državnih matičnih knji- 

8ul1 'Z dne 1. aprila 1946, Uradni list FLRJ št. 183/29, 
Podpisujem v soglasju s predsedstvom vlade Ljudske 
^Publike Slovenije in na predlog posameznih okrajnih 

"4u<lsk'ih odborov za območje Ljudske republiko Slovenije 

odredbo 
o matičnih okoliših 

1. člen 

r"aff 5
raJi i.n mesta se zaradi skupnega vodstva državnih 

Z{j •'11:11 knjig združijo v matične okoliše. Matično knjigo 
0jj0>.1•&• krajev in mest vodi državni matičar na sedežu 

lsai ločeno za vsako upravno enoto.        I 

2. člen 
bedoži in območja matičnih okolišev so naslednji: 

1. Okraj Celjc-mesto: 

^ež mesto Celje: za ves okraj Celjc-mesto. 

2. Okraj Celje-okolitii: 

^"dež. Gomilsko za krajevne ljudske odboro: Braslov- 
**, Gomilako, LetuS, Marija Reka, Polzela, Prekopa, 
öv. Jeronim Sv. .Turi i oh Taboru Sv. Lovrenc ori Pre- Sv. Jeroniro, Sv. Jurij ob Taboru, Sv. Lovrenc pri 
ooldu, Sv. Pavel pri Preboldu, št. Andra?, pri Velenju, 

b   Trnava, Vransko. \ 
• > ^edež Laško za krajevne ljudsko odboro: Dobro, Ku- 

ltno, LaSko, Marija Gradec, Rečica, Rifcngozd, Rim- 
ske Toplice, Sv. Jedert, Sv. Lenart nad Laškim, Sv. 
Rupert nad Laškim. 
rfu    Planinu Pri Sevnici za krajevno ljudsko odbore: 
"obje, Hcnina, JurkloSter, Maroî, Planina pri Sevnici, 

m • \ Y^ pri Planini. 
' 5£dcy/Sv. Jurij ^ri Cel:u 7• krajevne ljudske odboro: 

'•'«neovna. Dramlje, Grobclno, Kalobje, Rifnik, Sliv- 
n«sf pri Celju, Svetina, Sv. Jurij pri Celju, Sv/Lovrenc 
m^ProZinn.-Sv. Primo/:, Store, Teharje, Vrbno. 

i aedo/. Vojnik za krajevno ljudske cdboro: Dobrna. 
^rankolovo, Ljubcčno  Nova cerkev.' Pristava, Soeka, 

Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini. Trnovlje, Višnja 
vas, Vojnik, 

f) Sedež Žalec za krajevne ljudske odbore: Galicija, Go- 
tovlje, Griže, Liboje, Petrovce, Ponikva, Sv. Peter v 

• Savinjski dolini, Št. Ilj pri Velenju, St. Janž pri Ve- 
lenju, Velika PireŠica, Žalec. 

3. Okraj Črnomelj: 

a) Sedež Črnomelj za krajevno ljudske odbore: AdleSiči, 
Belci vrh, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatila, Grib- 
lje, Loka pri Črnomlju, Marindol, Petrova vas, Tanca 
gora, Tribuče, Talčji vrh. 

b) Sedež Metlika za krajevne ljudsko odbore: Božakovo, 
Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje, Lokvica, Metlika, 
Podzemelj, Primostek, Radoviea, Rosalniee, Slamna 
vas, Suhor pri Metliki. 

c) Sedež Semič za krajevne ljudske odbore: ČreSnjevec, 
Kot, Rožni dol, Seinič, Stranska vas, Štrekljevoc; 

d) Sedež Stari trg ob Kolpi za lirajevne ljudsko odbore: , 
Predgrad, Stari trg ob Kolpi. 

e) Sedež Vinica za krajevne ljudske odbore: Prcloka, 
Sinji vrh, Stara Lipa, Učakovci, Vinica, Zilje. 

4. Okraj Grosuplje: 

a) Sedež Grosuplje za krajevne ljudske odbore: Grosup- 
lje, Polica, Račna, Šmarje pri Grosupljem, Št. Jurij 
pri Grosupljem, Škocjan, Višnja gora, Žalna. 

b) Sedež Ivančna gorica za krajevne ljudske odbore: 
Dob, Ivančna gorica, Muljava, Radohova vas, Stična, 
Št. Vid pri Stični, Temenica. 

c) Sedež Velike Lašče zâ krajevno ljudske odbore: Dvor- 
ska vas, Karlovica, Rob, Sv. Gregor, Turjak, Veliko 
Lašče. 

d) Sedež Videm-Dobrepoljo za krajevne ljudske odbore: 
Kompoljc, Ponikve, Struge, Videm-Dobrepolje. 

o) Sedež Zagradec za krajevne ljudske odbore: Ambras, 
Krka, Zagradec. 

/ 5.' Okraj Jesenice: 

a) Sedež Bled za krajevne .ljudske odbore: Bled, Bokinj- 
. ska Bela, Podhom-Zasip, Ribno, Spodnje Gorje, Zgor- 

nje Gorje. '.-,'' 
'o Sedež Bohinjska Bistrica za krajevne ljudske odbore: 
'i Bohinjska Bistrica.  Koprivu'l^Gorjuše,  Polje-Bohinj, 

'Srednja vas-CeSnjica, Stara Fužina. "        , 
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c) Sedež Jesenice za krajevne ljudske odbore: Blejska 
Dobrava, Dovje-Mojstrana, Hrušica, Jesenice. 

d) Sedež Kraujska gora za krajevne ljudske odbore: 
Gozd, Kranjska gora, Rateče-Planica. 

e) Sedež Radovljica za krajevne ljudske odbore: Begu- 
nje na Gorenjskem, Brezje, Kamna gorica, Kropa, 
Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Podnart-Ovs.še, Ra- 
dovljica, Srednja Dobrava, Žirovnica. 

6. Okraj Kamnik: 

a) Sedež Domžale za krajevne ljudske odbore: Dob, 
Domžale, Ihan, Krtina, Vir. 

b) Sedež Kamnik za krajevne ljudske odbore: Črna, 
Godič, Homec, Kamniu, Kamniška Bistrica, Nevlje, 
Palov.če, Podgorje, Radomlje, Tunjice. 

c) Sedež. Lukovica za krajevne ljudske odbore: Blago- 
vica, Krašnja, Lukovica, Prevoje, St. Ožbalt. 

d) Sedež Mengeš za krajevne ljudske odbore: Bukovica. 
»     Jarše, Komenda, Mengeš, Moste, Trzin, Vodice. Zalog. 
e) Sedež Moravče za krajevne ljudske odbore: Krašce, 

Moravče, Peče, Vrh polje. 
Î) Sedež Tuhinj za krajevne ljudske odbore: Češnjice, 

Motnik, Srednja vas, Šmartno v Tuhinju, Spitalič, 
Tuh:nj. 

7. Okraj Kočevje: 

s) Sedež Banja Loka za krajevne ljudske odbore: Banja 
Loka, Briga, Kostel, Kuželj, Spodnji log, Vas-Fara, Vrh. 

b) Sedež Kočevje za krajevne ljudske odbore: Kočevje, 
Koprivnik, Livold, Mozelj, Stara cerkev, Stari log, 
Zeljne. 

c) Sedež Kočevska Reka za krajevne ljudske odbore: 
Kočevska Reka. Morava. 

d) Sedež Loški potok za krajevne ljudske odbore: Gora, 
Loški potok, Podpreska, Trava. 

e) Sedež Osilnica za krajevne ljudske odbore: Osilnica, 
Papeži. 

I) Sedež Ribnica na Dolenjskem za krajevne ljudske od- 
bore: Bukovica. Dolenja vas, Dolenji.Laz:, Gorica vas, 
Jurjevica. Rakitnica, Ribnica na Dolenjskem, SuSje, 
Velike Poljane. 

g) Sedež Sodražica za krajevne ljudske odbore: Sodra- 
žica, Zamostec, Žigmarice. 

8. Okraj Konjice: 

a) Sedež Loče za krajevne ljudske odbore: Loče, Sv. Jer- 
nej. Zbelovo. ZiČe. 

b) Sedež Oplolnica za krajevne ljudske odbore: Čadram, 
Kebelj. Oplotnica, Prihova. 

c) Sedež Slov. Konjice za krajevne ljudske odbore: Be- 
zina, Crešnjice. Konjiška vas, Preloge, Slov. Konjice, 
Stranice, Skalce, Spitalič, Tepanje. 

d) Sedež Vitanje za krajevne ljudske odbore: Ljubnica, 
Paka, Skomarje, Sv. Florijan v Doliču, Vitanje. 

o) Sedež Zreče za krajevne ljudske odbore: Loška gora, 
Sv. Kunigunda, Zrečo. 

9. Okraj Kranj: 
&)" Sedež Cerklje na Gorenjskem za krajevne ljudske od- 

bore: Brniki. Cerklje na Gorenjskem, Šenturska gora, 
Velesovo, Visoko. 

I») Sedež Kranj-mesto: za mesto Kranj. 
c) Sedež   Kranj-okolica   za   krajevne  ljudske   odbore: 

Besn:'ca, Bitnje. Kokrica. Mavčiče, Naklo. Orohek*, Pod- 
brozje. Predoslje, Smlednik, Šenčur, T/rboje, Voglje,- 
Zapoge, 

d) Sedež Preddvor za krajevne ljudske odbore: Jezersko, 
Kokra, Preddvor. 

e) Sedež Tržič za krajevne ljudske odbore: Duplje. Q°* 
riče, Kovor, Križe, Lese, Sv. Ana, Sv. Katarina, T** 
etemk, Tržič. 

10. Okraj Krško: 
a) Sedež Artiče za krajevne ljudske odbore: Arliče, Bed- 

nja vas, Globoko, Pečice, Pišece, Sromlje, Zdole. 
b) Sedež Bizeljsko za krajevne ljudske odbore: B zeljsko, 

Stara vas-Bizeijsko, Sv. Peter pod Sv. gorami. 
c) Sedež Brežice za krajevne ljudske odbore: Brežice,, 

Brežice-okolica, Dobova, Kapele. 
d) Sedež Čatež ob Savi za krajevne ljudske odbore: Cer- 

klje ob Krki, Čatež ob Savi, Dolenja Pirošica. Jesenice 
na Dolenjskem, Krška vas, Skopice, Velika Dolina. 

e) Sedež Kostanjevica za krajevne ljudske odbore: Ko- 
stanjevica, Mraševo, Ošterc, Prušnja vas, Sv. Križ pri 
Kostanjevici, Sutna. 

I) Sedež Krško za krajevne ljudske odbore: ••••^ 
Krško, Leskovec pn Krškem, Senuše, Stari grad, Ve- 
lik; Podlog, Videm ob Savi. 

g) Sedež Raka za krajevne ljudske odbore: Bučka, Raka, 
Studenec, Sv. Duh. 

h) Sedež Rajhenburg za krajevne ljudske odbore: Bianca, 
Dovško. Gorjane, Pod^reda, Poklek-Leskovec. Rajhen*   • 
burg, Raztez, Senovo, Stolovnik, Veliki Kamen, Ve 
ternik. 

i) Sedež Sevn'ca za krajevno ljudske odbore: Boštanji 
Kompolje, Križ, Lipoglav. Log, Lončarjev dol, Podvrb, 
Sevnica, Šmarje pri Sevnici, Zabukovje. 

11. Okraj Lendava: 
a) Sede-ž Dolnja Lendava za krajevne ljudske odbore! 

Banuta, Centiba, Dolina, Dolnja Lendava, Dolnji L»' 
koš, Gaberje. Gornji' Lakoš, Hotiza. Kapca, Kot, 
Novo mostje. Pet.šovci, Pince, Staro mostje. 

b) Sedež Crenšovci za krajevne ljudske odbore: Cren' 
Sovel, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Mala Poiana» 
Odranci, Srednja Bistrica. Trnje, Velika Polana. Žižki. 

c) Sedež Dobrovn.k za krajevne ljudske odbore; Boso- 
jina, Bukovnica, Dubrovnik, Filovci, Genterovci, K?' 
movci. Kobilje, Motvarjevci, Radmožanci, Strekovci» 
Zitkovc!. 

d) Sedež Turnišče za krajevne ljudske odbore: Brezo^icSt 
Gomilica, Lipa, Nedelica, Renkovci, Turnišče. 

12. Okraj Ljubljana-mcsto: 
Sedež Ljubljana za ves okraj Ljubljana-mesto, 

13. Okraj Ljubljana-okoli ca: 
a) Sedež Borovnica za krajevne ljudske odbore: Borov-1 

niča, Podpeč-Jezero. Preserje, Raktna. 
b) Sedež Dobrunje-Sostro za krajevne ljudske odbore! 

Besnica, Bizovik. Dobrunje-Sostro, Podlipoglav. 
c) Sedež Ig za krajevne ljudske odbore: Golo-Skrilje, I?» 

Iška vas, Matena-lška Loka, Pijava gorica, Tomišelj» 
Zelimlje. 

d) Sedež Litija za krajevne ljudske odbore: črni potoK, 
Hotič, Kresnice, Litija, Pomnik, Prež.t;anje-Jančje, 
Ribče-Zasavje, Sava, Šmartno pri Litiji, Tirna, Vfl

#
?e» 

Velika Kostrevnica. Velika Stanga, Zgornja Jablanica. 
z) Sedež Ljubljana (okolica) za krajevne ljudske bdborej 

Brezovica-Vnanjß gorice. Črnuče. Dobrova, Dol-"fr 

••••, DolskOj, Clinica,  Kozarje-P.odsmrcka,  Lavricaj 
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Log, Medno,   Notranje gorico,   Podgorica-Dragomelj. 
Skaručna, Škofljica, Smartno-Gameljne, Tacen. 

0 Sedež Medvode za krajevne ljudske odbore: Medvode, 
Pirniče. 

g) Sedež Polhov Gradec za krajevne ljudske odbore: Crni 
vrli, Dvor, Polhov Gradec, Praproče-Setnik. 

h) Sedež Vrhnika za krajevne ljudske odbore: Butajnova- 
Št. Jošt, Blatna Brezovica, Drenov grič-Ligojna, Horjul, 
Podlipa-Smrečje, Stara Vrhnika, Verd, Vrhnika, Vr- 
zdenec-Zažar, Zaklanec-Brezjè, Zaplana. 

14. Okraj Ljutomer: 
*) Sedež Kog za krajevni ljudski odbor: Kog. 
*>) Sedež Križevci pri Ljutomeru za krajevne ljudsko 

•odbore: Bučečovci, Orlava, Ključarovci pri Ljutomeru, 
Križevci pri Ljutomeru,   Logarovci,   Lokavci,   Stara 

.     Nova vas, Vučja vas. 
'4 Sedež Ljutomer za krajevne ljudske odbore: Brano- 

slavci, Cezanjevci, Cven, Gresovščak, Ljutomer, Nor- 
šinci, Presika, Radornerje, Slamnjak, Stara cesta, 
Stročja vas. 

û> Sedež Mala Nedelja za krajevne ljudske odbore: Bo- 
lehnečici, Godernarci, Kuršinci, Mala Nedelja, Rado- 
siavci, Selišči. 

e) Sedež Razkrižje za krajevne ljudske odbore: Globoka, 
Kazkrižje. 

4 fcedež Sv. Miklavž pri Ormožu za krajevni ljudski od- 
;  , bor: Sv. Miklavž pri' Ormožu. 
8) Sedež Sv. Tomaž pri Ormožu za krajevne ljudske od- 

bore:   Gornji Ključarovci,   Lahouçi,   Savci,   Sejanci, 
,   Sv. Tomaž pri Ormožu, Trnovci. 
"'.Sedež Veličane za krajevne ljudske odbore: Ivankovci, 
j - ^elicane, Zerovinci. * 
' Sedež Veržej za krajevne ljudske odbore:- Bunčani, 

veržej. 
15. Okraj Maribor-mesio: 

Sedež Maribor za ves okraj Maribor-mesto. 

IG. Okraj Maribor-okolica; 
. ü\ Sedež Hoče za krajevne ljudske odbore: Hoče, Raz- 
jj./^anje, Reka-Pohorje, Sv. Miklavž. 

.  'Sedež Jakobski dol za krajevne ljudske odbore: Ja- 
c\ ^frski dol, Ploderšnica. 
' sedež Jurovski dol za krajevne ljudske odbore: Ga- 
,   ^eraj-Zitence, Jurovski dol, Partinje. 

> Sedež Kamnica za krajevne ljudske odbore: Brester- 
. ^ica, Kamnica. 

4  ' bedež Limbuš za krajevne ljudsko odbore: LimbuS, 
,    pekro. 
i Sedež Pesnica za krajevne ljudske odbore: Jarenina, 

•• qSnica. Spodiija Kungota. 
*>> oodež p0<ivelka za krajevne ljudske odbore: Brezno, 

KaPla, Lehen na Pohorju, Podvelka, Remšnik, Ribn:'ca 
.    na Pohorju, Sv. Ožbalt.  . 

> *edež Ruge za krajevne ljudske odbore:   Bistrica, 
..  ««e,^ Smplnik. 

offe.ž Selnlca ob Dravi za krajevne ljudske odbore: 
i\ •.• -** ob Dravl> Sien»011» Sv- Duh ^ Ostrem vrhu. 
V bodež žmarjeta (Pernica) za krajevne ljudske odbore:' 
,. ç- Peter^ pri Mariboru, Šmarjeta, Vukovje. 

}, f.^1 Sv./Lenart v Slovenskih goricah za krajevne 
ljudske odbore: Sv. Lenart v Slovenskih goricah, Za- 

JV ^5k°va, Zerjavci. 
Xlfez Sv- Lovrenc na Pohorju za krajevne ljudske i 
odbore: Kurnen, Puščaja, Sy. Lovjenc na P.oborju.      » 

m) Sedež Sv. Trojica v Slovenskih goricah za krajevne 
ljudske odbore: Gočova, Osek, Sv. Trojica v Sloven- 
skih goricah. 

n) Sedež St. Ilj v Slovenskih goricah za krajevne ljudske 
odbore: Ceršak, Cirknica, Selnica ob Muri, Sladki vrh, 
St. Ilj v Slovenskih goricah. 

o) Sedež Sv. Križ za krajevni ljudski odbor: Sv. Križ/ 
p) Sedež Voličina za krajevne ljudske odbore: Cermljen- 

šak, Selce-Rogozuica, Voličina. 
r) Sedež Zg. Duplek za krajevne ljudske odbore: Dogoše, 

Korena, Spodnji Duplek, Sv. Martin pri Vurbergu, 
Zg. Duplek, Zimica. 

s) Sedež Zgornja Kungota za krajevne ljudsko odbore: 
Svečina, Sv. Jurij ob Pesnici, Zgornja Kungota. 

17. Okraj Mozirje: 

a) Sedež Gornji grad* za krajevne ljudske odbore: Bočna, 
Gornji grad, Nova Štifta, Šmartno ob Dreti. 

b) Sedež Ljubno ob Savinji za krajevne ljudske odbore: 
Grušovlje, Ljubno ob Savinji, Luče, Radmirje, Solčava, 

c) Sedež Mozirje za krajevne ljudske odbore: Gorenje, 
Gorica ob Dreti, Ljubija-Lepa njiva, Mozirje, Nazarje, 
Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki, Smihol pri 
Mozirju. 

d) Sedež Šoštanj za krajevne ljudske odbore: Bele vode, 
Družmirje, Lokovica, Ravne, Sv. Florijan, Šoštanj, 
Topolščica, Zavodnje. 

e) Sedež Velenje za krajevno ljudske odbore: Pesje, 
Salek, Skale, Velenje. 

18. Okraj Murska Sobota: 

a) Sedež Beltinci za krajevne ljudske odbore: Beltinci, 
Bratonciv Dokležovje, Gančani, Ivanci, Kakovci, Li- 
povci, Melinci.        ( ••_.,•' 

b) Sedež Bodonciza krajevne ljudske odbore: Beznovci, 
" Bodonci,   Brezovci;   Lemerje,    Pužavd, • Pre-danovci, 

Strukovci, V adarci, Zenkovci. 
c) Sedež Cankova za krajevne ljudske odbore: Cankova, 

Domajinci, Gerlinci, Gornji Crnci, Korovci, KraSči, 
Ropoča, Skakovci, Tjppolovci. ' ; 

d) Sedež Fokovci za krajevne ljudske odbore: Fokovci, 
IvanovcI, Prosenj&kovci, Ratkovci, Selo v Prekmurju, 
Vučja gomila. 

e) Sedež Gornja Lendava za krajevne ljudske odbore: 
Dolič, Dolnja Slaveča, Gornja Lendava, Gornja Sla- 
veča, KovaČovei, Kruplivnik, Kuzma, Matjašovci, Mo- 
tovilci, Radovci, Trdkova, Vidonci. ' . 

f) Sedež Gornji Petrovci zä^krajevne ljudske odbore: 
Adrijanei, Boreča, Cepinci, Gornji Petrovci, Luceva, 
Martinje, Neradnovci, Otovci, Peskòvci, Stanjovci, SUT , 
linci, Zenavlja. 

g) Sedež Križevci v Prekmurju za krajevne ljudske od- 
bore: Domanjsovci, Kančovci, Križevci v Prekmurju, 
Kukeč, Kuštanovci. 

h) Sedež Martjanci ža krajevne ljudske odbore: Andrejci, '". 
Bokrači, Martjanci, Mlajtinci-Lukačovci, Moravci Nem- \ 

. čavci, Noršinci, Šebeborci, TeŠanovci. "       ' 
i)   Sedež Moščanci  za  krajevne  ljudske odbore: • Dan- 

.   kovci, Dolina, Mačkovci, Možcanei, Pečarovci,*! Pozna-, 
novci, Prosečka vaš, Šalamenci, Vaneča.  „ 

j) Sedež Murska Sobota za krajevne ljudeke odbore:,Ba-' 
kovoi, Borejci. Cernelavci, Gederovci, Gorica, Gradi- 
šče, Krajna, Krog, Kupšinci, MarkiSavci, Murska So- 7. 
bota, Murski Crnci, Murski Petrovci, Petanjci, Poiana,   ' 
Puconci,,Rak;č"an.,Rankovci. Satahovci, Sodišinci.-Ti- 

. šina, Tropov ci, VanČa vas, .Vescica.. •/ -   :". 
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k) Sedež Rogaševci za krajevne ljudske odbore: Krama- 
rovci, Pertoèa, Rogaševci, Sotina,-Serdica, Večeslavci. 

1) Sedež Salovci- za krajevne ljudsko odbore: Budine:, 
Dolenci, Hodoš, Krplivnik. Markovci, Salovci. 

19. Okraj Novo mesto: 
Ka) Sedež Dolenjske Toplice za krajevne ljudske odbore: 

Črmošnjice, Dolenje Sušice, Dolenjske Toplice, Go- 
renje Polje, Gorenje Sušice, Podturn, Poljane, Uršna 
sela, u • 

b) Sedež Mirna peč za krajevne ljudske odbore: Biška 
vas, Globodol, Jablan, Karteljevo, Mirna pec, Št. Jurij, 

. Veliki Kal. 
c) Sedež Novo mesto za krajevne ljudske odbore: Birčna 

vas, Brusnice, Dolž, Gaberje, Gotna vas, Grčevje, Ka- 
mence, Koroška vas, Ločna, Novo mesto, Podgrad, 
Prečna, Sela-Ratež, Smolenja vas, Stopiče, Straža, 
Št. Peter, Šmibel pri Novem mestu, Vavta vas, Veliki 
Slatnik. 

d) Sedež Št. Jernej za krajevne ljudske odbore: Drča, 
- Grad.šče pri Št. Jerneju, Orehovica, Prekopa, Roje, 

Stara  vas   pri   Št. Jerneju,   Št.  Jernej,   Vrhpolje, 
Zameško. 

e) Sedež Skocjan za krajevne ljudske odbore: Bela cer- 
kev, Dobruška vas. Dole pri Škocjanu, Škocjan, Šmar- 
ješke Toplice. Šmarjeta. Zagrad. Zbure. 

f) Sedež Žužemberk za krajevne ljudske odbore: Ajdo- 
vec, Dvor, Lipje, Ratje, Sadinja vas, Sela-Hinje, Šmi- 
bel pri Žužemberku, Žužemberk-   - 

20. Okraj Prevalje: 

a) Sedež Crna za krajevne ljudske odbore: Črna, Javorje, 
Koprivna, Žerjav. 

b) Sedež Dravograd za krajevne ljudske odbore: Črneče. 
«    Dravograd,  Libeličo, Ojdtrica.  Št.  Janž  pri  Dravo- 

gradu, Trbonje. 
c) Sedež Gušianj za krajevne ljudsko odbore: GuStauj, 

Kotlje. Tolsti vrb. 
' d) Sedež Marenberg, za krajevne ljudske odbore: Maren- 

berg. Spodnja' Vižinga. 
e) Sedež Mežica za krajevni ljudski odbor: Mežica. 
f) Sedež Muta za krajevne ljudske odbore: Cortina, Muta, 

Pernice, Sv. Primož nad Muto. 
g) Sedež Prevalje za krajevne ljudske odbore: Lese, Pre- 

valje. Št. Danijel. 
h) Sedež Slovenj Gradec za krajevne ljudske odbore: Go- 

lavabuka. Legen, Pamece, Podgorje,   Razbor,   Sele. 
* •    Slovenj Gradec,   Stari trg,   Šmartno pri Slovenjem 

Gradcu. Šmiklavž, Troblje. Turiška vas. 
i)  Sedež Straže za krajevne ^ljudske odbore: Dovže, Mi- 

eiinja. Straže, Št. Ilj pod Turjakom, Št. Vid nad Val- 
dekom.      f 

' j)   Sedež Vuhred za krajevne ljudske odbore: Sv. Anton 
na Pohorju. Vuhred. 

: k) Sedež Vuzenica za krajevne ljudske odbore: Sv. Pri- 
, mož na Pohorju, Vuzenica. 

21. Okraj Ptuj: 

a) Sedež Cirkulane ,za krajevne ljudske odbore: Cirku- 
lane, Gorenjski vrh. Gradišča, Gruškovec, Leskovec, 
Paradiž, Skorišnjak, Slatina, Turški vrh, Velika Var- 
niča, Veliki OkiČ, Zavrč. 

b)-Sedež Desternik za krajevne ljudske odbore: Bia, Bi- 
' ' šečkL vrh, - Desternik, Janežovci, Jiršovci, Levanjci, 

Slav?ina, Trnovska vas, Trnovski vrh, Vintarovci, Vi- 
tomarcis , 

c) Sedež Juršinci za krajevne ljudske odbore: Brezovci, 
JurŠinci, Pacinje, Polenšak, Sakušak. 

d) Sedež Ormož za krajevne ljudske odbore: Cvetkovci, 
Hum, Lešnica, Loperšico, > Obrez, Ormož, Pavlovci, 
Podgorci, Sod.nei, Središče ob Dravi, Salovci, Velika 
Nedelja. 

e) Sedež Podlelinik za krajevne ljudske odbore: Gorca, 
Gruškovje, Nova cerkev, Podlehnik, Rodni vrh, Sedla- 
šek, Zetale. 

f) Sedež Ptuj za krajevne ljudske odbore: Borovci, Bu- 
kovci, Domava, Formin, Gajevci, Gorišnica, Grajena, 
Hajdina, K;car, Krčevina pri Ptuju, Majski vrh. Mar- 
kovci, Mestni vrh, Mezgovci, Moškanjci, Nova vas Vtl 

Markovcih, Pobrežje, Podvinci, Ptuj, Rogoznica, Sela, 
Sobetino!, Spuhlja, Stojnci, Sv. Vid pri Ptuju, Tržcc- 
Jurovci, Vareja, Vurberg, Zabovci, Zamošani, Zgornja 
Pristava. 

g) Sedež Ptujska gora za krajevne ljudske odbore: Cir- 
kovci. Dolena, MajSperk, Naraplje, Pleterje, Ptujska 
gora, Sestrže, Stoperce, Sv. Lovrenc na Dravskem po- 
lju. Šikole. 

h) Sedež Starše za krajevne ljudske odbore: Slovenja 
vas, Starše, Sv. Marjeta na Dravskem polju. 

22. Okraj Radgona: 
a) Sedež Apače za krajevne ljudsko odbore: Apače, Lut- 

verci, Nasova, Podgorje, Stogovci. Zepovci. 
b) Sedež Bened kt za krajevne ljudske odbore: Benedikt, 

D rvanja, Ihova. Trotkova. 
c) Sedež Cerkvenjak za krajevne ljudske odbore: An- 

drenci. Brengova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona. 2u-  , 
petinci. 

d) Sedež Gornja«» Radgona za krajevne ljudske odbore: 
Črešnjevci, Gornja Radgona, Lomanoše, Mele-Šratovei,. 
Orehovci, Police, Spodnja Ščavnica, Zbigovci, Lasto- 
merci. 

e) Sedež Negova za krajevno ljudske odbore: Ivanjci, 
Ivanjševci, Negova, Stavešinci. 

Î) Sedež Radenci za krajevne ljudske odbore: Boračevo, 
Hrastje-Mota, Janžev vrli, Kapela, Murščak, Očeslavci, 
Radenci, Rihtarovci-Turjanci. 

g) Sedež Sv. Jurij ob Ščavnici za krajevne ljudske od- 
bore: Galušak, Grabonoš, KraljeVci, Okoslavci, Ro-. 
žički vrb, Sovjak, Sv. Jurij ob Ščavnici, Stara gora.  , ; 

h) Sedež Velka za krajevno ljudske.odbore: Dražen vrb,' 
Trate, Velka. 

i)   Sedež Zgornja Ščavnica za krajevne ljudske odbore*. 
' Ledinek, Lokavci-Rožengrunt, Zgornja Ročica, Zgornja 

Ščavnica, Zicol 
23. Okraj Rakek: 

a) Sedež Cerknica za krajevne ljudske odbore: Begunje 
pri Cerknici,  Bezuljak, Cajnarje, Cerknica, Dolenja\ 
vas. Grahovo, Otava, Rakek,, Sv. Vid nad Cerknico, - 
Unec. 

b) Sedež Dolenji Logatec za.krajevne ljudske odbore:^ 
Dolenji Logatec,   Gorenji Logatec, Hotedršica, Laze, . 
Planina pri. Rakeku, Rovte, Vrli Sv. Treh kraljev.     ; 

c) Sedež Stari trg pri Ložu za krajevne ljudske odbore: 
. , Babno polje, Iga vas. Lož, Nova vas, Ravnik, Stari trg 

pri Ložu, Velike Bloke. , • 

V   24. Okraj Slovenska Bistrica: 
a) Sedež Črešnjevec za krajevne ljudske odbore:'Čre5njo- 

vec, Stari log. Vrhloga. 
b) Sedež Fram za krajevne-ljudske odbore: Frani, J0" 

senca, Kopivnik, Morje. '    .    ^ • 
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c) Sedež Laporje za krajevne ljudske odbore: Laporje, 
Vrhole, Zabljek. 

d) Sedež Makole za krajevne ljudske odbore: Makole, 
•••••. 

e) Sedež Pekel za krajevne ljudske odbore: Pekel, Polj- 
čane, Studenice. 

0 Sedež Rače za krajevne ljudske odbore: BrunsVik, 
Gorica, Podova, Piace. 

g) Sedež Slivnica pri Mariboru za krajevne ljudsk* od- 
bore: Dobruvce, Holinja vas, Orehova vas, Slivnica 
pn Mariboru. 

h) Sedež Slovenska B.strica za krajevne ljudske odbore: 
Cigonce. Slovenska Bistrica. Sp. Ložmca.Sp. Nova 
vas. Sentovec. Tinje, Zg. Bistrica, Zg. Ložnica. 

i) Sedež Sp, Polskava za krajevne ljudske odbore: -Pra- 
gersko. Sp. Polskava. 

j)  Sedež Šmartno na Pohorju za krajevni ljudski odbor: 
Šmartno na Pohorju, 

-k) Sedež Zg. Polskava za krajevni ljudski odbor: Zg. Pol- 
.   skava. 

25. Okraj Skofja Loka: 
.a) Sedež Gorenja vas za krajevne ljudske odbore: Go- 

renja vas, llotavlje. Jnvorje, Leskovica, Log, Lucine, 
Poljane, SovodenJ. Trebija. Žiri. 

b) Sedež Skofja  Loka za krajevne ljudske odbore: Pu- 
' stal, Reteče, Sora. Stara  Loka, Skofja Loka, Trata- 

kolodvor, Zminec, Zabmea. 
c) Sedež Železniki za krajevne ljudske odbore: Bukovica, 

CeSnjica. Davča. Mart nj vrh, Selca, Sorica, Zali log, 
Zgornja Ljuša, Železniki. 

i, 

2G. Okraj Šmarje pri Jelšah: 
a) Sedež Kozje za krajevne ljudske odbore: Buče, Dren- 

sko rebro, Kozje, Lesiono, Polje ob Sotli, Prevorje, 
,   Zagorje. .     , 
°) Sf^ež Podčetrtek za krajevne ..ljudske odbore: Ohmje, 

"    Podčetrtek   Pristava. Sela-Verače, Sodna vas. 
c} Sedež Ponikva za krajevne ljudske odbore: Ponikva, 

•• .. <sv. Vid pri Grobelnem. 
• Sedež Rogaška Slatina za krajevne ljudske odbore: 

Brestovec. Donačka pora. Kostrivnica, Lemberg, Jtla- 
tonska vaš. Rogaška Slatina, Rogatec, Sečovo. Sv  Flo- 
rjan. Sv. Križ pri Rosaški Slatini, Sv. Rok ob Sotli. 

*• Sedež Šmarje pri Jelšah za krajevne ljudske odbore: 
\   Sladka gora. Sv. Peter na Medvedjem selu, Sv. Stefan. 

Šmarje pri Jelšah, Tmsko, Zibika, 2usem. 

27. Okraj TrboTlje: 
a). Sedež Hrastnik za krajevne ljudske odbore: Dol pri 

Hrastniku. Hrastnik, Marno. Turje. 
b> Sedež Radeče za krajevne ljudske odbore: Breg, Loka 

•• Zidanem mostu, Radeče, Razbor, Vrhovo.Zjdani 
most. 

c) Sedsž Sv. Jurij pod Kumom za krajevne ljudske od- 
.    bore: Dole pri Litji, Sv. Jurij pod Kumom. 
d) Sedež Trbovlje za krajevne ljudske odbore: Ceče, Do- 

bovec. Gabersko, Sv. Urh, Trbovlje. 
e) Sedež Zagorje ob Savi za krajevne ljudske odbore: 

Cemšenik, Izlake, Kotredei, Loke-Kisovec, MlinŠe, 
St. Qotard, St. Lambert, Zagorje ob Savi. 

z    28. Okraj Trebnje: 
*) Sedež Krmelj za krajevne   liudske odbore: Krmelj, 

Malkovec, Slaač yrh St. Jani na Dolenjskem» Teiče, 
. Ir2išca, '    '       - 

b) Sedež Mokronog za krajevne ljudske, odbore: Bistrica 
pri Mokronogu, Cešnjice, M rna. vai, Mokronog, Sv. 
Križ pri Mokronogu. Trebelno. 

c) Sedež Sv. Križ pri Litiji za krajevne ljudske odbore: 
Čatež, Moravče, Sv. Križ pri Litji. 

d) Sedež Št. Rupert za krajevne ljudske odbore: Cirnik, 
Slovenska vas, St. Lovrenc pri St. Rupertu, St. Rupert, 
Vrh pri St. Rupertu. 

e) Sedež Trebnje za krajevne ljudske odbore: Dobrniče, 
Dolenja Nemška vas, Knežja vas, Korita, Lukovek, 
Mirna, Račje selo, Sv. Stefan, Trebnje. 

f) Sedež Veliki Gaber za krajevne ljudske odbore: Male   » 
Dole, Pr mskovo, Selà pri Surnberku, St. Lovrenc pri 
Veliki Loki, Veiika Loka, Veliki Gaber, Zagorka. 

3. člen 

Ta odredba stopi v veljavo z dnem objave. 
Ljubljana dne 19. decembra 1946. 
St. 83257S0'1946. 

Minister za notranje zadeve LRS: 
Boris Kraigher s. r. 

290. 

.Odlok 
o ustanovitvi Mladinskega doma v Dobrni za bosensko 

mladino, ki je bila kolonizirana na Hrvatskom 

Z ozirom na prošnjo vlade LRBH, za katero je po- 
stalo šolanje koloniziranih otrok na Hrvatskem neodlož- 
ljivo vprašanje in z oz:rom na privolitev predsedstva 
vlade LRS 

odrejam 
ustanovitev Mladinskega'doma v DobrnL 

Dom naj bo namenjen iénski mladini od 7. do 14. 
leta. ' 

Kapaciteta doma naj bo 60 postelj.    , 
Notranja organizacija doma in delo v domu se mora 

izvesti v skladu z navodili MSS. 
Te domove je šteti kot provizorij za tri do štiri leta, 

dokler bo trajalo šolanje bosenskih otrok. 
V Ljubljani dne 13. decembra 1946. 

Minister za soc. skrbstvo: 
Dr. Anton Kržižnik s- r. 

291. 

Odlok 
o ustanovitvi Mladinskega doma v Medvodah za bo- 
sensko mladino, ki je bila kolonizirana na Hrvatskem 

Z ozirom na prošnjo vlade LRBH, za katero je po- 
stalo šolanje koloniziranih otrok na Hrvatskem neodlož- 
ljivo vprašanje in z ozirom na privolile? predsedstva 
vlade LRS 

odrejam 
ustanovitev Mladinskega doma v Medvodah". 

Dom naj bo namenjen moški mladini od 7. do 14. leta. 
Kapaciteta doma naj bo 50 postelj. 
Notranja organizacija doma in delo y domu &e mora 

izvesti £ skladu % navodili MSS, 
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Te domove je šteti kot provizorij-za*tri do štiri ieta,* 
dolder bo trajalo šolanje bosenskih otrok. 

Izdatke za vzdrževanje tega domabo iz svojih prora- 
čunskih sredstev krila VLR BH, 

V Ljubljani dne 15. decembra 194C. 
Minister za soe. skrbstvo: 
Dr. Anton Kržišnik s. r. 

292. 

Odlok 
o ustanovitvi Mladinskega doma v Mokricah za bosen- 
sko mladino, ki je bila kolonizirana na Hrvatskem 

Z ozirom na prošnjo vlade LRBH, za katero je ob- 
stalo šolanje koloniziranih otrok na Hrvatskem neodlož- 
ljivo vprašanje in z ozirom na privolitev predsedstva 
vlade LRS 

odrejam 
ustanovitev Mladinskega doma v Mokricah. ; 

Dom naj bo namenjen ženski — moški mladini od 
7. do 14. leta. 

5 Kapaciteta doma naj bo 200 postelj. 
_ Notranja organizacija doma in delo v .domu so mora 

izjesti v(/skladu '. navodili MSS. 
Te domove je šteti kot provizorij za tri do štiri leta. 

dokler bo trajalo šolanje bosenskih otrok.  • 
V Ljubljani dne 15. decembra 1846. 

Minister za soe. skrbstvo: 
Dr. Anton Kržišnik s. r. 

293. 

Odlok 
e ustanovitvi Mladinskega doma na Vranskem,za bo- 
sensko mladino, ki je bila kolonizirana na Hrvatskem 

Z oziroiu na-prošnjo viado LRBH, za katero'je po- 
stalo šolanje koloniziranih otrok na Hrvatskem neodlož- 
ljivo vprašanje in z ozirom na privolitev predsedstva 
vlade LRS   ,; .... 

• '   o d rejam - 

ustanovitev Mladinskega doma ha Vranskem. 
Don; naj bo namenjen, moški mladini od 7. do 14. leta. 
Kapaciteta doma naj bo 60 £Ostelj, 

Notranja organizacija doma in -delo v domu se mora 
izvfsti'V skladu z navodili MSS. 

To domove jcšteti'kot provizorij za tri do štiri leta, 
dokler/bo trajalo šolanje bosenskih otrok. 

Izdatke za vzdrževanje tega doma bo iz svojih prora-., 
čunskih sredstev krEa VLR BH. i 

V Ljubljani dno 15. decembra 1916. 
Minister za soe. skrbstvo: 
Dr. Anton Kržišnik s. r. 

? 294. 
.r 

• / Da so prepreči prodaja zelenjadnih ili cvetličnih 
semen, ki niso pristna ali so slabo kaliva, izdajam na 
podlagi 24. točke 44. člena ustave FLRJ naslednjo 

odredbo 
o polnjenju in prodaji vrečic z zelenjadnimi in cvetlič- 

nimi semeni 

1. člen 
Z zelenjadnimi in cvetličnimi semeni poinitr vrečice, 

ki se zaprte dajo v promet, je v območju Ljudske repu- 
blike Slovenije upravičeno samo državno gospodarsko 
podjetje 2>Semenarna za Slovenijo« v Ljubljani. l 

2. člen 

Prepovedano je prodajati v območju Ljudske repu- 
blike Slovenije zelenjadna in cve.tlična semena v zaprtih 
vrečicah, ki niso bile polnjene v podjetju, iz 1. člena. Ta 
prepoved ne velja za prodajo semen v originalnih vreči- 
cah >UNRRA«. 

3. člen 
Kršilci te odredbe bodo za dejanja, kazniva po zakonu 

o zatiranju.nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacijo 
in gospodarske sabotaže, kaznovani po določbah tega 
zakona. ,       , '     ., 

4." člen 
Ta odredba velja od dneva,objave v »Uradnem listu- 

LRS« in bo veljala dotlej, dokler ministrstvo za-kmetij- 
stvo in gozdarstvo FLRJ po, 2. toČki;2. člena navedene 
uredbe.o semenski službi,no izda predpisov za zavaro- 
vanje potrošnikov v trgovini" s semenskim blagom. * 

Ljubljana dne. 21. decembra. 1946. 
,.«:.,;•/.      ,      Minister za kmetijstvo , 

.,''.',,- in gozdarstvo LRS: , 
'  .    "        ' ., . :   .    .   Hribar Janez s. r.   : ! 

•:,U,\ 

izûd\* -:i "iiilrtga; C br.iv;;: uJradneca'lista LUS* v.Ljubljani. Dre dnik: Pôhar Robert; tiska tiskarna Merkur T- oba .VLjubljaw 
Izhajr- «-V--.1 =iv(io ip -'.onto, -Naročnina: ;neseùno: din 24.—/četrtletno: ,djn 70.—..polletno:, din 135.,-, celoletno din, ?|^• 
•••••••••  številka;  prva polo  flin 2Ô0.  v?akn  nadalinja  začeta • pola * din  2.—.   —   Uredništvo  iu  upravništvo:  Ljublja^^. 

•  Giegotčicava ulica št. 23. lei. M. 20-52. Cek. račun št. 14.337.      '    , •     ' .' 



URADNI LIST 
^VENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Prilopa k 1. kosu i dne 2. jnnuaria 1946. Številka 1. 

Sodna oblastva 

1936 
P« 1/45-6 

Ok SIdcp 

Wien!8]!1? ^15^ v Kočevju Je v pre- 
ce sa1 ,*Wevj Petriča Franca iz SodraM- 

j p sklenilo: 
Žice 8atriS Franc' ^ßlavec b. p. iz Sodra- 
LÌUblian-ee^aÌ v Zavetišču sv. Jožefa v 
radi urn'l vjdovd«»ska rosta št. 2, se 

ča 

"U| lim^i,     —•u<"•»   «.'sia   si.   <•>   i 
2. Od u ! •0•°1•••• prekliče. 

' lluhi?   ' SD R,;,eP okrni nega sodisi.. 

le don,,eii       ' 8 ,{a,crim ee Izreka, da 
drZéVa,,   ° PreI<Iicanega îo nadn,Je pri- 

' liani  v J Zavdišču sv. Jožefa v Ljiib- 
»klen I,-0v«Jnneka  cesta  fit. 2.  kateri 
ï,|ni-nAÏnika 8e Imenuje dosedanji za- 

Pomočnik tov -     • -     - 
raï'ci it. 70 * •••••* i?v- Vescl Stanko, mizar 

°'craj'no Bodisi v Kočevju 
• ÛJie 20. decembra 1045. 

»> /w-e * 1942 
u°a Postopanja v dokaz 

•• »6e 
smrti 

8", ^T/ntonija roj. Klančar, roje- 
v?4om;*' 102n v Mohorju št. 6 pri 
•• nefc,, enn' s»«"- * Podpcči St. 44. je 
°l intp3 februarja 1044 odpeljana 

:?'*rnir.ll
nir',inka v taborišče političnih 

%!,!*  v  Rnwpnsbrflrk,  kjer je 
;9cesRt„ „ YPluis abdominalis, nato na 

in, '"berlM . " 'n neki psihozi m nato še 
h 45 v hu ',0zi Pll"8 ter bila v aprilu 
o° izern^ ' •• bolne tPl^sno in dušev- 
T levili ni3", da "i bl'Io izgleda na 
ï'Jfanirni jlin 'e "i b[,° vc* med eva" 
l 1•«11•1 K 

boln'lU Iz Rawensbrllrkn v 
» Vf£ InvM7'1 Ne"brandonbnrgu, niti se 
*nink .; ,'la ,er Je bilo mnenje njenih 

Ker 
,z torišča, da je umrla. 

J
i^0ovann

r>Ot*m,nkprn verjetno, da je 
ift

r'sf*vPo IT'!m.rIa' Re Hvede na prošnjo 
i!' "oefoniï oha' doIflv• Jz Podpcči .št. 
£°Z|V do v d°l*ni smrti in se Izdale 
tmf,e,o pogrešani do 5. IV. 194• 
••i0,tav]|Lrrp,eanpm4 sodišču aH hkrati 
îSbu   A

em"  skrbniku  tov   Prtetavru Tip...      ".. UPln.,»..    I       —     - • . - _ 

• 

»I 

dp)n 
1?•• 

» bo 

dÄ"°.?u'p v Li"b'iani une
 18. decembra 1945, 

12.    Po !••|••'• 1',•,••1 I* Podpcči "st." 
a2°v «p kRa  ••>,(•  în P° sprp|emu do- 

0•••£       -i'0 ° P•"^ 

SP 182/45-1 
Vedba Postopanja v dokaz 

1931 

•01••, 
smrti 

.   .    •.vUolrcztt fit. 17. te bil 1.1913. 

Objave 
tz umobolnice na Studencu premeščen v 
Gradec, kjer je bil verjetno usmrčen in 
nato upepeljen. Od tega časa ni bilo več 
glasu od njega. 

Ker je torej verjetno, da je Polanec 
Franc mrtev, se uvaja na predlog brata 
Polanca Viktorja in sestre Vanček Ma- 
rije postopek v dokaz smrti pogrešanega 
in se mu postavlja za skrbnika Kmetec 
Franc, posestnik na Pretrežu. 

V3akdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do l.maja 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 18. decembra 1945. 

To 48/45-2 * 5 
Oklic 

Tožeča stranka: Perko Ivan, livar, 
Tezno, Ptulska cesta 8. 

Tožena stranka: Perko Vera roj. To- 
mažič, sedaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke n; znano, 
se ji pojavi za skrbnika na Čin tov. 
Verbok Viljem, tajnik-pripravnik okrož- 
nega sodišča v Mariboru, kj jo bo zašlo« 
pal ob njenih stroških in na njeno ne- 
varnost, dokler ne nastopi sama pred 
sodiščem ali ne prijavi svojega poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodiščo • Mariborn 
dne 28. decembra 1945. 

To 39/45 * % 
Oklic 

Tožeča stranka: Skrnbâr Jožefa roj. 
Dragar, gospodinja v Mariboru, Pokoj, 
ninski zavod 4. 

Tožena stranka: Škraba r Leopold, ru- 
dar, sedaj neznanega bivapšča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker MvnUSce tožene stranke nI znano, 
se |! postavi za skrbnika na čin tov. 
Verbek Viljem, tajnik-pripravnik okrož- 
nega sodišča v Mariboru, ki jo bo za- 
stopal nr- njeno nevarnost in ob njen-'h 
stroških, dokler ne nastopi sama pred 
sodiščem ali ne prijavj svojega pooola- 
Ščenca. 

Okrožno sodišče T Mariboru 
dine 28. decemb-a •5. 

* 
VI SP 114/45-5 1930 

Amortizacijski oklic 
Na predlog Rngla Jurija, študenta teh- 

nike iz Dolnje Lendave, se uvaja amor- 
tizacijski   postopek   glode   nnslednipga. 
baje   med   okupacijo   uropanega   vred- J 
noslnpga papirja: j 

VloZna knjižica Prve hrvatske Stsdio- ' 

nice, podružnice Maribor St. Z9D1, già« 
seča se na ime EngeJ V. s stanjem 
20.014.28 din. 

Lastnik knjižice se pozivlje, da v 6 me* 
secih od dneva objave tega oklica uve- 
ljavi pri podpisanem sodišču svoje pra- 
vice; tudi drugi prizadeti morajo podati 
svoje ugovore proti temu predlogu, gl- 
cer se bo zgoraj navedena vložna knji- 
žica po pretpku tega roka na ponovni 
predlog stranke izrekla za neveljavno. 

Okrajno sortisco v Mariboru 
dne 15. decembra 1945. 

Sp 37/45-7 * 0 
Amortizacija 

«Na prošnjo Mivška Ferdinanda, doma 
iz Rovt-Coste 120, se uvaja postopek za 
amortizacijo vrednostnih papirjev, k| eo 
prosilcu baje prešli, ter se njih imetnik 
poziva, da  uveljavi v treh mesecih po 
objavi v Uradnem listu svoje  pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka liniklo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamen'lo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica Posojilnico v Logat- 

cu, zadruge z omejenim jamstvom v Dol. 
Logatcu  št. fì3ó2,   glaseča   se  na   ime 
Mivšek  Ferdinand, «- stenjem- 5.G73;37~ 
din na dan 31. 12. 1940. 

Okrajno sodišče na Rakeku 
odd. L, dne 31. decembra 1945. 

Razna oblastva   \(& 
T. štev. XV-55/7-45. 8 

Razglas 
Kraj. N0 Slov. Konjice razglaša, da se 

bodo obnovili doslej običajni sejmski 
dnevi v Slov. Konjicah, in sicer: 

dne 5. I. 1946. dne 9. II 1946. dne 
1. III. 194«, dne 18. IV. 194G (Vel:ki če- 
trtek), dne 29 V. 194• (križevska sre- 
da), dne 24. VI. 194(3. dne 81. VII. 1946, 
dne 31. Vili. 194R. dne 30. 9. 1946 
(ponedeljek po sv. Mihaelu), dno 4. no- 
vembra 1946, dne 3. decembra 1946. 

Krajevni N0 Slov. Koniice       {'• 
dne 29. decembra 1945. s 

Razno 
5 

Vabilo 
na iirodni občni zbor 
Tnrovsko-fndusfriiske 

delniško dnižhn MERKUR 
T Ljubljani, 

ki bo 
dno 17, januarja 1940 ob 17. uri 

v pisam'ških prostorih |!?k?nif Merinir 
v Liubljani, Giegorčičova 23, z njuled- 
njim 



Stran 2. Štev. ]• 

dnevnim   redom : 
1. Poročilo o splošnem in finančnem po- 

ložaju tiskarniàkega podjetja družbe. 
2. Volitev uprave: 

a) upravnega  sveta, 
b) nadzorstva. 

3. Slučajnosti. 

Po § 27. pravil daje vsakih pet delnic 
pravico do enega glasu. Po § 28. imajo 
glasovalno pravico delničarji, ki najkas- 
neje osem dni pred občnim zborom za- 
ložijo delnice, ki tvorijo podlago za njih 
glasovalno pravico, pri blagajni bivše 
Hranilnice ljubljanske pokrajine v Ljub- 
ljani. Delničarjem, ki na ta način doka- 
žejo svojo glasovalno pravico, se izdajo 
legitimacije, ki se glase na njihovo ime 
in v katerih je navedeno število založe- 
nih delnic in nanje odpadajočih glasov. 

Odbor delegatov 
min. za trg. in preskrbo pri trg. ind. d. d. 

MERKU' 

7302 
Razpis» 

Bosanüko dioničko društvo za elektri- 
nu, Jajce, nabaviti će putem pismenih 
ponuda 
jedan novi knjigovodstveni stroj marke 

>ASTRA« ili istoj slične marke. 
Pismene ponude treba dostaviti izrav- 

no najkasnije do 20. januara 1946. god. 
U ponudama treba navesti cijenu i sve 
ostale uslove dobave,- kao i do kojeg ro- 
ka ponudjač ostaje u obavezj ea ponu- 
dom. 

TiinudMroKs-n^'lo/iiti tačan opis po- 
nudjeno-r knjigovodstvenog stroja. 
Bosansko dioničko društve za clektrinu 

u Jajcu. 

Izdubljene listine 

Izgubili smo dovolilnico za vožnjo z 
avtomobilom št. S 1224, izdano od mini- 
strstva za lokalni prompt v Ljubljani na 
ime tvrdke >Automehanika« iz Ljublja- 
ne, Tyrseva c. 24. S tem .jo preklicu- 
jemo. 
1920 sAvtomelianika«, Ljubljana 

Izgubil   sem  osebno  izkaznico štev. 
278803. izdano od krajevnega NO v Tr- 
stu na ime Benčič Jožef iz Trsta. S tem 
jo rtreklicujem. 
1935 Benčič Jožef 

Izgubil sem evid. tablico S-4540 za 
motorno-kolo »Puch«, izda no od mini- 
strstva za lokalni promet v Ljubljani. S 
tem jo preklicujem. 

Cajhen Rafael, 
1933 .  Laško 151 

Izgubil sem indeks in legitimacijo teh- 
nične fakultete univerze v Ljubljani na 
ime Confidenti Mirko iz Celja. S tem jih 
preklicujem. 
1923 Confidenti Mirko 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 

na ime Drnovšek Olga iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
11 Drnovšek Olga 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
1176, izdano od mestnega N00 v Skofji 
Loki na ime  Erjavec Nuška  iz Škofje 
Loke. S tem jo preklicujem. 
1934 Erjavec Nuška 

Izgubil sem uradno osebno izkaznico 
št. 1852, izdano od ministrstva za notr. 
zadeve v Ljubljani na ime Fakin Lojzi 
iz Ljubljane S tem jo preklicujem. 
20 Fakin Lojze 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Kramar Angela iz Rožne doline- 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
19 Kramar Angela 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
057871, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani na ime Luznar Lenka 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
10 Luznar Lenka 

^oibil  sem   dovolilnico, izdano   od 
krajevnega N0 Ptujska gora in veljav- 
no do preklica. S tem jo preklicujem. 
2 Sekretar OF Mesaric Rudolf 

Doklece, p. Ptujska gora 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od krajevnega N00 na Rakeku 
na ime Mrhar Emilija z Rakeka. S tem 
jo preklicujem. 
17 Mrhar Emilija 

Izgubil sem novo osebno izkaznico, 
izdano od krajevnega N0 Trška gora na 
ime Novak Jožef, Trška gòra št. 36. S 
tem jo preklicujem. 
16 Novak Jože! 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 17, izdano od krajevnega N0 v Sto- 
percah na ime Ogrizek Ivan iz Stoperc 
in io s tem preklicujem. 
1929 Ogrizek Ivan . 

Ukradena mi jo bila .ojaška knjižica 
št. 923772, izdana od štaba za repatria- 
cijo v Ljubljani na ime Pakar Antona 
Franc iz Dreganje sela. obč. Toplice 
(Dol.). S tem jo preklicujem. 
1940 Pakar Antona Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Petelin Miroslav iz Ljubljane VII. 
S tem jo preklicujem. 
1937 Petelin Miroslav 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande  narodne milice v 
Ljubljani  na   ime  Planinšek  Slava  iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1924 Planinšek Slava 

Izgubil, sem potrdilo o dodelitvi spo- 
znavne tablice zap. št. 4873 in evidenč- 
no tablico S-4716 za motorno kolo znam- 
ke Puch in oboje s tem preklicujem. 

Pole Davorin, 
1932 Zagorje-Toplice 27 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št;.01879, izdana od okrajnega odbora 

Ljutomer na h. J Preloct Ljudmila iz r> 
novcev. S tem jo preklicujem. 
8 Prolog Lju(lmi,il 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico,* j 
dano od okrajnega NO v Litiji naj"1»! 
Rozman   Franc iz  Gradca  pri Litij', 
tem jo preklicujem. 
15 Rozman Frane 

Izgubila sem osebno izkaznico^ izd3" 
od komande narodne milice v Ljublp i 
na ime Rozman Vera iz Ljubljane. S te 

jo preklicujem. • 
1 Rozman V«* 

Ukradeno mi 'je bilo dovolilo •• 
njo s tovornim avtomo'bilom, evid. Št * 
blice S-4745, izdano od trofejne baw' • 
Ljubljani na ime Sovinek Anton i1,' 
Petra v Sav. doliui. S tem ga preklic 
jem. 
1925 Sovinek An(o" 

Izgubila sem izpričevali IV. razre"j 
in  završnega  izpita  meščanske šole , 
Novem mestu iz 1. 1941/42. na ime.S^ 
tar Stanislava iz Novega mesta. S >e 

jih preklicujem. 
1927 Stritar Stanislao 

Ukradene so mi bile osebna (•}9^. 
ca, šoferska  izkaznica  in  izkaznica. 
kolo na ime Stangl Jožef iz Hru^ 
obe. Smihel-Stopiče. S tem jih Preiy 

cujem. . 
13 Stangl Joïe' 

Izgubil  sem prometno  izkaznic" b, 
moško kolo na ime Tofani Martin, VI 
št. 2, p. Teharje. S tem jo preklic«]^ 
7 - Tofant W. 

• Û\ 
Izgubila sem člansko legitimacijo ,, 

izdano od ministrstva za narodno 1$ • 
je v Ljubljani na ime Tomaž Vet* 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. - 
1926 Tomaž V«* 

Izgubil  sem  izpričevalo o za^rfi> 
izpitu na drž. trgovski akademiji v H ., 
Ijani iz 1. 1943. na ime Vrtovec B°£° 
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
12 Vrtovec Bogd»11 

Izgubilo se je dovoljenje za-.vo«0'^ 
tovornim avtomobilom znamke Bed' • 
ev. št. S-0201, izdano od ministrs^, 
lokalni promet v Ljubljani na ime^ 
vod za vanredno nabavke iz Beog/8 ft 
pedr. Ljubljana. S tem ga preklicu^ 
1941        Zavod za vai"-cdno naba*K 

Izgubili sva nakaznico za kuri?0 - 
rija B št. 2123, izdano od mestnega £, 
spodarskega sveta v Ljubljanica MJJ» 
Zemljak  Alojzija  in  Antonija i* w 

ljane. S tem jo preklicujeva.      ... ... 
1922        Zemljak Alojzija in Anteni ^ 

Izgubila sem dne 28. oktobra l%aS' 
Ljubljani z denarnico vred'svojo *»e(Z< 
no osebno izkaznico, izdano od bi  .^ 
-T *       -    ,1 ••1    -»T     1        f   n^A    tin 

 -—I"'""'-. -^t 
Izgubila sem dne 28. oktobra *^i$i> 

ijubljani z denarnico vred'svojo *»e(Z< 
uo osebno izkaznico, izdano od bi  ^ 
okrajnega odbora 0F.Vel. Lašče na {eflJ 
Zupančič Marija, posestnika žena. ^  • 
io preklicujem. 
18 

Kisovec 

Uredoil: Pobu Bob»rt: tUk ia sagiba; tUlutraa Mtrkot — ob« i Ljubljani 



URADNI LIST 
<Ü2^ENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA  IN  NaKODNE VLADE SLOVENIJE 

Priloga k 2. kosu z dne 5. januarja 1946. Steviika 2. 

Sodna oblastna 

Trgovinski register 

} spremembe in dodatki:, 

•&• Celje. 
feeLnpisa^ 19- decembra 1945. 
podilo: Persil družba z o. z. Ccljo. 

*••••••°••• ttlintstrstva za lndustrjo in 
dne 97 Nnr°dne vlade Slovenije z 
Predlo" °Sv?mbra 1945* Pera. 4-115 in 
o, • "g.u delegata tvrdke >Persll« d. z 
legaj •• 18- 12- 1945 se vpiše kot de- 
l°S6da« . i1^ Ivo ìz Colia ter se izbrise 
Cella IS1'. JfelBßat inž. Štrukelj Janko iz 
ravnaût. 'všl Poslovodja Ržinek Anton, 
^(W  n.dkQ Wilhelm Brauns, Celje, 

8;i?đja * D 

gA 
in Voith Flermatin. po- 

unaja III, Schwalbengasse 

Po^nfi s.e podpisuj© firma  tako, da 
'SnÌ6hìm L ' t^kanim ali z žigom od- 

• « . "n besedilom Ivrdke >Pcrsil< d- 
oift2 -e P^pišo delegat Pojavnili Ivo sv .— ( 

^totrstvJ"1® e'pristavkóm: 
lik 

>delegat 
^t , a za industrijo in rudarstvo.c 

Î,"0 kot trg. sodišče v Celju 
C* 19- decembra 1045. 

tt 140/45 - C II 62/24. 

^g^edmet 
-.. decembra 1Ô45. 

Ivan Sonica. 
Trgovina z mela- 

'nipa h„Bl
Vfdke ee spremeni v >Ivan Ca

ed'o tvrdk L,"10«'    
°*»« kot trg. sodišče v Ccljn 
auö 20. decembra •5. 

Rg A 155/8. 

fel>M.jana.* 
» Besedn'53;24- decembra 1945. 
•• tut0; J- Blasntka nasi., unfverzi- 
«. d.    bKa>-na, litografija in kartonaža 

£M*toKÄF oMnt,m *t>°ru dne m 

> nrn5n   45
n

RO •• spremenila druZ- 
fc W

avi V • 15- l 
Hov.   lslv<> družbe se3toJl Iz 5 ali 6 Ha- 

**h fi?^b0 Ie bubrila Narodna 
•Ï1!0 Iti SUu *~ m!nìRtrstvo za trpo- 945> V JA^'0^ « dne 4. 12. 

J?har Kari Sn-^lanl »Pravnega sveta: 
h Rn"eî 7Äor^ ìv«n. Spende An- 
» fiî pïnk,° JP,r Prnkii isla Krnli 
HWUïïSh

iSïl
4Tp,WBpI 

Objave 
Prepeluh Marko, ravnatelj v Ljublja- 

ni, Breg 10, 
Prepeluh Janez, abs. trgovske akade- 

mije, 
Prepeluh Marjana, Študentka, oba v 

Ljubljani, Dobrilova 22, 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

22. decembra 1945. 
Rg B 1 157/21. 

Sedež: Ljubljana, Kotnikova  ul. 12. 
Dan vpisa: 24. decembra 1945. 
Besedilo:   Javno   skladišče   špedicije 

Turk. 
Po odločb; okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 1. decembra 1945, Kns 
1106/45-9, se izbriše dosedanji imetnik 
firme Turk Bajko, in vpiše novi imet- 
nik Zvezna ljudska republika Jugosla- 
vija. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
22. decembra 1945,   • 

Rg A VII 225/3. 

5. 
Sedež firme: Beograd, sedež podruž- 

nice: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. decembra 1945. 
Besedilo: Privilogornrm agrarna ban- 

ka d. d. filiala v Ljubljani. 
1. V smislu Čl. 13. zakona z dne 20. 

10. 1945, Ur. list DFJ št. 87, so spreme- 
tti besedilo firme v: Zadružna in kme- 
tijska  banka,  podružnica  v  Ljubljani; 

2. vpišeta se kot pooblaščenca tvrd: 
ke Čok Anton in Gostinčar Bojan; 

S. izbrišejo se dosedanji poobla- 
ščenci: 

a) ing. econ. Burja Ivan v lastnosti 
tajn-'kn in v. d. upravnika, 

b) Jošt Ivan v lastnosti starešine od- 
seka in delegata min. za finance, 

c) dr. Povh Vekoslav, pooblaščenec 
sekvestra Tosonija, 

5) Ložar Alojzij, pravni referent, 
d) ing. econ. Lojk Josip, knjigovodja 

in 
e) ing. econ. Gostinčar Bojan, v last- 

nosti šefa odseka. 
Okrožno sodišče v Lbibljani 

22. decembra 1945. 
Rg B III 118/14. 

• 
0. 

Sedež Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. decembra 1945. 
Besedilo: Kalmus & Ogorelec. 
Izbriče   se   zaradi   smrti   dosedanji 

imetnik firme Ogorelec Ivan star., vniše 
na se nova tmetnica firme Mulaček Min- 
ka roj. Ogorelec v Ljubljani, Cesta na 
Rožnik 8. 

Okrožno sodišče v Ljnblfani 
doe 20  dprf-mbrn 1945. \ 

Ra A IV. 251/7, 

7. 
Sedež  
Dan vptsa: 24. decembra 1945. 
Besedilo:   »Ncografika«   tiskoma  in 

založna družba z .o. z. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 25. 10. 1945, 
zap. št. I/P-3571, se zaznamuje uvedba 
začasne državne uprave in vpiše- začasni 
upravitelj tov. Močnik Zlato. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. decembra 1945 

Rg C II 171/31. 
.* 

8, 
Dan vpisa: 24. decembra 1945. 
Sedež Ljub? ja na. 
Bjsedîlo: îSekotcx družba z o. a>. 
Po odločbi NVS, ministrstva za inau- 

etrijo in rudarstvo z dne 31. oktobra 
1945, zap. št. I/P 3803/45, se zaznamuje 
uvedba začasne državne uprave in vpi- 
še postavljeni začasni upravitelj tovt 
Vodenik Milko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. decembra 1945. 

Rg C V 342/11. 

Sedež Ljubljana, 
Dan vpisa: 24. decembra 1915. 
Besedilo: Rajko Turk. 
Obratni predmet: Carinsko posredni« 

štvo. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani   z  dne   1.   decembra   1945,   Kns 
1103/45-9, se izbriše dosedanji imetnik 
firme Turk Rijko, in vpiše novi imetnik 
Zvezna ljudska republika Jugoslavija«. 

Okrožno sodišfo v. Ljubljani 
dne 22. decembra 1945. 

Rg A VI 19/2. 
* 

10. 
Sedež firme: Beograd, sedež podruž- 

nice: Ljubljana. 
Dan  vpisa: 22. decembra 1945. 
Besedilo: Zanatska banka kraljevine 

Jugoslavije A« D, podružnica • Ljub- 
ljani. 

1. Besedilo firme ođslej: Zanatska 
banka A. D. podružnica v Ljubljani. 

2. V smislu pravilnika, sprejetega na 
seji upravnega odbora centrale dne 18. 
9. 1945 in odobrenega od zveznega mi- 
nistrstva za finance, upravlja podružnico 
poslovni odbor, ki sestoji iz upravnika 
podružnice kot predsednika in dveh 
Članov obrtnikov, ki jih imenuie" uprav, 
ni odbor in potrdi zvezno ministrstvo 
za finance. 

Za podružnico podpisuje en član po- 
slovnega odbora kolektivno z upravni- 
kom ali pooblaščencem ali pa UDravnik.. 
kolektivno s poohlaščencein- 

8. Postavljeni so; 



Stran 4. 

Lahajner Ivan za upravnika podruž- 
nice; 

Puc Danilo, tapetnik v Ljubljani, za 
člana poslovnega odbora, 

Punčuh Miroslav za pooblaščenca. 
4. Izbrišejo se: 
sekvester dr. Kovačič Josip, člani po- 

slovnega odbora: Bureš Franjo, Holobar 
Slojan, Vidmar Karel, Zadravec Jakob, 
Rebek Josip, Urbas Miroslav, Marn Jo- 
sip, Gjud Aleksander, Iglic Franjo, Kav- 
čič  Jakob  in  Sirca  Ignacij,   upravnik 
Ogrin Rajko in prokurist Dobršek Franc. 

Okrožno kot trg. sodišče r Celju 
dne 22. decembra 1945. 

Rg B 111 62/15. 
* 

11. 
Sedež: Maribor. • 
Dan vpisa: 17. decembra 1945. 
Besedilo:  Vesna-akumulator,  ing. J. 

in F. Domiceli, Maribor. 
Izbriše se dosedanji upravitelj Lud- 

vik Schestag, tehnični vodja iz Mari- 
bora. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
dne 17. decembra 1945. 

A II 47/13. 
* 

12. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 18. decembra 1945. 
Besedilo: Beno Wortman. 
Obratni predmet: Trgovina z manu- 

fakturnim blagom. 
Izbriše se zaradi smrti soimetnik 

Wortman Armin. Vpiše se kot soimet- 
nik Dervaric Karel, trgovec v Dolnji 
Lendavi, Kranjčeva ul. 28. 

Besedilo firme odslej: Vortman Be: 
no, lastnika Vortman Ladislar in Der- 
varic Karel. 

Oblika družbe: Javna trgovska druž- 
ba od 1. IX. 1945. 

Obratni predmet: Trgovina z manu- 
fakturnim, modnim, drobnim in galan- 
terijskim blagom. 

Družbo zastopata in podpisujeta Vort- 
man Ladislav in Dervaric Karel, in si- 
cer eden ali drugi e tem, da pod bese- 
dilo podpišeta svoje ime. 

Okrožno sodišče v  Mariboru 
»dne •8. decembra 1945. 
 Rg A I 47/2. 

K 2581/45. .32 
Javno povabilo 

Podpisani javni tožilec za ljubljansko 
okrožje v. Ljubljani pozivam: 

1. ing. Breya. Wilhelma, bivšega rav- 
natelja firme >Jugoslovanske tvornice 
gume d. z o. z. v Kranju«, nazadnje sta- 
nujočega v Kranju, Gregorčičeva ul. 10, 
sedaj neznanega bivališča ter 

2. Grupeja Wilhelma,. bivšega poslo- 
vodjo firme » Jugoslovanske tvornice gu- 
me d. z o. z. Kranju, trgovca iz Hannov- 
ra, neznanega bivališča, 

da se javita k zaslišanju dne 24. ja- 
nuarja 1946 o poli 9. uri dopoldne na so- 
dišču v sobi št. 92. 

Ljubljana dne 27. decembra 1945. 
Javni tožilec za Hubljansko okrožje: 

Ogrin Bogo s. r. 

Sp 124/45-4. 38 

Amortizacija 
. Na predlog Podbregar Marije rojene 
Žavbi, posestnice v Hruševki št, 3, se 
uvaja postopek za amortizacijo pred- 
lagateljici baje ukradene hranilne knji- 
žice Mestne hranilnice v Kamniku 
štev. 20.449 z vlogo 2000 dinarjev, gla- 
seče se na ime Drolc Franc in vinkuli- 
rane pod geslom- sRupe«. 

Morebitni imetnik te knjižice se po- 
zivlje, da jo v 6 mesecih od dneva tega 
poziva predloži sodišču, sicer bi ee po 
preteku tega roka izreklo, da jo ta hra- 
nilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 2. januarja 1946. 

Razno 

1886-3—2 
Poziv upnikom 

Posmrtninska zadruga banovinskih 
uslužbencev in upokojencev z. z o. j. v 
Ljubljani, je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da najkasneje do 
23. junija 1946 prijavijo likvidatorjem 
pismeno svoje morebitne terjatve na na- 
slov: >Posmrtninska zadruga banovin- 
skih uslužbencev in upokojencev z. z 
o. j. v Ljubljani v likvidaciji«, v roke 
tov. Pirca Jožeta, uradnika pri ministr- 
stvu za finance, Ljubljana, Cegnarjeva 
ulica 10. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 

Izgubilo se je potrdilo o dodelitvi 
evid. tablice za osebni avtomobil znam- 
ke Mercedes in potrdilo o prijavljenem 
vozilu evid. št. S—1078 na ime Pred- 
sedstva narodne vlade Slovenije v Ljub- 
ljani. Obe listini se s tem preklicujeta. 

Predsedstvo narodne vlade Slovenije 
36 v   Ljubljani 

Izgubil sem maturitetno izpričevalo 
drž. klasične gimnazije v Ljubljani iz 
1. 1941. na ime Benet Milan iz Maribora. 
S tem ga preklicujem. 
29 Benet Milan 

Izgubil sem službeno izkaznico, izdano 
od Narodne vlade Slovenije, ministrstva 
za finance, glasečo se na ime Berlič Si- 
mon. S tem jo preklicujem. 
30 Berlič Simon 

Izgubila sem osebno izkaznico in pro- 
metno knjižico za kolo na ime Cernič 
Karla iz Ljubljane. S tem jih-preklicu- 
jem. 
21 Cernič Karla 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 807 in prometno izkaznico za koló 
št. 3613 na ime Grošelj Meri iz Domžal. 
S tem jih preklicujem. • 
25 Grošelj Meri 

Izgubil sem izvirno izpričevalo o niž- 
jem tečajnem izpitu 'št. 688 z dne ou. 
avgusta 1939 in njegov duplikat bat. st 
1194 z dne 14. decembra 1940, obe list- 
ni izdani od I. drž. realne gimnazije V 
Ljubljani na ime Hutzel Gerard iz LjuOr 
Ijane. S tem jih preklicujem. 
31 Hutzel Gerard 

Ukradena mi je bila zac. osebna * 
kaznica št. 3G0, izdana od krajevnega 
N0 v Teharjih na ime Ipšek Ivana 'J 

Zavodne 45, okraj Celje. S tem. jo Pre' 
klicujem. 
35 Ipšek Ivanka 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico •• 

ime Jakomini Bernarda iz Čirčič št. ">< 
obč. Kranj. S tem jo preklicujem. 
37 Jakomini Bernarda 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazm* 
in prometna knjižica za kolo, izdani ;J 
ime Lazar Pero iz Ljubljane. S tem r 
preklicujem. 
24 Lazar P«°    j 

Izgubila sem začasno osebno izkazu'^ 
št. 118 na ime Lobnik Marija, Razvanj9 

št. 70 pri Mariboru. S tem jo preklic 
jem. 
26 Lobnik Manj» 

Izgubil   sem   izpričevalo   I. razr.e<j!j 
III. drž.  realne gimnazije v  LjuMa.n 

za 1. 1939/40. in izpričevalo II. raffeJJ 
I. drž. realne gimnazije v Ljubljani l. 
1. 1940/41. na ime Luštrek Andre] £ • 
Goričan 28, p. Medvode. S tem jih P 
klicujem. • . ,. 
39 -Luštrek Api^1 

Izgubila sem potrdila o zamenja^ Srf 
narja št. 31972 na DZS za L 900-^1. 
HLP za L 500.— in potrdilo Mestne Ki 
nilnice ljubljanske z dne 7. juliia l\„ 
št. 31973 na L 24.744.- na ime pe,l?.ri 
Zofija'^ Ljubljane. S tem jih prf*11 

jem. 
22 Peterka Zo!«l* 

Izcrubil sem začasno osebno i^k^to 
št. 9S7Ö in začasno prometno iz^f^n- 
za kolo št. 2515 na ime Peternel "•>- 5 
tin,' Dovje 113, okraj Jesenice (Oot-1- 
tem jih preklicujem. . 
27 Peternel Valent111 . 

Izgubila sem  zač. 'osebno izkaz«'0 

št. 2554, izdano od mestnega- N0 »?.   f 
senicah  (Gor.)  na ime Sitar Manja 
Jesenic (Gor.). S tem jo preklicujem. 
34 Sitar .Mani* 

Izgubila som izpričevala L. II« in„,,\e 
izreda mestno ženr'-^ realne pi«1"1 a" e ime v Ljubljani'(licei) za I. 1932/35. na '^ 

Vidovič Ljudmila iz Litije. S tem V. 
preklicujem. •>'..' 
33 . Vidovič Ljudmil» 

.     vdan" 
Izgubila sem osebno izkaznica i£"    j 

od komande narodno milice v L/UDU  g 
na ime Virant Angela iz Ljubljane. 
tem jo preklicujem. .   „„i» 
23 Virant Ansel» 

Urednik: Pob« JtoUrt; tUk ia laWibn: tUkurs« Mtrkw — ob* i Llublinai. 



URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik Priloga k 3. kosu z dne 9. januarja 1946. Številka 3. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 
atl io. 

Popravek 
&>i• besedilom spremembo Rg B III 
JW15 pri Zanatski banki A. D. podruž- 
Št 2

V LJubljani, objavljenim v prilogi 
c' .   k 2. kosu Uradnega lista z dne 
^januarja 1946 pod zap. štev. 10, se 

a laziv sodišča pravilno glasiti: 
^Okrožno sodišče v Ljubljani« 

(ne v Celju). 

13. 
Spremembe in dodatki: 

g*1«*: Ljubljana. 
Rfn vpisa; 81. decembra 1945. 

Ko»! ¥,Io: Gradbeno podjetje Sver & 
£ «ružba z o. z. 

benii^^R' sklepa občnega zbora druž- 
meììSV dne 18' XIL 1945 se Je spre" 

Bespd4    bena P°S°dba- Kosi y1"0  odslej:   Gradbeno   podjetje 
, Vpixaru«»a in 3°že « Se nadaljnji poslovodja Seliškar 
•. i4_tavbenik iz Ljubljane, Kolezijska 

Ok!°zno sodišče v Ljubljani 
^e 31. decembra 1945. 

Rg C V 2G0/4. 
14. * 

,Be"J.Plsa: 81. decembra 1945. 
<lriiž|,a -   

: knjigarna tiskovne zadruge, 

Ijatii , °5b> okrajnega sodišča v Ljub- 
1182/45_rne U- decemWa 1945, Ksp 
l)osl0vt,r^ «e zaznamuje, da so prešli 
^druol „ eIezi d.užbenikov: Tiskovne 
£r- Plrb» °: J'-' Narodne tiskarne d. d., 
«orisa v10rja °'marja, Ini?. Sancina 
lVl|4a vi?, e. Adusta in dr. Vrhunca v last FLR Jugoslavije. 

•••»8••,'8•• v Ljubljani 
dne 27. decembra 1945. 

Rg C V 324/3. 
•. * 

SS*! ^••••. 
,Be8Ä^: 21. decembra 1945. hBesedilA. «v ' ^cemora 1•45. 

*"• đružh0; *??•?«a tiskarna«, delal- 
l- P» Sien,! L,3ub!Janì. 
liatl* • dne 9s •,•••• sodi§?a v Ljub- 

a 1&4B nnfi.n?/embra in 13- decem- 
*• vp?Ä;S"?ns 11.83/45-• in 7 se: 
^1 TavlLm' upraVe <ïniae z vse. 
lvp'a na

icain" "Pravnega in nadzornega 
<"VeanQ  i« 

Objave 
2. izbrišejo člani upravnega sveta: 
dr. Pestotnik Pavel, dr. Kramer Al- 

bert, dr. Brezigar Milko, Žerjav Borut, 
Reisner Josip, Brezigar Mirko, dr. Za- 
jec Marijan, dr. Kalan Ernest, dr. Puč- 
nik Josip. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. decembra 1945. 

Rg B I 71/27. 
* 

16. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. decembra 1945. 
Besedilo: Salus d. d. 
Izbrišeta se člana  upravnega sveta 

mr. ph. Maver Ciril in mr. ph. Hubad 
Ivan, vpiše pa se član upravnega sveta 
mr. ph. Ančik Josip, lekarnar v Ribnici. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. decembra 1945. 

Rg B I 145/29. 
* 

17. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. decembra 1945. 
Besedilo: Sprdirija Turk. 
Po odločbi NVS-ministrstva za trgo- 

vino in preskrbo se vpiše delegat tova- 
riš Oelhofer Lambert, ki bo podpisoval 
tako, da bo pod besedilo firme postav- 
ljal svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. decembra 1945. 

Rg A VII C9/7. 
* 

18. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 81. decembra 1945, 
Besedilo: Feliks Urbane. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 6. decembra 1945, opr. št. 
Kns 1040/45—12, se izbriše javni druž- 
benik Urbane Franc in se na njegovo 
mesto vpiše FLR Jugoslavija. 

Okrožno sodišče v LiubHani 
dne 27. decembra 1945. 

Družb. II 124/8. 

To 6/45-2. 49 

Oklic 
Tožeča stranka Gregei Stanko, poslo- 

vodja nabavne in prodajne zadruge na 
Raki št. 30. je vložila proti toženi stran- 
ki Gregei Nežiki roj. Krejačič, ženi po- 
slovodje na Raki, sedaj neznanega biva- 
lišča nekje v Nemčiji, k opr. št. To 6/45 
tožbo radi razveze zakona. 

Narok za ustno raznravo se je določil 
na dan 80. januarja 1946 ob 9. uri dop. 
pred tem sodiščem v sobi št. 58 (I. nad- 
4trooiei. raznravna dvorana. 

Ker bivali^«5 t^ženp «s'rankp ni zrano, 
ar. >w»tavUa Bučar Josip, odvetnik .v. 

Novem mestu, za skrbnika, ki jo bo za- 
stopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
sodišču drugega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče • Novem mestu 
dne 31. decembra 1945. 

To 1/46-2. 48 
Oklic 

Tožeča stranka Kastelic Franc, lesni 
manipulant na Rakovniku št. 15, pošta 
Šmihel, je vložila proti toženi stranki 
Kastelic Amaliji roj. Bregar, ženi les. 
manipulanta na Rakovniku št. 15, sedaj 
neznanega bivališča, k opr. št. To 1/46 
tožbo radi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 30. januarja 1946 ob 10. uri dop. 
pred tem sodiščem v sobi št. 58, I. nad- 
stropje. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se postavlja dr. Znidar Anton, pravnik 
v Novem mestu, za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
sodišču drugega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče y Novem mestu 
dne 2. januarja 1946. 

Ok 2/45—2. * 50 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Vugrinec Peter, ml., rojen dne 21. de- 

cembra 1919 y Kobilju, sin Vugrinca 
Petra star, in Marije roj, Sabjan, rim.- 
kat. vere, poročen, pristojen in stalno 
bivajoč v Kobilju, po poklicu mali po- 
sestnik, je bil dne 16. novembra 1942 
od madžarske okupatorske oblasti pri- 
silno mobiliziran in poslan na rusko 
fronto. Tam je bil leta 1943. ujet v bli- 
žini Belgoroda. V ujetništvu je zbolel 
za trebušnim tifusom in dne 28. maja 
1943 umrl v bolnici v Vahtanu, oblast 
Gorki. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Vugrinec Peter ml. mrtev, se uvaja na 
prošnjo žene Vugrinec Marjete roj. Ber- 
den, stanujoče v Kobilju št. 180, posto- 
panje za dokaz smrti pogrešaneca in se 
izdaje poziv, da'se do 10. aprila 1946 
0 pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Severju Josipu, 
pis. uradniku okrajnega sodišča v Dolnji 
Lendavi. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo o dokazu smrti odločilo. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, odd.I.; 

dne 31. decembra 1945. 

1 Sp 101/45-2. 51 

Amortizacija 
Na prošnjo Kelemine Jakoba, viničar- 

ja y. Zasavcib, p. Sv. Miklavž pri Ormo- 



Siran 6. Štev. 

žu, se uvaja postopek za amortizacijo 
vrednotnic, ki jih je prosilec baje izgu- 
bil. Imetnik teh vrednotnic se poziva, 
da v 6 mesecih po objavi v Uradnem 
listu uveljavi svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da so te 
vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. vložna knjižica Mestne hranilnice v 

Ormožu št. 47/N, glaseča se na ime Ke- 
lemina Jakob z vlogo 129.15 RM, 

2. vložna knjižica Mestne hranilnice v 
Ormožu št. 15147, glaseča se na ime Ke- 
lemina Jakob z vlogo 395.30 RM. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. I., 
dne 24. decembra 1945. 

Razno 

Poziv upnikom 
70 

Delegat ministrstva za industrijo in 
rudarstvo pri tvrdki Rupeiia-Lulz d. z 
o. z. v Ljubljani, Beljaška 4, poziva vse 
upnike in dolžnike, ki imajo kakršno 
koli terjatev proti imenovani tvrdki, da 
jo do 20. januarja 1946 prijavijo dele- 
gatu. Po preteku tega roka se omenjene 
prijave ne bodo upoštevale. 

Ljubljana dne 7. januarja 194G. 
Delegat MIR NVS 

188G—3-3 

Poziv upnikom 
Posmrtninska zadruga banovinskih 

uslužbencev in upokojencev z. z o. j. v 
Ljubljani, je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da najkasneje do 
23. junija 1946 prijavijo likvidatorjem 
pismeno svoje morebitne terjatve na na- 
slov: >Posmrtninska zadruga banovin- 
skih uslužbencev in upokojencev z. z 
o. j. v Ljubljani v likvidaciji«, v roke 
tov. Pirca Jožeta, uradnika ori ministr- 
stvu za finance, Ljubljana, Cegnarjeva 
ulica 10. 

Likvidatorji 

Izgultljone listine 

Izgubila se je nova zadnja velika spo- 
znavna tablica za tovorni avtomobil 
znamke >Fiate, reg. št. 0376 in jo s tem 
preklicujemo. 
Glavna •••••• drž. kmet. strojnih postaj 
73 >Gusfroj«r, Ljubljana 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Bele Denise iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
72 Bele Denise 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Boh Rudol! iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
40 Boh Rudolf 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega NO v Zg. Beli na ime 
Cuderman .Ana iz Bašlja, okraj  Kranj. 
S tem ga preklicujem. 
5S Cuđerman Ana 

Ukradena sta mi bila juridična dok- 
torska diploma in madžarski indeks s 
slovenskim prevodom. Obe listini pre- 
klicujem. 
57 Dr. iur. Derkač Karel 

Cankova,  Prekmurje. 

Na poti iz Vel. Osolnika proti Velikim 
Laščam sem izgubil začasno osebno iz- 
kaznico, izdano od okrajnega NO Velike 
Lašče, glasečo se na ime Gradišar Franc 
iz Vel. Osolnika 33. S tem jo prekli- 
cujem. 
53 Gradišar Franc 

Ukradeni sta mi bili izvozni deklara- 
ciji št. 4 in 5 od oktobra 1945, glaseči se 
na ime ing. Vladimir Sramel, Ljubljana 
in izdani od gl. carinarnice v Ljubljani. 
S tem jih preklicujemo. 

Špedicija Grom, 
63—3—1 Ljubljana 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 98, izdano od krajevnega NO v Bo- 
janji vasi na ime Gršič Jožef iz Bojanje 
vasi 10, okraj Črnomelj. S tem jo pre- 
klicujem. 
42 Gršič Jožef 

Odvzeta mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande narodne milice v 
Ljubljani na ime Hrovat Viktor iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
59 Hrovat Viktor 

Izgubila sem demobilizacijsko vojno 
knjižico na ime Javornik Joža. S tem jo 
preklicujem. 
71 Javornik Joža, 

Ljubljana, Domobranska 7. 

Ukradena ml je bila zač. službena iz- 
kaznica št. 119892, izdana od dir. drž. 
železnic v Ljubljani na ime Kačič Franc 
iz Črnivca, okraj Radovljica. S tem jo 
preklicujem. 
62 Kacič Franc 

Izgubil sem diplomsko izpričevalo teh- 
nične  srednje  šole   (elektro - odsek)   v 
Ljuoljani na ime Krajne Peter iz Sošta- 
nia. S tem ga preklicujem. 
65 Krajne Peter 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Lenič Slava iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
46 Lenič Slava 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande narodne milice v 
Ljubljani na ime Mejak Dora iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
44 Mejak Dora 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega N0 na Jesenicah (Gor.) 
na ime Mencinger Julijana z Jesenic 
na Gor. S tem jo preklicujem. 
45 Mencinger Julijana 

Izgubil sem evid. tablico S-0014 za 
motorno "kolo, izdano od ministrstva »j 
lokalni promet v Ljubljani in jo s tem 
preklicujem. ,. 
69 Inž. Milač Leopold 

Ljubljana 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od krajevnega NO v Pirničah.n* 
ime Mravlje Marija iz Vikerč 25, občina 
Pirniče. S tem jo preklicujem. 
67 Mravlje Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdan 
od komande narodne milice v Ljubljaoj 
na ime Narobe Silva iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
61 Narobe Silv» 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdan* 
od  okrajnega  N0  v  Cerknici  na •. 
Preveč Marija iz Podslivnice 12, okr»l 
Logatec. S tem jo preklicujem. 
66 Preveč Marij» 

Izgubila sem  osebno  izkaznico šte? 
0G5203, izdano od komande narodne i"1* 
lice v Ljubljani na ime RakušČek JaU 

iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.  - 
41 Rakušček Jan» 

Evidenčna tablica S 0774 osebne?' 
avtomobila je bila izgubljena in jo s • 
preklicujem. 
54 Poročnik Rupnik Ju"' 

Izgubili  smo  sprednjo   evid. tal>'|C<, 
štev. S—1197   za  osebni  avtomobil- 
tem jo preklicujemo. 
68 Uredništvo 

^Slovenskega poročeva'1"' 

Izgubil sem začasno osebno izka^J 
izdano od krajevnega NO v Preserju \ 
ime Smole Anton iz Preserja štev. 
S tem jo preklicujem. 
55 Smole An»»" 

Izgubila sem osebno izkaznico, '^•• 
od komnnde narodne milice v Ljub'J3^ 
na ime Setina Ana iz Ljubljane. S 'e 

jo preklicujem. 
52 Setina A°a. 

Izgubila sem začasno osebno '^&Z
M 

co, izdano od krajevnega NO v Vre??" 
na ime Suštaršič Ivana iz Gornje.Bfe  . 
vice št. 1. S tem jo preklicujem. 
55      . Suštaršič Ivana 

Na vožnji iz Laškega v Ljubljan°,g<j 
je izgubila tablica z evid. štev. S • J ^ 
za tovorni avtomobil, izdana od M!»• ^ 
notranji promet v Ljubljani in jo s 
preklicujemo. ,      - 
47 Tekstilna industrija d. • °- 

Laško 
Uničeno mi je bilo izpričevalo J ' 

razreda drž. klasične gimnazije v.4,,, 
ljani zs 1. 1940/41. na ime Vavpotic » 
ton iz Črnuč 9, okraj Ljubljana. ». 
ga preklicujem. .„„ 
60 Vavpotic Anto» 

Uničeno mi je bilo izpričevalo-^ V. & 
reda drž. realne gimnazije v Cel]u   . 
ime  Zupane Martin  iz Žalca 1»D " 
Celju. S tem ga preklicujem. 
43 Zupane Mar»10 

Urednik: Fonar fiobart; tUk la taiuiba; UMUUB* Hvrkut — ob* • LjubljiuU, 
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&9. 

Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Vpisi: 

bedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. januarja 1946. 
besedilo: M. Lončar in drug. 
Obratni predmet: Trgovina z mešanim 

filagom na drobno. 
, Družbena oblika: Javna trgovska druž- 
ba od 27. decembra 1945. 

Družbeniki: Lončar Marija roj. Žitnik, 
°irea Jožica roj. Lončar, trgovki v Ljub- 
ki, Kolodvorska ulica 33. 

Družbo zastopata in zanjo podpisujeta 
°Dö družbenici kolektivno tako, da pod 
^sedilo îirme, ki je lahko pisano od ko- 
sar kolj ali natisnjeno ali pa tiskano, 
Postavljata svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. januarja 1946. 

Zt 66/45. - Kg A VIII 96/1. 

20. 
Spremembe in dodatki: 

|^ež: Kranj. 
tjan vpisa: 31. decembra 1945. 

•• •?•<••: Intox, tekstilno industrijalna 
»» z o. z. 

• "* osnovi odloka NVS — ministrstva 
j... ^dustrijo in rudarstvo z dne 3. ju- 
nif 1945, zap. Št. 350/5, se 
bo "nl?î§e dele8at ing. Dekleva Bogo, ki 
tisk pisoval ^••' da k° P^ napisano, 
gja 

a.no ali odtisnjeno besedilo firme po- 
2 4ais.v°i lastnoročni podpis, 

Tak r     ^e se ^ose(^anii poslovodja Ho- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. decembra 1945. 

Eg C III 59/17. 
Si. • 

§*<& Ljubljana. 
S,v.•a: 31. decembra 1945. 

ŠDiHfo      : Vin°cct, tovarna vinskega in 
V»      ga kisa> družba z o. z. 

v T j„w?ovi odločbe okrajnega sodišča 
on,1» z dne 14. decembra 1945, 
4 L I" ?ns 1030/45-7 s© zaznamuje, 
HofrnitJ

e-sel.P°slovni delež družbenika 
*ije        la Antona v last FLR Jugosla- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. decembra 1945. 

Rg C. I 125/31. 

S2. 

Zadružni register 
Vpisi: 

Sedež: Celje. 

BÏediiXV!- deccmbra trn. 
«eouo.   Nabavna in prodajna za- 

druga, registrovana zadruga z omejenim 
jamstvom. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanj© posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste, 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist, 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglobi- 
tev zadružne vzgoje in aktivnejšega so- 
delovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radj samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 1. 7. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamčj s svojim opra- 
vilnim deležem in pa z enkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravn; odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 5 članov, ki jih voli 
skupščina z nadpolovično večino glasov 
za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: 
Jošt Melhior, pos. v Medlogu št. 30, 

predsednik, 
Svetek Andrej, uradnik, Celje, Ko- 

vinarska 2, podpredsednik, 
Koželj Janko, Celje, Kocenova 2, 

tajnik, 
Draksler Jakob, obratovodja v Polu- 

Iah 8» ~      • Jevšenak Ivan, klepar, Cret 93, 
Močan Josip, davčni uradnik v pok., 

Celje, Vodnikova 2, 
Kocmur Martin, uradnik, Celje, Vod- 

nikova 2, „,.«,.„ 
Lenko Ana, vis. post. kont., Celje, Ga- 

l'eva *> , .     „ ,.    „ , 
Berglez Milena, uradnica, Celje, Vod- 

nikova 6, 
KruŠec Viktor, uradnik, Celje, Kovi- 

narska 1, '„,.„.,• 
Lešek Simon, delavec, Celje, Cmkar- 

niška 1, odborniki. 
Pravico zastopati zadrugo imata: 

predsednik in tajnik upravnega odbo- 
ra, če sta pa odsotna, dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta: predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno kot trg. sodišče v Celju 
dne 14. decembra 1945. 

Zt 13/45 —  Zadr VI 126/2. 
* 

23. 
Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan  vpisa:  17.  decembra 1945. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga, registrovana zadruga z omejenim 
jamstvom Sv. Jurij pri Celju. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste, 

Č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist, 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnega 
sodelovanja ter prebujanja zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na usta- 
novn; skupščini dne 9. 9. 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestoji iz: predsedni- 
ka, tajnika, blagajnika, morebitnih na- 
čelnikov odsekov in 7 članov, ki jih voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Merslavic Tone, Sv. Primož, predsed- 

nik 
Gologranc Stanko, Blagovna, podpred- 

sednik, 
Serucar Franjo, Sv. Jurij, tajnik, 
Korber Franc, Bezovje, blagajnik, 
Bohorc Berti, Sv. Jurij, odbornik, 
Jagodic Jože, Slivnica, odbornik, 
Lenasi Jurij, Grobelno, odbornik, 
Skoberne Franc, Goričica, odbornik 
Hajnšek Franc, štore, odbornik. 
Pravico    zastopati    zadrugo    imata: 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 



Stran 8. Štev. 4. 

Besedilo zadruge podpisujeta: pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
eta pa odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno kot trg. sodišče v Celju 
dne 17. decembra 1945. 

Zt  17/45 —  Zadr  VI  128/2. 
* 

24. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa:  17.  decembra 1915. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga, regi- 

strirana zadruga z omejenim jamstvom, 
Vojnik. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in iz- 
dela obnovitveni načrt za svojo vas, 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš, nadalje določi vi- 
šino obremenitve v delu in denarju in 
odplačilni- načrt za vsakega člana. 

c) da posreduje med član, in narodno 
oblastjo za ureditev zemljiškoknjižnih, 
služnostnih in drugih event, spornih od- 
nosov  (komasacija), 

č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del, 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material. 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem načrtu, 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljenn na skup- 
ščini dne 23. 9. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 250 dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružn-k iamri z dvakratnim 
zneskom vpisanih deležev.   ' 

Oznanila se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitn,- načel- 
niki odsekov in 3 člani, ki jih voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so*. 
Kveder Ignac, zid. mojster, Vojnik 

87, predsednik; Urleb Jakob, kmet. Hre- 
nova, podpredsednik; Dečman Ljudmila, 
Nova cerkev 48, tajnica; Pušnik Mihael, 
Vojnik 4, hlegainik; Špeglič Franc, kmet. 
sin, Dobn<4. odbornik; Stante Alojz, tes. 
pređđelavec,   Vojnik-okolica,  odbornik. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta: predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno kot trg. sodišče v Celju 
dne 17. decembra 1945, 

Zt 9/45 *-* Zadr. XI 127/2. 

25. 
Sedež: Žalec, 
Dan vpisa: 18. decembra 1945. 
Besedilo: Hmeljarska zadruga, regi- 

strirana zadruga % omejenim jamstvom 
3>IImezad« v Žalcu. 

Naloga zadruge je, da: 
a) prideluje hmelj in organizira 

hmeljsko produkcijo v za to določenem 
hmeljskem okolišu, 

b) prevzema celotni hmeljski pridelek 
Slovenijo ter ga vnovčuje brez posred- 
nikov na domačem in inozemskem trgu, 

c) vodi propagando o našem hmelju v 
inozemstvu v skladu z narodno oblastjo, 

č) nabavlja za člane vse potrebščine 
za hmeljarstvo brez posrednika, 

d) najema in kupuje 'inventar in ne- 
premičnine, kolikor je v zadružno ko- 
rist, 

e) ustanavlja poslovalnice po potrebi, 
f) skrbi  za  strokovno  izobraževanje j 

svojih članov, deluje za povzdigo kako- 
vostnega pridelovanja s predavanj; in 
praktičnimi tečaji, razstavami in tekmo- 
vanji, 

g) proučuje vse probleme, podaja 
svoje predloge in oddaja svoja mnenja 
o vprašanjih pridelovanja in trgovine s 
hmeljem, 

h) vodi razvid in nadzor o hmeljarjih 
in pridelovalni površini zemlje, zaseja- 
ne s hmeljem, 

i) vodi statistiko o pridelavi in pro- 
daji hmelja. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in ' zboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 22. 6. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 50 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak   zadružnik   jamči  s   trikratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

, Oznanila se izvršujejo s tem, da se na- 
bijejo na zadružni razglasnj deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in osem članov, ki 
jih voli skupščina za dobo 3 let. 

Clan; upravnega odbora so: 
JoSt Martin, pos. v Žalcu, predsednik; 

Turnšek Pongrac, pos. v Polzeli, pod- 
predsednik; Cizej Mirko, pos. sin v Pre- 
kopi, tajnik; Marine Karol, pos. Št. Pa- 
vel pri Preboldu, blagajnik; Cetina Iva- 
na, pos. v Sp. Grušovljah 4, odbornik; 
Sevčnikar Stanko, pos.? Zabrdo-Velenje, 
odbornik; Omladič Josip, pos. v Polčali, 
odbornik; Kočevar Karol, kolar, v Žalcu, 
odbornik,- Kužuh Josip, pos. v Skoîji va- 
si, odbornik; Antloga Franc, pos.. Arja 
vas,' odbornik; Rakun Ivan, pos., Šmart- 
no ob Paki, odbornik. 

Pravico zastopati zadrugo imata pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta pa ta dva odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta: predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno kot trg. sodišče v Celju 
dne 18. decembra 1945. 
Zt 19/45 Zadr. XI 129/2, 

Spremembe in dodatki: 
2G. 

Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 5. januarja 1946. 
Besedilo: Splošna hranilnica .«i •*»* 

jilnica za Jesenice in okolico, zadruga 2 
omejenim jamstvom Jesenice—Sava. 

Na skupščini dne 17. novembra 1945 • 
so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo firme odslej: Kreditna zadru- 
ga z omejenim jamstvom na Jesenicah. 

Naloga zadruge je: 
a) da sprejema in obrestuje hranilno 

vloge na knjižice in na tekoči račun, 
b) da pridobiva nadaljnja potrebna 

denarna sredstva z najemanjem kreditay 
c) da daje svojim članom posojila. 
Vse priobčitve zadruge članom se iz-1 

vrše veljavno s tem, da se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. Vabila na 
skupščino se objavijo poleg tega v za- 
družnem glasilu in pošljejo vsem N00» 
v območju katerih zadruga posluje, naj' 
manj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. Vsako leto 
izstopi tretjina članov, ki jih za prvi' 
dve leti določi žreb. 

Predsednik upravnega odbora je Až- 
man Karol. 

Novoizvoljeni člani so: 
Toman Franc, tajnik, 
Stražišar Malka, blagajnik, 
Capuder Ivan, Svetina Jože in Straži«, 

šar Jože, odborniki. 
Izbrišejo se člani upravnega- odbora-' 
Rajner Jakob, Noč Ivan, Mur Jane* 

Stražišar Polde in Oblak Alfonz. 
Okrožno sodišče v Ljubljani , 

dne 3. januarja 1946 
Zadr. I 78/35. 

* 
27. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. decembra 1945. 
Besedilo: Oblačilnim, za Slovenijo, re" 

gistrovana zadruga % omejeno zavezo v 
Ljubljani v likvidaciji. 

Izbrišeta so dosedanja likvidatorja dr. 
Basaj Jože in Lesjak Franc, vpišeia pa, 
se nova likvidatorja 

dr. Ceferin Emil, pravni referent 
IZOS-a v Ljubljani, Tyrseva 38 in Mi- 
klavčič Lojzka, knjigovodinja'Zadružno 
zveze, zadruge z o. j. v Ljubljani, Go- 
sposvetska cesta 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. decembra 1945-        "- 

Zadr. VII 52/41. 

28. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 5. januarja 1946. 
Besedilo:  ».Runo«, usnjarska m cet- 

Ijarska zadruga z omejenim jamstvom'*, 
Tržiču. • 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
MajerŠič Janez, Skrbeč Matija in Kralj 
Andrej, vpišejo pa se novoizvoljeni člani: 

Salbeçger Nadislav, Zaplotnik JaneZ 

in Slatnar Janez. 
Okrožno sodišče v Ljubljani • 

dne 3. .januarja -194G; 
-Zadr. III 60/27, 
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je) lzbiisi: 

jjeiež Ljubljana 

Bpn^-Zbrisa: 24- docembra 1945- 
i&mst      °: >'{a,'ioi: zadruga z omejenim 

' Slovak' prestanka Pred pričetkom po- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
24. decembra 1945. 

Zadr. IV 138/5. 

1993/45-; 0-5 80 

V        Sklep 
OhrtnZV^^n^ stvari zahtevajoče stranke: 
••• ke d- d- v likvidaciji v Ljub- 
liku f^P^e po odvetniku dr. Zirov- 
"iranlt . V LiublJani' z°Per zavezano 
tieea 

: ing. Luisa Lavrenčiča, stavbe- 
Vre^P^Jetnika in   njegovo ženo  La- 
Zabetn        ' oba •••'• v Liub]iani' Eli- 

" c. št. 6, sedaj neznanega Inva- lisi jetna 
Predwa J din 20-188.59 s prip., se po 
•• r,n (U Zantevajoče stranke zavezance- 
h i A.vi skrbnik na čin Slana Avgust 
sica k- ne> Sv. Marka ulica, mestna hi- 
S^ke -••^ .zavozanca zastopa na njih 
•)•.•• .in ,nJih nevarnost, dokler se sa- 
5>bla§g Javita ali ne javita sodišču po- 
je •••. ?1a) ker je verjetno izkazano, da 

Dlvališče neznano. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

«ue 4. januarja 1946. 
°k 80/41-, -, * 

'*°-4 82 

tta ^Amortizacija 
Liubljanfni<> Havličck Ane, gospodinje, 
?<* za alr

er°ieeva 23, so uvaja posto- 
i-.^Oostn °rlizacijo zdolaj navedenega 
iilei bai« ga Papirja, ki je predlagate- 
P°.%a tj p°gorel, ter se njega imetnik 
el obj'av;

a Uveljavi v šestih mesecih po 
hefeku ! Sv°Je pravice, sicer bi se po 
Si rJ58a r°ka izreklo, da je vred- 
KÄ brez moči. 

3„^vlieiu4il ° vrednostnega papirja: 
•ri ^lovi» ,a p<)llCa Zavarovalne družbe 
l^ica VT

1
- fenik's v Beogradu, po- 

Fa se nn .L]ublJani, št. 8,023.799, gla- 
J-ava' pevime: Havliček Josip, gozdar, 

•ooo! |n za zavarovano vsoto: din 
vživeti« ^Plačljivo v primeru smrti ah 
fi1* iavîrizdana 2°- •- 1932 z ^1" 
k * zava^Vanja !• L !932 in s preto- 

avüeek A 
vanja L L 1947. Koristniki: 

Oh. •     Vaclav in Jclena- 

••        Amortizacija 
< *S? PT

ođiavorSek Iva*nke, trgov- 
Äek Ä„J

r?
Zers.ka 10, se uvàja po- 

tïStnih^ll.zac*Ì<> **•1•• navedenih 
*& 4ïbihpT?ev'ki.îih Je prosilka 

C đa uveloji     !e nji? imctnik P°" 

4?lar^a Sklò d«V80 5° ••:- 0?Jl °rez moči        ' vrednostni 

olici Vzajem.. „.„.„.. 
mI na imo PodjavòrSek 

T LJUoljS; X JZa.!em"o zavaroval- 

| Hinko, trgovec v Kranju, Jezerska 10, 
in sicer: 

a) številka 18.853, glaseča se na zava- 
rovano vsoto 50.000 dinarjev in zavaro- 
vano dobo 20 let počenši z majem 1940, 
in 

b) številka 13.582, glaseča se na zava- 
rovano vsoto 100.000 dinarjev in zavaro- 
vano dobo 10 let počenši z aprilom 1937 
(reducirano). 

Koristnik je pri obeh prinosnik 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dno 28. decembra 1945. 

Ok 18/45—4 S3 
Amortizacija 

Na prošnjo Skubjca Jerneja, delavca, 
Ljubljana, Daljna vas 3, se uvaja posto- 
pek za amortizacijo zdolaj navedenih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imetnik poziva, 
da uveljavi v šestih mesecih po jej ob- 
javi svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Vložne knjižice Mestne hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani: 
a) štev. 200031 na ime Skubib Angela 

s saldom din 143.10, 
b) št. 206457 na ime Skubic Janez s 

saldom din 107.70, 
c) št. 208121 na ime Skubic Jernej s 

saldom din 745.20. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, odd. L, 

dne 28.decembra 1945. 

Ok 28/45-4 85 
Amortizacija 

Na prošnjo Vesel Frančiške, babice v 
Sodražici 42, se uvaja postopek za amor- 
tizacijo zdolaj navedenega vrednostnega 
papirja, ki jo'predlagateljici baje pogo- 
rel, ter se njega imetnik poziva, da uve- 
ljavi v enem letu po tej objavi svoje 
pravice, sicer bi se po preteku tega ro- 
ka izreklo, da je vrednostni papir brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Življenjska polica Vzajemne zavaro- 

valnice v Ljubljani (sedaj Zavarovalni 
zavod Slovenije) številka 18.761, glase- 
ča se na ime: Vesel Ciril, zavarovano 
vsoto din 30.000.—, zavarovano dobo: 
22 Jet, počenši z aprilom 1940 in na pri- 
nosnika police kot koristnika. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. decembra 1945. 

Ok 31/45-5 81 
Amortizacija 

Na prošnjo Žagar Marije, Dovje 22, 
p. Mojstrana, se uvaja .postopek za amor- 
tizacijo zdolaj navedenega vrednostnega 
papirja, ki je bil prosilki baje odnesen 
neznano kam, ter se njega imetnik po- 
živa, da uveljavi y šestih mesecih po 
tej objavi svoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da je vred- 
nostni papir brez moči. •-. # 

Oznamenilo vrednostnega papirja :# 
Položni list Mestne  hranilnice  ljub- 

ljanske št. 2108 od 9. IV. 1945 za vložni 
knjižici tega zavoda' 

a) št. 144252 na ime Žagar Marija s 
saldom din 132.90 in 

b) št. 191263 na ime Žagar Marija s 
saldom din 3.398.70. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. januarja 1946. 

VI SP 122/45 * 101 

Amortizacija 
Na prošnjo Mešla Riharda, posestnika 

in gostilničarja v Racah št. 96, se uvaja 
postopek   za   amortizacijo   vrednostnih 
papirjev, ki jih je prosilec baje izgubil 
ter se njih imetnik pozivlje, da uveljavi 
v C mesecih, počenši z dnem objave v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
po preteku  tega  roka  izreklo,  da  so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Potrdilo   o   zamenjavi   okupatorskih 

novčanic ser. I. št. 10834, glaseče se na 
znesek €000.— RM in na ime Mešl Ri- 
hard, Rače št. 96, izdano od glavne ko- 
misije za zamenjavo novčanic v Mari- 
boru na menjalnem mestu v Slivnici. 

Okrajno sodišču v Mariboru 
dne 20. decembra 1945. 

* 
VI SP 133/45-3 100 

Amortizacija 
Na prošnjo Mikeliča Ludvika, privat- 

nega uradnika iz Pobrežja, Jadranska 
ul. št. 5, se uvaja postopek za amortiza- 
cijo vrednostnih papirjev, ki jih je pro- 
silec Jbaje izgubil ter se njih imetnik 
pozivlje, da uveljavi y 6 mesecih, po- 
čenši z dnem objave v Uradnem listu, 
svoje- pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednostni pa- 
pirji brez moči. 

Označba vrednostnih papirjev: 
1. sklep okrajne komisije za vojno 

škodo z dna 29. IX. 1945, št. B 6603, 
čez znesek 348.156.— din na ime Mike- 
lič Josipa-Ludvik; 

2. sklep okrajne komisije za vojno 
škodo z dne 29. IX. 1945, št. 2 6603, 
čez znesek 600.000.— din na ime Mike- 
lič Josipa-Karl, 

oba izdana cd okrajne komisije za 
vojno škodo Maribor—mesto. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 28. decembra 1945. 

I SP 1/46-2 "        *    . 99 

Amortizacija 
Na prošnjo Àrbesa Vilka, zakupnika 

gostilne Zupančič y Ptuju, Ljutomerska 
cesta št. '2, se uvaja postopek za amor- 
tizacijo vrednotnice,. ki jo je prosilec 
baje izgubil. Imetnik te vrednotnice se 
poziva, da' v 6 mesecih po objavi v Urad- 
nem listu uveljavi svoje pravice, sicer 
bi se po preteku tega roka izreklo, da 
je ta vrednotnica brez moči.    ' 

Oznamenilo vrednotnice: ' 
Bon št. 11976, glaseč se 26.305 RM in 

izdan od Denarnega zavoda Slovenije, 
podružnice v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L, 
dne 5. januarja 1946 " 
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Kazna oblastva 

• 63/46 
Razglas 

93 

Krajevni ljudski odbor Mozirje raz- 
glaša, da bodo v Mozirju naslednji sejmi: 

dne 22. januarja 1946 (Vincencov se- 
jem\ dne 24. aprila 1946 (Jurjev sejem), 
na binkoštni torek dne 11. junija 1946, 
dne 16. avgusta 1946 (Rokov sejem), 
dne 18. oktobra 1946 (Lukežev sejem), 
6. decembra 1946 (Miklavžev sejem). 

Krajevni ljudski odbor Mozirje 
dne 7. januarja 1946 

St. 445/11—46 75 
Objava 

Vas Davča  (Zgornja in Spodnja)  in 
zaselek Podrošt se izločita dne 20. I. 
1946 iz okoliša pošte Sorica in priklju- 
čita okolišu pošte Železniki. 

Oirekcija pošte, telegrafa in telefona 
v Ljubljani 

dne 5. januarja 1946. 

Razno 
107 

Vabilo 
na skupščino tvrdke »Vino-•, podjetje z 
vinom in alkoholnim^ pijačami d. d. v 

Ljubljani, 
ki bo dne 30. januarja 1946 ob 10. uri 
v sejni dvorani zbornice za TOI, Ljub- 

ljana, Beethovnova ul. 10/1. 
z naslednjim dnevnim redom: 

1. Otvoritev in konstituiranje skup- 
ščine. 

2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanje o letnih sklepnih raču- 

nih in porabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razreinice 

članom upravnega in nadzornega odbora. 
6. Sklepanje o prestanku' družbe in 

morebitna volitev likvidatorjev oziroma 
4 članov upravnega odbora. 

7. Predlogi in pritožbe. 
8. Slučajnosti. 
Skupščina je po čl. 24. pravil eklepč- 

na, če je v prvem njenem sklicu na njej 
zastopana vsaj ena četrtina delniške 
glavnice. 

Na skupščaii imajo pravico glasovati 
oni delničarji, ki bodo vsaj 8 dni pred 
skupščino položili pri blagajni tvrdke 
Ljubljana, Tržna ul. 6, začasno potrdilo 
o vplačanih delnicah. Vsaka delnica da- 
je pravico do enega glasu. 

V smislu Čl. 23. pravil glasujejo na 
skupščini delničarji osebno ali po svo- 
jih poobjaščencih, ki se morajo izkazati 
s posebnim pooblastilom. Pravne osebe 
izvršujejo glasovalno pravico po svojih 
pooblaščenih zastopnikih. 

Ljubljana dne 10. januarja 1946. 
Predsednik: 

Tng. France Adamič s. r. 

77 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Delegat ministrstva za industrijo in 

rudarstvo NVS pri tvrdki 
Pirnat Alojzij, pasarstvo 

v Ljubljani, Karlovika cesta št. 2, 
poziva vse dolžnike in upnike, da v 8 
dneh po objavi tega poziva prijavijo vse 
svoje terjatve in dolgove proti omenjeni 
tvrdki s predložitvijo dokazilnih listin. 
Pravice, ki do tega roka ne bodo pri- 
javljene, se bodo štele za ugasle in se 
ne bodo več upoštevale. 

* 
88 

Poziv upnikom 
Delegat okrožnega  OOF  ljubljansko 

okrožje, odsek za trgovino in preskrbo 
pri tvrdki Malavašic Mariji, Vrhnika, 
poziva vse tiste, ki imajo kakršne koli 
terjatve  ali  dolgove   proti   imenovani 
tvrdki' ali hranijo kakršno koli blago, 
katero je bila last tvrdke, da to prija- 
vijo delegatu v roku osmih dni po ob- 
javi in to z vsemi dokazilnimi listinami. 

Delegat okrožnega OOF 
ljubljansko okrožje, 

odsek za trgovino in preskrbo 

Izgubljene listine 

Ukradena mi je bila šoferska izkaz- 
nica, registracija .avtomobila in osebna 
izkaznica, vse na ime Gačnik Anton iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
103 Gačnik Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Globočnik Leopoldina iz Tržiča. 
S tem jo preklicujem. 
94 Globočnik Leopoldina 

Ukradeni sta mi bili izvozni deklara- 
ciji št. 4 in 5 od oktobra 1945, glaseči se 
na ime ing. Vladimir Šramel, Ljubljana 
in izdani od gl. carinarnice v Ljubljani. 
S tem jih preklicujemo. 

Špedicija Grom, 
63—3—2 Ljubljana 

Izgubil sem evid. tablico za motorno 
kolo št. S-0351, izdano od ministrstva za 
lokalni promet v Ljubljani. S tem jo pre- 
klicujem. 
87 Ueršič Miloš 

Odvzeto mi je bilo izpričevalo I. raz- 
reda srednje tehnične šole mizarsko- 
mojstrskega oddelka, izdano 28. junija 
1941 od ravnateljstva drž. sred. tehnične 
šole v Ljubljani na ime Jančar Stanislav 
iz Litije. S tem ga preklicujem. 
86 Jančar Stanislav 

Izgubila sem knjižico za kolo (evid. 
št. tablice 188668), izdano od uprave po- 
licije v Ljubljani na ime Klavs Alojzija 
iz Rudnika 132, okraj Ljubljana. S tem 
jo preklicujem. 
104 Klavs Alojzija 

Izgubil sem evid. tablico za motorno 
kolo št. S-2121, izdano od ministrstva 
za lokalni promet v Ljubljani in jo s 
tem preklicujem, 
102 Klemene Franc, Kamnik 

Ukradena mi je bila šoferska J*. 
niča št. 2653, izdana 30. marca 19*&.j 
urada za civilno motorizacijo v U 
ljani na ime Lozič Štefan iz Ljublp. 
S tem jo preklicujem. , „ ; 
78 Lozic Stefan i 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 1** 
izdano od N00 na Jesenicah na '"J 
Majnik Maks z Jesenic. S tem jo Pre* 
cujem. . 
95 Majnik M^! 

Izgubila se Je evidenčna številka ^ 
tornega kolesa DKW S 3541. S teffll* 
preklicujemo. ,( 

Okrožno poveljstvo P 
9• Novo mesto      „. 

Izgubil sem železničarsko legitinjau 
št. 116798, izdano od kurilnice .dri 5; 
leznic na Jesenicah (Gor.) na ime P^' 
Viktor iz Radovljice. S tem jo V*e \ 
cujem. 
89 Pesjak Vil*r t 

Izgubili smo tablico tovornega fi 
mobila, evid. št. S 2188, izdano od^ 
nistrstva za lokalni promet v Lju1"' 
ter jo s4tem preklicujemo. 

Remec-Co, j 
76      lesna industrija, Duplica-Ka"11' < 

Izgubil sem  indeks  in  legijo', 
tehnične fakultete univerze v Ljut» j! 
na ime Ravnikar Anton iz Doffl^1' 
tem jih preklicujem. , „ 
90 Ravnikar ••• 

Izgubil sem naslednje listine: vo]?s „j 
knjižico KMVP št. 693966, uvere^J 
odpustitvi iz vojaške službe, izdaji 
KMVP št. 5035/45, osebno iz« 
št. 133, dovolilnico za dvokolo št-S! 
in 6 nakaznic za novorojenčka šV^ «j 
55476, 55477, 55478, 55479 in 55« 
ime Stropnik Franc, stanujoč v * l 
Pirešici. S tem jih preklicujem.    „, ! 
97 Stropnik &*l 

Izgubil  sem  maturitetno izp",^)! 
drž. realne gimnazije v Celju in ^y/t 
ekonomsko-komerc. visoke šole v,i 
gradu na ime Urbašek Ivan iz Pet   \ 
pri Celju. S tem jih preklicujem. 
74 \   v urbašek I^j 

Ukradena mi je bila zač. službe0'^ 
gitimacija št. 133881, izdana 31. o»1?/ 
1945 od uprave železnic v Ljubijo1 ' 
ime Vaupotič Vladimir iz Ljublj»"6' 
tem jo preklicujem. .,u 
79 Vaupotič Vladu»' 

Izgubila sem osebno izkaznico   J 
00199, izdano dne 18. IX. 1945 od ofy 
nega N0, odsek za notranje zadeve, • 
tomer, na ime Veselic Julka, U^ 
Glavni trg 4. S tem io preklicujem^ 
92 J   Veselic J»1*!; 

Ukradena mi je bila osebno fek*jj ( 
izdana od*komande narodne ^°••• 
Ljubljani na ime dr. Zupančič Ja»« j 
iz Višnje gore. S tem jo preklieoJfV, 
96 Dr. Zupančič JiikebW^ 

Izgubil sem začasno izkaznico za ^ 
izdano od okrajnega NO od?05frtIiM 
nice na ime Zemva Vinko, Wj^jy. 
Zg. Gorje št. 19. S tem jo P«: 

Žcmva vjng( ji 
98 Zgor.  GorJe 

Dredaik: Pohar Robtr»; tUk La uloiba: tiskan» Merkur — oba i LiubliaaL 



URADNI LIST 
SLOVENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Letnik Ili. Priloga k 5. kosu z dne 16. januarja 1946. Številka 5. 

Objave 
Denarni zavod Slovenije 

Ljuhljnnu 
Surova bilanca z dno 31. decembra 1945. 

115 

din din 

177,408.016.50 
161.004.— 
839.600.— 

Aktiva 
ßlaga j n a : 
Gotovina.   .* 49,954.019.86 
"»rodna banka — žiro račun 116,646.956.12 
fostna hranilnica — ček. račun    10,807.910.52 
Valute  
Menice ,  
prednostni papirji '.'.'.'.]   '.   \       10,546.030.— 
£°lžniki: 
Uenarni zavodi itd 84.300.671.26 

453,201.163.12 
1,373.021.86 
2,489.400.- 

193.429.65 
1,005.027.83 

,p     tui   MVUU1    HU • 

Rovina, obrt, industrija in ostali dolžniki 
^uznice  
?ePremičnine  
Centar  
Ü3lala aktiva .!..... 
Evia 

368,900.491.86 

enčn i računi: 647,217.592.96 
Garancije, akreditivi itd. ...............      17,424.548.50 

Pasiv» 664,642.141.46 
Osn. 

>va 
0vna glavnica       30,000.000.— 

LPnik   - 
Tenarni zavodi itd. 

ma, obrt, industrija in ostali upniki 
87,728.284.56 

501,463.807.41 589,192.091.97 
••,••,••        15,274.776.49 
ŒW vI°se M knjižico         7^•? 

'a pasiva 
647,217.592.96 

O senčni  računi: 
aratlcije, akreditivi itd.    ..............      17,424.548.50 

664,642.141.46 
Obrestno mero, Tcljavno od 1.1.1946 daljo: 

î|°Re na žiro-računih so plačljive na pokaz in   no   donašajo obresti. 
1 "«e na tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje. 
VI°ge na hranilne knjižice eo plačljivo  na  pokaz ali   na  odpoved: 

hranilne vloge na pokaz 2  % 
hranilne vloge vezane na 1 mesec ....   2.5% 
hranilne vloge vezane na 3 mesece    ...    3   % 

T, hranilne vloge vezane na 6 mesecev aH več 8.5% 
gojilo v tekočih računih — hipotekarno kritje . 6-7% 
Eskotnpt menic 6-7% B ,an<4> menice in drugo 6—75 

a. 
a. 
a. 
a. 
a. 
a. 
a. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 
Spremembe in dodatki: 

gj* Maribor. 

SteklSSa:
T
3VJanuaria l046- 

» ^   dnB
n
ai; ,K,ovatič  Maribor, 

bor.       l0: Stekla"ia J. Kovači«, Mari- 

S tiferà6 UpravUeli Gustav Bernhard 

kr0Žn° ?„??, V •«*•»•. «M- "" d• 8. JanuarfR 1946 
A IV 28/10. 

31. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 4. januarja 1946. 
Besedilo: »ünio« Gesellschalt Kor- 

mann sen., Jcrausch und Anđcrlik, Fa- 
brik chemisch-technischer Produkte. 

Besedilo odslej: »Unio« tovarna ke- 
micno-tehnicnih izdelkov, Maribor. 

Sedež: Maribor« 
Imetnik: država. 
Predmet obrata: krema za čevlje, mast 

za usnje, muholovci, šumeča limonada, 

bonboni   proti  kašlju,  božične  svečke, 
Citrus-nadomestilo za limono. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 4. januarja 1946. 

A 23/9. 

32. 

Zadružni register 
Vpisi: 

Sedež: Zgor. Tuhinj. 
Dan vpisa: 5. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Tuhinjska dolina. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 8. septembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš, 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
Ijuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem.obnovitvenem načrtu; f) da po mož- 
nosti od pristojnih vojaških oblasti iz- 
posluje pritegnitev delovnih moči, zlasti 
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odrejujo 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 500 dinarjev in 
se mora vplačati ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavliajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 2 člana, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Jeglič Franc, posestnik, Golice št 15, 

predsednik, 



Stran 12.  

Zore Franc, posestnik, Češnjice št. 3, 
tajnik, 

Pestotnik Martin, posestnik, Stara 
sela 1, blagajnik, 

Zibert Anton, posestnik, Mali Ratito- 
yec 3, 

Podbregar Marija, kmetica iz Gradi- 
šča 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. januarja 1946. 

Zt 63/45. — Zadr. V 40/1. 
* 

S3, 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 4. januarja 1946. 
Besedilo: Vinarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ljutomeru. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na skupščini dne 25. no- 
vembra 1945. 

Naloga zadruge je: a) da sprejema od 
svojih zadružnikov grozdje in ga pre- 
deluje v vino, izjemoma pa sprejema 
tudi mošt ali celò vino ter vse to blago 
vnovčuje za račun svojih članov, b) da 
nabavlja za svoje zadružnike vinograd- 
niške in kletarske potrebščine, c) da 
organizira v skladu z enotnim načrtom 
obnovo vinogradov, č) da gradi strokov, 
nim načelom ustrezajoče vinske kleti 
ter nabavlja orodje in inventar zanje, 
d) da širi med zadružniki strokovno 
znanje s poučnimi zborovanji, tečaji, 
predavanji, razstavami in z navodili o 
vinarstvu in kle*a.-stvu, e) da se podreja 
strokovnim navodilom narodne oblasti 
federalne Slovenije o tipiziranju vin. 

Kjer so krajevn« razmere za to pri- 
merne, se delovanje vinarske zadruge 
združi lahko s posli sadjarske zadruge. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev na 
vsak oral vinograda in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo jje omejeno, vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Priobčitve zadruge članom se izvrše 
veljavno s tem, da se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 8 članov, ki jih voli skupšči- 
na za dobo 3 let. Vsako leto se izmenja 
tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se. dosedanji člani upravne- 
ga odbora: Rajh Jakob, posestnik v Lju- 
tomeru, Potočnik Peter, ravnatelj okr. 
posojilnice v Ljutomeru, Bratuša Jožef, 
posestnik v Ljutomeru, Štuhec Alojz, 
posestnik v Stari Novi vasi, Lipovec 
Janko, sreski kmetijski referent v Lju- 
tomeru in Pučnik Anton, posestnik v 
Noršincih, vpišejo *•" se novoizvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Stajnko Franc, kmetijski referent v 
Ljutomeru« 

Puklavec Stanko, poslovodja v Ljuto- 
meru, 

Kuharic Lovro, posestnik v Ljutomeru, 
Lešnik Ivan, posestnik v Podgradju, 
Šnajder  Bolfenk,  posestnik  v  Her- 

mancih, 
Bukovec Franc, posestnik v Gomili, 
Ivanjčič Slavko, ekonom, Železna vrata, 
Rajh Dušan, ekonom na Moti. 

Okrožno sodišče  v  Mariboru,  ođd. II., 
dne 4. januarja 1946. 

Zadr. II 11/31. 
« 

34. 
Sedež: Pinco. 
Dan vpisa: 3. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Pincah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 7. decembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka prouči teren- 
ske razmere in izdela obnovitveni načrt 
za svojo vas, b) da pod vodstvom gospo- 
darskega strokovnjaka izdela- proračun 
obnovitvenik del za vsakega posamez- 
nega člana in za celotni okoliš, nadalje 
določi višino obremenitve v delu in de- 
narju in odplačilni načrt za vsakega 
člana, c) da posreduje med člani in na- 
rodno oblastjo ureditev zemljiškoknjiž- 
nih služnostnih in drugih event, spor- 
nih odnosov (komasacija), č) da priskr- 
buje kredit za nabavo materiala in iz- 
vedbo obnovitvenih del, d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
Ijuje med svoje člane gradbeni material, 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih 
delovnih moči pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka obnovi 'porušena naselja 
po predloženem in odobrenem obnovit- 
venem načrtu, f) dd pò možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje pri- 
tegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim"odreJa delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež'znaša 500 dinarjev In 
se vplačuje v obrokih. Jamstvo je ome- 
jeno. Vsak zadružnik jamči še z hkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo v >Novj zadru- 
gi« in z nabitjem na zadružni razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih voli skupščina 
za dobo treh let. Vsako leto se izmenja 
tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, Če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Posedel Anton, poljedelec, Pince-Ko- 

lonija, predsednik, 
Božič Avgust, poljedelec, Pince-Kolo- 

nija, tajnik, 
Pusta; Franc, poljedelec, Pince, bla- 

gajnik, 
Kiš Imre, poljedelec, Pince, blagajnik, 
Coprež Jožef, poljedelec, Pince-Kolo- 

nija, odbornik, 
Condor Gizela, poljedelca, Pince, od- 

bornica. 

Štev. \ j 

Božič Jakob,  poljedelec, Pince-Kolo- 
nija, odbornik. 
Okrožno sodišče  v Mariboru,  odd. H., 

dne 3. januarja 1946. 
Zadr. II 94/1. 

* 
35. 

Sedež Ptuj. 
Dan  vpisa: 20. decembra  1945. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru-   • 

ga z omejenim jamstvom v Ptuju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23. septembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava in prodaja gospodarskih in 

življenjskih potrebščin za članstvo brez 
posrednikov, 

b) vnovčevanj* pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, 

c) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je to • 
zadružno korist, 

č)   ustanavljanje   in   sodelovanje  Vjl • 
ustanavljanju poslovalnic in oddajalisČ> 
zadružnih gostiln in podjetij radi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov, 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- ' 
rejanje predavanj in tečajev za poglobi*1 

tev zadružne vzgoje in aktivnejše sode- 
lovanje ter probujanje zadružne zavesti 

Vse to naloge opravlja radi samorK)*, 
moči in izboljšanja gospodarstva svojin 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarje? 
in se vplačuje ob vstopu v zadrugo $ 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. 
Vsak zadružnik jamči še s petkratniö* 

zneskom vpisanih deležev. 
Oznanila se izvršujejo v zadružnenj 

glasilu »Nova zadruga«, enem izme* 
dnevnih.časopisov in s tem, da se nabi- 
jejo na "zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed' 
nik, tajnik, blagajnik in 2 člana, ki vS* . 
prebivajo stalno v Ptuju ter toliko 2'a' 
nov upravnega odbora, kolikor j« VPl 
slovalnic, ki jih voli skupščina za dob" 
treh let. Funkcijska doba prvega uprav* 
nega odbora traja do prihodnje skijP* : 

ščine. Vsako leto se izmenja tretjina c»*1 

nov odbora. # 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu^ 
ta predsednik in en Član upravnega <** 
bora, oziroma dva Člana upravnega °°t  • 
bora, alj pa po en član upravnega oa . 
bora in po en nameščenec, ki #*.{!], 
predhodni   načelni   odločbi   skupse1"» 
pooblasti upravni odbor in ga prijavi 
vpis v zadružnj register. 

Člani upravnega odbora so:   ' 
Segula Janko, sodnik v Ptuju, Pfea ' 

sednik, Gorup Jože. šolski nadzorni» 
p. v Ptuju, tajnik, Domajnko Jozei, " 
mescono MNÒO v Ptuju, blagajnik « 
Llpič   Lovro,   sodnik v Ptuju,  Horv  . 
Martin,   ključavničar v Ptuju     M• 
Jože!, posestnik v Bukovcih. Mu

T
rk° „id; 

fan, posestnik v Selah, Krusic Leopci   » 
pose-tni'c v Zetalah, Frangeš Stefan. \ 
sestnik v Cirkovcih, Furman SlavKO^ 
gestnik v. Pohorju y. Hal. Zdolšek •• 



Štev. 5. 

ßstnik ••• Sv. Lovrencu na Dr. p., 
eaan Zvonko, učitelj v Majšperku. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. decembra 1945. 

Zadr. II 93/1. 

86. * 

Sedež: Selnica ob Dravi. 
"an vpisa: 3. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna iu prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Selnici ob 

zadruga je bila ustanovljena na skup- 
g11 dne 18. uovembra 1945 za nedolo- 

Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 
tei*, gospodarskih in življenjskih po« 
^ Däcm •• članstvo brez posrednikov, 
jSla 

Vn°včevanje pridelkov in izdelkov 
in nT z Posrednikov, c) najemanje 
ain i P0vanie Iiventarja in nepremič- 
d)i,. op i° t0 v wàiuìno korist, 
Savli^ anavlianje in sodelovanje pri usta- 
drn' -ulu Poslovalnic in oddajališč, ••- 
h\„ gostiln in podjetij zaradi bolj- 
%\ J?..cenejše preskrbe svojih Članov, 
rej. K.Ucevanje članskih sestankov, pri- 
\)itg°Ie Predavanj in tečajev za poglo- 
^°Van,Za e vz8°ie in aktivnejše sode- 
če ter prebujanje zadružne zavesti. 

I Anv-te nal°ge opravlja radi »amo- 
fevoiiîf1« 'n   izboljševanja   gospodarstva 

Zad   lan°v in delovnega ljudstva, 
ee v^

ru,zni delež znaša 150 dinarjev in 
" 10      Je ob vstopu v zadrugo ali pa 

«kii*?8-      ffie3ecnih obrokih. 
Ssmbï vU'° ie vnejeno. Vsak zadružnik 
*ih <iJi6»s petkratnim zneskom vpisa- 

• ueie7.gy 

glasiiun.ila Se izvršujejo v zadružnem 
družnj P

n 8 tem, da se nabijejo na za- 
-ve in „glasni deski na sedežu upra- 

°Prai?B.   Podružnic, 
^•••    °dbor sestavljajo predsednik, 
te8a ^iednik in toliko članov uprav- 
, t s&a kot je poslovalnic, ki jih 

• a dob na za dobo 3 lel- Funkcii- la do °a. Prvega upravnega odbora tra- 
8e fctw"°dnje skupščine. Vsako leto 
, Zadr» lrelJina Članov odbora. 
3eta D "R° zastopata in zanjo podpisu- 
^•• .^nik in en član upravnega 
odboja Oz.lroma dva člana upravnega 
°doora'• pa P° en •,•• upravnega 
PredhnA" Po en nameščenec, ki ga po 
4pravn?ni .načelni odločbi skupščine 
Za vnil1 ,odbor Pooblasti in ga prijavi 

Clan?     Zadružni register. 
•• AÎ?,ravnega odbora so: hlca 6\ i"10"» posestnik in krojač, Sel- 
. Strnad MM'' Prednik, 
^P^dsednik,    V* Zidar' JanZeVa g0ra' 
^•1^• Vinko» drevesničar, Selnica, 

ftshrfSV1?6*» Slemen. odbornik, 
•J ** • A 

Karl» kmet. •••, odbornik. 
0d°ornìk,     gUSt' ^fc KN00> Selnica' 
Žel"SJcTah Ä0n51.a' 2ena delavca, Jan- 

ami     v    b rnica. 
zborna     nest' klJu&vniČar, Selnica, 

0ZU° ïfV..Mari<^«> odd. H., 
*-adr. • 95—1, 

37. 
Spremembe in dodatki: 

Sedež: Begunje pri Cerknici. 
Dan vpisa: 24. decembra 1945. 
Besedilo: Lesna zadruga v Begunjah 

pri Cerknici, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Izbriše se Za sopodpisovanje poobla- 
ščeni nameščenec zadrugo Kranjc Jože. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
22. decembra 1945. 

Zadr. IV 103/8. 
* 

38. 
Sedež: Kropa. 
Dan vpisa: 24. decembra 1945. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga v Kropi in v Kamni gorici, zadruga 
z omejenim jamstvom. 

Na skupščini dne 20. oktobra 1945 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
diano.' brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
p:, og kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in goz- 
darstva, če in dokler ni v istem okolišu 
p.òebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Zadružnj delež znaša odslej 100 di- 
narjev. 

Zadruga objavlja svoje p.'iobČitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglas- 
• deski. Vabilo na skupščino posije 
poleg tega vsem N00, v območju kate- 
rih posluje, in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dn; pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 2 člana. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta po dva člana upravnega odbora. 
Izbrišejo se članj upravnega odbora 

Arh, Valentin, Rajgelj Janez in Pogač- 
nik Tomaž, vpišejo pa se novoizvoljeni 
člani upravnega odbora: Dermota Jer- 
nej, ključavničar v Kropi 46, Lukan Mi- 
hael, žebljar v Kamni gorici 13, Merčun 
Ciril, šolski upravitelj v Kamni gorici. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 22 decembra 1945. 

Zadr. I 108/35. 

39 
Izbiish 

Sedež: Ljutomer. 
Dan izbrisa: 4. januarja 1946. 
Besedilo: Kcllereigcnosscnsrhait Lut- 

tenbcrg,   eingetragene   ^cnossciischaU 
mit beschränkter Haftpflicht. 

Zaradi prestanka zadruge. 
Okrožno  sodišče  v Mariboru,  odd. II., 

dne 4. januarja 1940, 
Zadr. I W8,   ' 

To 18/45. 
Oglas 

Stran IS. 

Ï18 

Tožeča stranka: Guček Stanislava, ši- 
vilja, Trbovlje-Bevško 113, tožena stran- 
ka: Guček Alojzij, železničar, mož tož- 
nice, sedaj neznanega bivališča, radi 
ločitve zakona. 

Tožiteljica je zoper toženca vložila pri 
tem sodišču tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu je 
postavljen za skrbnika Küster Silvij, 
uradnik v cementarni v Trbovljah, sta- 
nujoč Trbovlje-Bevško, ki ga bo zasto- 
pal v pravdi in čuval njegove interese, 
dokler se sam ne javi. 

Razprava bo dne 23. januarja 1946 ob 
11. uri dop. v Trbovljah. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. II.t 

dne 7. januarja 1946. 

To 30/45 
Oglas 

• 

Tožeča stranka: Smon Jožefa. 
Tožena stranka: Smon Janez. 
Radi ločitve zakona. 
Tožiteljica je zoper toženca vložila pri 

tem sodišču tožbo na ločitev zakona. 
Ker bivališče toženca ni znano, mu 

je postavljen za skrbnika tov. Štro3 
Franc, sodni uradnik pri okrožnem so- 
dišču v Celju, ki bo čuval njegove in- 
terese, dokler se ne javi sam. 

Razprava bo dne 25. januarja 1946 ob 
11. uri dop. v sobi št. 21. 

Okrožno sodiščo v Celju, odd. II., 
dne 10. januarja 1946. 

* 
To 20/45-5. 142 

Sklep 
Razprava o tožbi tožnice Antonije di 

Batista, frizerske pomočnice v Ljubljani, 
Matjanova 5, proti tožencu Henriku di 
Batista, mehaniku, sedaj neznanega bi- 
vališča, radi razveze zakona, se določa 
na 15. februarja 1946 ob 11. uri v sobi 
št. 140, II. nadstr. 

Tožencu, čigar bivališče ni znano, se 
postavlja za skrbnika dr. Leskovic Stane, 
sekretar okrožnega sodišča v Ljubljani, 
ki ga bo zastopal na njegovo nevarnost 
in ob njegovih stroških, dokler ne na- 
stopi sam pred sodiščem ali ne imenuje 
svojega pooblaščenca. 

Okrožno souišCo v Ljubljani 
dne 11. januarja 1946. 

To •8/45-6. 
Sklep 

143 

Razprava o tožbi tožiteljice Gerževič 
Fidelije roj. Fele, žene natakarja v Ljub- 
ljani, Staničeva ulica 8, zastopane po 
dr. Subicu Milanu, odvetniku v Ljublja- 
ni, proti tožencu Gerževifu Antonu, na- 
takarju, sedaj neznanega bivališča, radi 
ločitve zakona, se določa na 15. februarja 
1946 ob 9. uri dop. v sobi 140, II. nad- 
stropje. 

Tožencu, čigar bivališče ni znano, se 
postavlja za skrbnika dr. Leskovic Sta- 
nlslnv, sekretar okrožnega sodi?ra v 
Ljubljani, ki ga bo zastopal na njegovo 
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nevarnost in ob njegovih stroških, do- 
kler ne nasiopi sam pred sodnem ali 
prijavi svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. januarja 1946, 

To 9/46-1. * 141 
Sklep 

Havliček Viktor, elektromonter v Ljub- 
ljani, Stari trg 26, je vložil proti ženi 
Havliček Viktoriji rojeni Izlakar tožbo 
na ločitev zakona. 

Ker bivališče tožene Havliček Vikto- 
rije ni znano, se ji postavlja tajnik tega 
sodišča, dr. Leskovic Stanislav, za skrb- 
nika, ki jo bo na njeno nevarnost in 
njene stroške zastopal tako dolgo, da se 
sama javi aH imenuje zastopnika. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. januarja 1946. 

To 55/45 * 127 
Oklic 

Tožeča stranka: Bošak Maks, mizar- 
ski ooniočiiik v Mariboru, Prisojna ul. 
št. 13. 

Tožena stranka: Bošak Hedviga, go- 
spodinja ravno tam, sedaj neznanega 
bivališča. 

Radi ra/.veze zakona. 
Javna razprava o tej tožbi bo pri tem 

sodišču dne 26. I. 1946 o pol 9. uri v 
sobi št. 93. Ker bivališče tožene stranke 
ni znano, se ji postavlja za skrbnika 
tajnik-pripravnik pri tem sodišču, ki 
jo bo zastopal na njene stroške in ne- 
varnost, dokler se sama, ne oglasi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 9. januarja 1946. 

To 38/45 
Oklic 

126 

Tožeča stranka: Podgorelec Drago, 
mizarski mojster, Lešnica 23, p. Ormož. 

Tožena stranka: Podgorelec Marjeta, 
roj. Urinšgl, sedaj neznanega bivališča. 

Radi ločitve zakona. 
Javna razprava o tej tožbi radi ločitve 

zakona bo pri tukajšnjem sodišču dne 
30. I. 1946 ob 9. uri v sobi št. 93. Ker 
bivališče tožene stranke ni znano, se ji 
postavlja kot skrbnik na čin tajnik-pri- 
pravnik Verbek Viljem, ki jo bo zasto- 
pal na njeno nevarnost în stroške, do- 
kler se sama ne javi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 7. januarja 1946. 

* 
To 56/45 125 

Oklic 
Pravdna stvar tožeče stranke Tepeh 

Marije, roj. Žunko, šivilje v Kamnici 
št. 149, zooer toženo stranko Tepeha 
Antona, mizarskega pomočnika v Kam- 
ilici št. 149, sedaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavi za skrbnika tov. Ver- 
bek Viljem, tainik-nrinravnik okrožnega 
sodišča y Mariboru, ki jo bo zastopal 

na njeno nevarnost in ob njenih stro- 
ških, dokler ne nastopi sama pred so- 
diščem ali ne prijavi svojega poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 8. januarja 1946, 

• 
IV Sp 211/45—2 130 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Ajdič Ivan, roj. 8. XII. 1895, kmetski 
posestnik v Podlogu št. 12, okraj Ceije- 
okolica, oženjen, je bil dne 21. XI. 
1944 zaposlen kot preddelavec pri pre- 
izkušnji popravljenega železniškega mo- 
stu v Patižovcih pri Podpradu na Slo- 
vaškem in se je pri tem smrtno pone- 
srečil. O tem je dobila njegova žena 
Ajdič Angela v Podlogu v začetku de- 
cembra 1944 od gradbenega vodstva ob- 
vestilo. Od tedaj naprej ni dobila o svo- 
jem možu nikake vesti, da še živi. 

Ker je verjetno, da je Ajdič Ivan 
umrl, se uvede na predlog njegove žene 
Ajdič Angele postopek za dokaz amrti. 
Vsakdt, ki mu je kaj znanega o pogre- 
šancu, se poziva, da poroča o imenova- 
nem v roku treh mesecev od objave 
tega oklica podpisanemu sodišču ali I 
hk...ti postavljenemu skrbni'ru Kra- I 
merju Anionu, višjemu pisarniškemu 
oficialu v Celju. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov bo sodišče izdalo odločbo o do- 
kazu smrti. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 11. januarja 1946. 

IV Sp 124745-4. 114 

Sklep 

dokaz smrti pogrešanega in se P0^i- 
za skrbnika imenovanega Vas W t 
sodni uradnik v Celju. • ^ 

Vsakdo, komur je kaj znanega o t 
grešanem, se poziva, da javi to sow 
ali skrbniku do 10. aprila 1946.       J 

Po preteku tega roka in izvedbi   j 
k a zo v se bo izdala odločba. \ 

Okrajno sodišče v Celju j 
dne 9. januarja 1946. 

* J 
Ok 1/46-2. J ' 

Uvedba postopanja v doka* 
smrti 

Cvetko Ignac, rojen dne 13. deceni" 
1912 v Trnju, sin pok. Cvetka Jože» 
še živeče Ane roj. Sarjaš, rim.-kat.' • 
poročen, visokošolec, pristojen in e] 

Boltin Helena je po prvi svetovni voj- 
ni odšla v Nemčijo in je bila baje ob 
bombardiranju v Berlinu dne 1. marca 
1943 ubita, o čemer je bil njen ločeni 
mož Boltin Janez obveščen. 

Ker je torej verjetno, da je Boltin He- 
lena, pozneje poročena Hubert, umrla, 
se uvaja na predlog Boltina Janeza, 
uslužbenca tvrdke Blaž Sodin iz Celja, 
postopek v dokaz smrti pogrešane in se 
postavlja za skrbnika navedene Vas 
Odon, sodni uradnik v Celju. 

Vsakdo, komur je kaj znanega o pö- 
grešanki, se poziva, da javi to sodišču 
ali skrbniku do 8. aprila 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 8. januarja 1946. 

IV Sp 1126/46. 
Sklep 

149 

Tiliec Jože, kurjač pri železnici, je 
dne 14. marca 1945, ko se je vozil na 
lokomotivi med postajama Zagorje-Sava 
zaradi podminirane proge padel s stro- 
jem vred v Savo, kjer leži stroj še danes 
y vodi. Imenovani se od takrat ni javil 
in je torej verjetnoj da je pri navedeni 
nesreči umrl. Zaradi tega se na predlog 
njegove žene Tihec Frančiške, stanujoče 
V Celju, Zavodna 33, uvaja postopek ,v 

1*1 

bivajoč v Trnju, je bil v jeseni leta *,; 
kot politični kaznjenec iz zaporov v j .J 
na Madžarskem poslan na vzhodno !J 
to na prisilno delo. Tam je v nie J 
januarju 1943 umrl za pegastim tihj^jj! 

Ker je potemtakem verjetno, "y 
Cvetko Ignac mrtev, se uvaja na Pj 
njo žene Cvetko Vere roj. Horvat. % 
nice na 0L00 v Dolnji Lendavi, r^ 
panje za dokaz smrti pogrešanega 1• 
izdaje poziv, da se do 17. aprila '^ 
0 pogrešanem poroča sodišču aüAM» 
postavljenemu skrbniku Severju •••• 
sodnemu uradniku okrajnega so^1 

Dolnji Lendavi. # j 
Po preteku tega roka in po ^•• 

dokazov se bo o dokazu smrti oà<^ y 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, " 

dne 11. januarja 1946. 

1 Z 273/45. 
Poziv upnikom     , 

Pri okrajnem  sodišču v  Kr^^ 
uveden zaplembeni postopek gle*»* 
vino naslednjih oseb: ,   i 

1. Ztbre Andrej, Kranj, Jezers»* 
sta 18, IZ 273/45, .• 

2. Novina Rado, StražiŠče, IZ *%, 
3. Perko Miha»l, Kranj, IZ «/& 
4. Pogačnik Matevž, Kranj, IZ %é 
5. Saiovic Valentin, Golnik, ^•••• 
6. Dr.   Samonigg   Herman,   "    | 

IZ 494/45. 0 
Pozivajo se vsi upniki zgoraj    A 

denih, da prijavijo svoje terjat»^ 
okrajnem sodišču v Kranju v l8'çejr 

od dneva objave  z natančno na 

časa, kdaj so nastale. _     . 
Okrajno sodišče v Kranju 

dne 12. januarja 1946. 
* "Ili 

Zp 81 in 82/46-3. j 

Poziv upnikom .     ^ 
Pri podpisanem sodišču je uvede   ; 

plembeni postopek glede imovin»-^ 
1. Bajlec Zore roj. Košir, žene      ; 

ga odvetnika v Murski Soboti,      • f 
2. Hartner Elizabete roj. -Bogsç     | 

sestnice v Murski Soboti. '.jj( j> 
Pozivajo se vsi upniki imenova^J^ 

prijavijo svoje terjatve pri t.err..;      ' 
v 15 dneh od dneva te objav.o.   ' . 

Okrajno sodišče v Monta So* 
*  dne 9. januarji 1•*»« 
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-1Sp 327/4S 

Poziv upnikom 
112 

Je:ìah î   lnem Sudišču v Šmarju pri 
Uje B] J.6 uveđeno zaplembeno postopa- 

1. 2pfif ÏÏ^i110 naslednjih oseb: 
£ Slan«    Matev/-a, rudarja v Permeku- 

2 Art'i0- Št- l SP 324/45' 
'^kinrïl3   LeoPol<la.   posestnika   v 

3. «S rmn. opr. št. I Sp 325/45, 
0pr ?t

0J
T
n|ek Marijo, šiviljo v Rogatcu, 

i £.     P 326/45' 
*% ^m£aka Vincenca, pos. v Kristan 
•> °pr. št. I Sp 327/45 

da y Ä s£ uPniki spredaj navedenih, 
8Voi6  to ?en °<i dneva objave prijavijo 
Šmarip !Äe   Pri   okrajnem   sodišču 

Ofe   .     JeIsah. 
raino -Sodišče Smarjo pri Jelšah 

dne 17. decembra 1945. 

Razna oblastva 

•      . 124 
' Objava. 

gla •,.. ; *• ^iS je bila ukradena okro- 
ertaki t/"??, štampiljka z besedilom v 
«db0r rP1.1"18'! črk ^Okrajni narodni 
^r°glaša*e °k°lica<. Zaradi tega •• 
so 0(j . 1° ^a neveljavne vse listine, ki 
ftavedf.n^av^ne dalje opremljene • gori 

NoÄs,ampiljko. »arodn. ^ipiljka nosi napis »Okrajni 
ko med1   t r "~ Cel^e okolica<> Za raz- 

•^^•:••'  i ro *n novo pa ^50 me<* ^Q" c m'est s*Uni'na 3 peterokrakih zvoz- 
•ka se°,ene krt do sedaj. Nova štaai- 

ie bes J.' 
razlikuje od stare v tem, 

v" Pisanj   "° Okrajni narodni odbor 
a Pa • vZ ••••1 črkami, Celjo oko- 
Cejj     ^Jimi črkami. 

••<*••8. januarja 1946. 
0krajni N0 Celjo okolica 

Razno 

158 
Vabilo 

ga U -  na olt)îni zl)or« 
> y Î.H?el Zavarovalni zavod Slove- 

b 20. J}?blJani dno 2. februarja 1946 
v Ljnki? v. svoJih poslovnih prostorih 

••0•]••, Miklošičeva cesta št. 19. 

vJ-RaS    Önevni red: 
•Hira.    Utlsko poročilo upravnega od- 

2, p 

5" °SSS»LnaK.?orneBa odbora- 4. sZ?  tev bllance. 
5' •&••*• Pravil- 

S *oor ;1f1
avaJ'ovalničnih pravil je ob- 

•*••••, Ä"0?»' ako zastopajo člani 
•••£•1 200 Klasov. Za pravno- 
*>ÄT P° to5ki 4- ie Posebno, 
5a^i ÄLaam°a <*Snem zboru naj- 
S J6topa^OV# H° Pr* občnem zboru 
•l^oç «Pano.omenjeno število glasov, 
L^m CS? ^re drug ob?ni zbor 
ì««=de Sr'^om, ki je sklepčen 
^stopano    J»* kako levilo glasov je 

Vsak član sme prisostvovati občnemu 
zboru in ima pravico glasovanja, ako je 
tri dni pred občnim zborom položil po. 
lieo pri predsedstvu zavoda v Ljubljani. 
Člana, ki ima pravico do glasovanja, sme 
zastopati na občnem zboru le član. Za- 
stopnik mora vsaj tri dni pred občnim 
zborom položiti pri predsedstvu zavoda 
v Ljubljani polico pooblastitelja in po- 
oblastilo, overjeno po pristojnem kra- 
jevnem narodnoosvobodilnem odboru ali 
predsedstvu Zavarovalnega zavoda Slo- 
venije. 

Ljubljana dne 15. januarja 1946. 
Predsednik 

151 
Vabilo 

na skupščino tvrdke »Železiiinac d. d. 
v Ljubljani, 

ki bo dne 30. januarja 1946 ob 16. uri 
v sejni dvorani zbornico za TOI, Ljub- 
ljana, Beethovnova ul. 10, z naslednjim 

dnevnim redom: 
1. Otvoritev in konstituiranje skupščine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanje o letnih sklepnih rakunih 

in porabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice čla- 

nom upravnega odbora in nadzorne- 
ga odbora. 

6. Sklepanje o prestanku družbe in mo- 
rebitna volitev likvidatorjev oziroma 
4 članov upravnega odbora. 

7. Predlogi in pritožbe. 
8. Slučajnosti. 

Skupščina je po čl. 24. pravil sklepč- 
na, če je v prvem njenem sklicu na njej 
zastopana vsaj ena četrtina delniške 
glavnice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati 
1 tisti delničarji, ki bodo vsaj 8 dni pred 
skupščino položili pri blagajni tvrdke, 
Ljubljana, Tyrseva 25, začasno potrdilo 
o vplačanih delnicah. Vsaka delnica daje 
pravico do enega glasu. 

V smislu čl. 23. pravil glasujejo na 
skupščini delničarji osebno aH po svojih 
pooblaščencih, ki se morajo izkazati s 
posebnim pooblastilom. Pravne osebe 
izvršujejo glasovalno pravico po svojih 
pooblaščenih zastopnikih. 

Upravni svet 

139 
Poziv upnikom 

Delegat MIR pri tvrdki Jakša & Co. 
dr. z o. z. kartonažna tovarna in indu- 
strija kovinsko-galanterijskih izde'kov, 
Ljubljana, Celovška cesta 71, poziva vse 
upnike, da prijavijo v zakonitem roku^ 
svoje terjatve proti imenovani tvrdki. 
Delegat MIR NVS pri tvrdki Jakša & Co. 

d. z o. z. v Ljubljani: 
Kramar I. Ciril 

Izgubljene listino 

Z motornega kolesa znamke Zundap, 
last prometnega odseka INOO Krško se 
je dne 28. XII. 1945 na progi Brezice— 
Krško izgubila evid. tablica št. S-3556. 
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JKdor tablico najde, naj jo odda pri 
prometnem odseku INOO Krško; v na- 
sprotnem primeru pa se s tem prekli- 
cuje. 

Okrajni INOO Krško 
129 odsek za promet 

Izgubilo se je potrdilo o spoznavni fa 
blici št. 2021 za osebni avtomobil znam- 
ke DKW, izdano na naslov: okrožni ->d- 
bor OF ljubljanskega okrožja, oddelek 
za gradnje. S tem ga preklicujemo. 

Okrožni odbor OF 
120 ljubljanskega okrožja 

oddelek za gradnje 

Izgubila sem prometno knjižico za 
žensko kolo firme NSV in osebno iz- 
kaznico, oboje na ime Bozovičar IvanKa 
iz 2alca in jih preklicujem. 
134 Bozovičar Ivanka 

Izgubila seni osebno izkaznico štev. 
011691, izdano od krajevnega odbora 
OF, center 4, na Jesenicah (Gor.) na ime 
Bregant Ivanka, z Jesenic. S tem jo pre- 
klicujem. 
111 Bregant Ivanka 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 7631, 
izdano od mestnega NO v Novem mestu, 
ter jo s tem preklicujem. 

Brulc Marija, 
113       Novo mesto, Ljubljanska cesta 8 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, 
izdano od krajevnega NO v Dobrunjah, 
železničarsko legitimacijo in prometno 
knjižico za kolo, vse na ime Cimerman 
Anton iz Dobrunj 68, okraj Ljubljana. 
S tem jih preklicujem. 
157 Cimerman Anton 

Grešnik Antonija, rojena dne 29. IV. 
1913 v Vuzenici, posestnica v Dravčah 
št. 8, p. Vuzenica, sem izgubila oseb.io 
izkaznico št. 11.795, izdano od krajev- 
n:-;a NO Vuzenica in jo s tem prekli- 
cujem. 
123 Črešnik Antonija 

Izgubila se je mala sprednja evidenč- 
na tablica št. 2078 za osebni avto, izdana 
od ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani in jo s tem preklicujem. 

Franc Dolenc, 
116 lesna industrija, Skofja Loka. 

Izgubila sem osel   • izkaznico, izdaio 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Dolenc Roža iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
122 Dolenc Roža 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
št. 119, izdano od krajevnega odbora 
OF v Virmašah na ime Jenko Marga- 
reta iz Virmaš 18, okraj Skofja Loka. 
S tem jo preklicujem. 
119 Jenko ML gareta 

Ukradeni sta mi bili izvozni deklara 
ciji št. 4 in 5 od oktobra 1945, glaseči se 
na ime ing. Vladimir Sramel, Ljubljana 
in izdani od gl. carinarnice v Ljubljani. 
S tem jih preklicujemo. 

Špedicija Grom, 
63-3-3 Ljubljana 
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Izgubil sem osebno Izkaznico številka 
011616, izdano od krajevnega NO na Je- 
senicah  (Gor.) na imo Kapelj Kari iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
159 Kapelj Kari 

*. Iradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 0G9764, izdana od komande narodne 
milice v Ljubljani na ime Korošič Ama- 
lija iz Rožne doline-Ljubljana. S tem jo 
preklicujem. 
137 Korošič Amalija 

Uničeni sta mi bili izpričevali IV. In 
V. razreda III. drž. realne gimnazije v 
Ljubljani za 1.1939/41. na imo Koželj 
Bogomir iz Kamnika. S tem ju prekli- 
cujem. 
146 Koželj Bogomir 

Izgubila sem osebno izkaznico, Izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Marinko Štefanija iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
121 Marinko Stctanija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od okrajnega NO v Dol. Lendavi na ime 
Matjašec Janez iz Gomilice, okraj Dol. 
Lendava. S tem jo preklicujem. 
15 '= Matjašec Janez 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 11.282, 
izdano od KNO Brestemica na ime 
Mlačnik Anton. S tem jo preklicujem. 
132 Plačnik Anton 

V uradnem listu št. 64 pod št. 1877 
preklicana tablica št. 2060 motorja se je 
našla in je bila izročena lastniku, t. j. 
Nabavni in prodajni zadrugi Skofja Lo- 
ka. S tem je dobila zopet svojo prvotno 
veljavo. 

Nabavna in prodajna zadruga 
z o. j. 

131 Skolja. Lokâ. 

Štev. 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande narodne milice v 
Ljubljani in pomočniško izpričevalo, iz- 
dano od združenja obrtnikov v Kranju, 
oboje na ime Novak Marija iz Ljubljane. 
S tem ju preklicujem. 
155 Novak Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico in pro- 
metno knjižico za kolo, vse na ime 
Oblak Izabela iz St. Vida 49 nad Ljub- 
ljano. S tem jih preklicujem. 
118 Oblak Izabela 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 26 na ime Omahen Jožefa, Stična 57. 
S tem jo preklicujem. 
148 Omahen Jožcla 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Pere Franc iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
109 Pero Franc 

Izgubil sem izpričevalo I. in II. raz- 
reda IV. drž. moške realne gimnazije v 
Ljubljani . leto 1943/44. na ime Pregelj 
Al jzij iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jem. 
156 Pregelj Alojzij 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega NO v Peklu in vojaško 
odpustnico, izdano od ^kraj. N0 v Mari- 
boru, desni breg, be na Ime Razdevšek 
Stanko iz Mahačke vasi 16, okraj Mari- 
bor, desni breg. S tem ju preklicujem. 
147 RazdevSck Stanko 

Izgubila sem osebno izkaznico, Izdano 
od komaude narodne milice v Ljubljani 
na ime Redeu Marija iz Ljubljane. S tem 
io nreklicujem, 
105 Sedcu Marija 

i je bilo izpričevalo VIIl..^ 
i šole na Viču pri LJublj»» 

Izgubil sem orožni list in lovsko •. 
volilnico, izdano od okrajnega NO Uü 

ljana—okolica na ime Smole Anton 
Preserja št. 45. Oboje s tem pre•• 

jem. } 
128 Smolo Anton j 

Uničeno mi je bilo izpričevalo o v), 
jem tečajnem izpitu III. drž. gimrtfH 
v Ljubljani iz 1.1939/40. na ime Smr^ 
nik Franc s Studenca 23, obč. Polje- 
tom ga preklicujem. 
106 Smrccnik Pran' 

Uničeno mi 
reda osnovne =^• uu » ..-u Hu ~t--,-., 
in izpričevalo III. letnika trg. grembi 
šole v Ljubljani, oboje na ime šega", 
Ivan z Viča pri Ljubljani. S tem ju P1 f 

klicujem. 
110 Scgatin ITI* 

Izgubila sem osebno in OF izkazi^ 
obe na ime Škerlj Magdalena (•«•?' 
iz Ljubljane, Rimska cesta 13. S tei»J 

preklicujem. 
152 Skcrlj Magdalena (•••^ 

Izgubil sem osebno izkaznico, l^l 
od KNOO Vinica na  ime Šutar J°'A 

OreŠje št. 9 in jo s tem preklicujeiO- 
1S5 Sutar J»ie 

Izgubila sem osebno izkaznico, i^L 
od KNO Dvor pri Žužemberku na J^ 
ViJmar Marija iz Starce vasi št. 5.,S ' 
Jo preklicujem. 
140 Vidmar M«^ , 

tU 

Izgubil sem dijaško knjižico za 1% 
razred gimnazijo v Radovljici, •• & 
se na imo Vogelnik Blaž. S tem 1° p 

klicujem. , 
153 Vogelnik • 

. 

«+« 

Urednik: Pob« ttobert; tiilt In tüwiba: tUkaru* Alerkui — ob» \ Ljubljani. 



URADNI LIST 
^_ÜP_y_ENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA  IN NARODNE VLADE SLOVENIJE 
Letnik 1•. Priloga k 6. kosu z dne 19. jsnuarja 1940. Številka G. 

prodna vlada Sloveniji 

183 
*a 1•1••!•• vlada Slovenije, ministrstvo 
Št 44 lni Poulet, je v Uradnem listu 
ja'vn- Z du-e 5# deceuibra 1945 razpisalo 
•0•1' ?alečai •& idejne osnutke novega 
ž]a„„PJa Avtopronove In objavilo tudi wa»e razsodišča. 
Woni?-eSlavi ratóoclisea ie pa moralo na- 

v'1 nekai izprememb, zaradi česar 

Ï8 . objavljamo, 
,Vari^.stavliajo razsodišče naslednji to- 

MLprfol]a   Ermin,   pomočnik  ministra 

•••/' .^,olfa Josip, šef cestno-promet- 

^•• Äner Jo*e» v. d. načelnika ob- 
Ko^ elka MLp. 

Ulp^f Jernej, šef tehničnega odseka 

tol^1 ^lokar Ivan, tehnični referent 

*a s^âdrr ' Tomažl{s France, ministrstvo 

*ia £iJ?r°- Sever Milan, Tehnična sred- 
• 4  »Vu 
8ra<1nie   • MuSiö vlado, ministrstvo za 

'"S- ari, 
^•^dnl» Črnivec Josip, ministrstvo 

'ng a 
JA 

*r^sed,i   Ro'c Jože. šef kabineta pri 
• inR.  ,8,v« NVS, 

*r?dnje <apaine Svelko, ministrstvo za 
'tig hi 

t.Vo?e„ ?e^ Stanko, privatni inženir. 
p'jaia arh- sPinčič lv0» ML00» 

ra7s4i'ï?dnika razsodišča izvolijo člani 
Ljubi. a Z vp6ino Planov. 

1?° 17-ian»nr.ia 1946. 
Minister za lokalni promet 

pomočnik: 
Ferlolja lïrmîn 

S°dna oblastva 
Trg ovinski register 

3»0.        SPremembĐ in dodatki: 

%f: ^ie. 
«N*d& :i 5•.•?••• 1946. 
Cin^i-OesMii* ,S,

f"
lst',irischo  Meta1I-L8- 

•^  "osciisrhait mit besehr. IlaHung, 

*'^•°|•• Prvft Jugoslovanska 
V0.a ,mlustr»ja, družba z omejeno 
^ Celje 

* ruSsto  NVSS,rS,?a *n  înd"s,rii° vo WV3 v Ljubljani z dne 

Objave 
10. oktobra 1945, štev. Pers 2959, se 
vpiše delegal Zupane Albin, ključavni- 
čar v Bukovžlaku 40, Teharje. 

Izbriše se poslovodja Franc Fuchs iz 
Celja. 

Delegat Zupane Albin bo firmo pod- 
pisoval odslej tako, da bo pod pisanim, 
tiskanim ali z žigom odtisnjenim bese- 
dilom tvrdke Prva Jugoslovan sica kovin- 
ska industrija d. z o. j. podpisal svoje 
ime s pristavkom: >delegat ministrstva 
za industrijo in rudarstvo<. 

Okrožno kot trg. sodiščo v Celju 
dne 5. januarja 1946. 

HUB 1/12. 
* 

41. 
Sedež: Cclje-Gabcrje. 
Dan vpisa: 81. decembra 1945. 
Besedilo:  Celjska  tovarna za mletje 

mineralov ing. A. Westen. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Celju z dne 24. avgusta 1945, 
št. zapi. 310/45, je vse imetje ing. M. A. 
Westen, kar g^ je na območju okraja 
mesta Celje ali kjer koli v območju DFJ, 
prešlo v državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Celja 
dne 31. decembra 1945. 

Rg A III 220/5. 

To G/46 
Oglas 

164 

Tožeča stranka: Slern Cita. 
Tožena stranka: Stem Anton. 
Radi ločitve zakona. 
Tožiteljica Je pri tem sodišču vložila 

zoper toženca tožbo na ločitev zakona. 
Ker bivališče toženca ni znano, mu 

je postavljen za skrbnika tov. Siros 
Franc, uradnik pri okrožnem sodišču v 
Celju, ki bo čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Razprava bo dne 30. januarja 1946 
ob 10.30 v sobi št. 7. 

Okrožno sodišče • Celju, odd. II., 
dne 10. januarja 1946. 

Z 1136/45-6 * 192 
Sklic upnikov 

V zapuščinski zadevi po dne 13. de- 
cembra 1945 umrlem Marinku Ivanu, 
posestniku iz Vnanjih goric št. 15, se 
pozivajo vsi, ki imaio kako terjatev do 
zapuščine, naj prijavijo svoje zahtevke 
pri podpisanem sodišču dne 25. febru- 
arja 1946 ob 10. tiri v sobi št. 51 ustno 
ali do lega dne pismeno in iih dokaž.pjo. 
upniki, ki se ne bi priiavili v odr-je- 
nem roku. ne bodo mogli uveljaviti no- 
benih zahtevkov proli zapuščini, č0 bi 
bila izčrpana z izplačilom prijavljenih 
terjatev, kolikor nimajo zastavne pravice. 

Okrpino sodišče v LiuMjani 
dne 8. januarja 1946. 

I Sp 172/45-10 170 

Amortizacija 
Na prošnjo Zajca Ladota, zasebnega 

uradnika v Ljubljani, Gajeva ul. 8/•., 
se uvede postopanje za amortizacijo «Jo- 
laj navedenih vrednostnih papirjev, ki 
so bili prosilcu odneseni po gestapu, 
ter se njih imetnik poziva, da uveljavi 
v šestih mesecih po objavi v Uradnem 
listu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
I. Vložne knjižice Mestno hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani: 
št. 3146 na ime Zaje Tomaž l vlogo 

din 892.50, 
št. 190389 na ime Ladislav z vlogo 

din 49.80, ^ 
št. L 8285 na ime Čebelica z vlogo 

din 12.672, 
št. L10702 na ime Tomaž z vlogo 

din 42.90, 
št. L16284 na imo Regina z vlogo 

din 33.00. 
II. Vložna knjižica Državne hipote- 

karne banke v Ljubljani: 
št. 992 na ime Steinberg Lidija, Ljub- 

ljana, z vlogo lir 2518. 
III. Vložna knjižica Splošnega jugo- 

slovanskega bančnega društva d. d., po- 
družnica Ljubljana: 

št. 282 na ime Regina z vlogo din 
20.16. 

IV. Vložne knjižice Kreditnega za- 
voda za trgovino in industrijo v Ljub- 
ljani: 

št. 8836 na ime Čebelica z vlogo din 
1221.96, 

št. 8815 na ime Regina z vlogo din 
1552.98, 

št. 8137 na ime Tomaž z vlogo din / 
939.84, ' 

št. 8031 na ime Zaje Lado z vlogo din 
316.68, 

št. 8839 na ime Emona z vlogo din 
3053.25. 

V. Življenjska zavarovalna polica »Sla- 
vijo«, Jugoslovanske zavarovalne banke 
v Ljubljani št. 44.874 od 4. XI. 1939, 
trlaspča se na Tomaža Zajca kot zava- 
rovanca in zavarovano vsoto 5••0• din, 
iznlačljivo v primeru doživetja 2. V. 
1900 Tomažu Zajcu, v primeru njegove 
smrli pa Zajcu Ladislavu oz. Zaje Re- 
gini oz. zakonitim naslednikom. 

Okrajno sodišče v LjnliHcni 
dne 28. decembra'1945. 

Zp 55/45-18 * 190 

Poziv unnikom 
S pravnomočno sodbo področnega vo- 

fpšUe^n sodila v R'hnìrf z dne 4. aprila 
•4, onr. •|. PVS SO/44—25. je odreje- 
na zaplemba imovine obsojenca Krajca 
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Alojza, veleposestnika, trgovca in gostil- 
ničarja v Grahovem. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem so- 
dišču z natančno navedbo časa, kdaj so 
nastale. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah, 
odd. III., 

dne 14. januarja 1946. 

Razna oblastva 

St. 27/46 191 
Objava 

Okrajna komisija za agrarno reformo 
Dolnja Lendava je po 10. členu zakona 
o agrarni reformi izdala odlok o raz- 
lastitvi naslednjih oseb neznanega biva- 
lišča: 

1. Blau Miksa, 
2. Elefand Ivana, roj. Volf, 
3. Schwarz Mavro, 
4. Adler Ivana, roj. Wortmann, 
5. Brünner Bela, 
6. Rac Ludvik, 
7. Raienfeld Rozalija, roj. Kluger, 
8. Wortmann Hinko, 
9. Weiss Hugo, 

10. Weissenstem Cecilija. 
11. Marton Koloman, 
12. Freier Gizela, 
13. Süc Nandor, 
14. Himmelsbach Julij. 
Spredaj navedeni se razlaščajo z vsemi 

xgradbami in napravami z vsem živim 
in mrtvim inventarjem. 

Proti tej odločbi je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva objave te odločbe 
v Uradnem listu SNOS in NVS o raz- 
lastitvi zemlje na okrožno komisijo za 
agrarno reformo. 

Okrajna komisHa za agrarno rcîormo 
v Dolnji Lendavi 

dne 11. januarja 1946. 

St. 1522/11-46. 176 

Sprememba poštnih okolišev 
Vas Bokrafi se izloči dne 20. I. 1946 

iz okoliša pošte Puconci in se priključi 
okolišu pošte Martjanci. 
Direkcija pošte, (olografa in telefona 

v Ljubljani 
dne 9. januarja 1946. 

Razno 
177 

Poziv upnikom 
Delegat ministrstva za industrijo in 

rudarstvo NVS pri tvrdki 
>Iska< industrija  trikotaže,  Ivan Sav- 

nik st., Kranj, 
Viktorija Savnik, šivalnica perila, Kranj, 

ing. Viktor Savnik, tkalnica, Kranj, 
poziva vse dolžnike in upnike, da do 
15. februarja 1946 prijavijo vse svoje 
terjatve in dolsove nroti omenjenim 
tvrdkam s predložitvijo dokazilnih li- 
stin. 

Izgubljene listino 

Izgubil sem odpustnico iz vojaške 
službe št. 1463, izdano 1. avgusta 1945 
od mobil, odd. K. M. V. P. v Mariboru 
na ime Bezjak Ivan iz Ptuja. S tem jo 
preklicujem. 
182 Bezjak Ivan 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
Št. 043736, izdana od komande narodne 
milice v Ljubljani na ime Cebular Vi- 
ljem iz Suhorja pri Metliki. S tem jo 
preklicujem. 
160 čebular Viljem 

Uničena mi je bila nakaznica za ku- 
rivo serija A št. 5422, izdana od mest- 
nega gospodarskega sveta na ime Dro- 
bež Reza iz Male vasi 50, obč. Jezica. S 
tem jo preklicujem. 
168 Drobcž Roža 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. D 12, izdano od krajevnega LO v 
Slov. Konjicah na ime Druškovič Franc 
iz Blata 25, pri Slov. Konjicah. S tem 
jo preklicujem. 
162 Druskoviî Franc 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co št. 57, izdano cd okrajnega NO v 
Škofji Loki na ime Ferdin Marija, Stari 
dvor 13 pri Skofji Loki. S tem jo pre- 
klicujem. 
187 Ferdin Marija 

Izgubil sem evid. tablico S 2088 za 
motorno kolo,-izdano od ministrstva za 
lokalni promet v Ljubljani, in jo s tem 
preklicujem. 
180 Grčar Ivan 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 17, izdano od krajevnega NO v Sata- 
novcih na ime Gutman Franc-Ignac iz 
Satahcvcev št. 11, okraj Murska Sobota. 
S tem jo preklicujem. 
189 Gutman Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico na ime 
Hafner Franc, Grenc št. 12 pri Škofji 
Loki, izdano cd KO OF Stari dvor in 
jo s tem preklicujem. 
188 Hafner Franc 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico, 
izdano od krajevnega N0 pri Sv. Tro- 
jici na ime Hiti Anica iz Hitena, okraj 
Cerknica. S tem jo preklicujem. 
169 Hiti Anica 

Izgubil sem letno izpričevalo VIII. 
razreda drž. klasične gimnazije v Ljub- 
ljani (z maturitetno klavzulo) na ime 
Jevnikar Janez iz Vrhovega, obč. Vel. 
Loka. 
181 Jevnikar Janez 

Izgubil sem začasno šofersko izkazni- 
co, izdano od mestnega odbora OF v 
Ljubljani na ime Kalčič France iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
178 Kalčič France 

Izgubila sem zaM. osebno izkaznico 
št, 6222, izdano od» krajevnega NO v 

Jem. 
172 

StevJ: 

Pečah na ime Klopčič Erna iz Pec P 
Moravčah. S tem jo preklicujem. 
167 Klopčič Eraa 

Ukradena mi je bila osebna izkaznic 
izdana od komande narodne ••••.. 
Ljubljani  na  ime   Kočevar   Ivanka 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
179 Kočevar IvanK» 

Izgubil sem svojo začasno osebno ' 
kaznico, izdano od KO Polica. S tem J 
preklicujem. 

Kozlcvčar Franc,  . 
186 Gorenja vas pri Policl 

Izgubil sem osebno izkaznico na '* 
dr. Lah Franc, zdravnik javne bolni w 
Celje,  izdano od  III.  četrti okrajnePj 
NO Celje. S tem jo preklicujem.        ! 
165 Dr. Lab Franc \ 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 0106• 
izdano od krajevnega N0 v Marenbefl 
na ime Lesjak Ludvik iz Marenbe• 
št. 50. S tem jo preklicujem. 
163 Lesjak Ludri» 

Izgubila sem izpričevalo o nižjenj 
čajnem  izpitu iz leta  1935/36, 'vf\ 
1. 1936. od ravnateljstva mešč. Sol«; 
Tržiču na ime Mehle Gabrijela i* .L 
palic pri Kranju. S tem ga pre*»1' 

Mehle Gabrij«1* 

Izgubila sem začasno osebno izk8?1-» 
št. 1806, izdano od krajevnega N°. nj 
Jesenicah (Gor.) na ime Mesec ^ • 
z Jesenic, Blejska c. 5. S tem jo pre 

cujem. 
166 Mesec Mil»'" 

Uničena mi je bila nakaznica w e5t' 
rivo serija C št. 10649, izdana od $•[ 
nega gospodarskega sveta v LiUe LjU 
na ime Pahor Julij iz Ljubljane. ? 
jo preklicujem. ,,• 
161 Pahor Ju)1,.( 

Izgubila sem začasno osebno $*• 
co,   izdano  od KN00   Jesenice-"18* jj, 
rovt na ime Prezelj Brigita & JeS 

S tem jo preklicujem. 
Prezelj Brigita,     ~ fj 

184 Pod gozdom 6, Jesenice lu   _ 
• Ukradena mi je bila osebna lt J\>\ 
niča, izdana od komande narodne ^ g 
lice v Ljubljani na ime Raguza •"! ' 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujen;; 
171 Raguza J»1"* 

Izgubila se je osebna izkaznica .p 
10392 in osebna izkaznica št. lO3^' • 
dani dne 9. januarja 1946 od odseK» • 
notranje zadeve za okraj Ljutomer. ># 
se glasi na ime Spindler Franc, ^ 
kovci 22, druga pa na ime Spindler ; 
rija, Drakovci 22. S tem se preklica    ( 
185 Spindler Franc   < 

Spindler tf*r* 
a n742 **• 

Prešla je evidenčna tablica o "'.^J 
priklopnik tovornega avtomobila.     e\\ 
na od  ministrstva  za  lokalni  Pl«M 
NVS v Ljubljani in jo s tem preKJl 

Ìem' Ing. Umck Anion, 
175 Ljubljana 

Urednik: Foliar Robert: tlak In nUrfba: tlakama Merkur — oba i LJubljani 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

&. Vpisi: 

^edež: Ljubljana. 
.  "an vpisa: Ü. januarja 1046. 
ljar •<••: »galanterija« d. d. T Ljub- 

jjaoien družbe Je: 
dom d? kuPuJe in Prodaja na «debelo 
ieri\     v 'nozemslvu vse vrste galan- 
Žke(rS   Ka' krallie8a> modnega, mmber- 

ga, pletenega blaga in domačo robo; 
' da sodeluje   pri  izvozu  in  uvozu 

l\ °lue»ieiiih predmetov; 
v£,, a ustanavlja, pridobiva ter jemlje 
obst •'• in ODral°vanjo druga, bodisi že 
kg \°le<-'a, bodisi nova podjetja iste slro- 
PodinfllaPrave» ki nai služijo namenu 

Vori  
a sklepa z raznimi podjetji dogo- 

fclaoa-*3 skladiščenje in razdeljevanje 

»avu-fj! razširja lastno podjetje z t 
^ dom"1 P°clru'-nic' zastopstev in 

e) nT5 in v inozemstvu; 
«Ji po/J^tleluje pri podjetjih z enakim 

•  0 da lnim namenom; 
^"lačin   J0 Pobudo PIede proizvodnje 
••••„.•! tovarnam glede na potrebe do- 

Dru5htrRa- 
Ustanovna  oblika:   Delniška   družba, 
za tr„' lena z dovoljenjem ministrstva 
dle ioVln<> In preskrbo v Ljubljani z 
IO45.   * n°vembra 1045, II. št. 941/2- 

ïa=î.      a Je ustanovljena za nedoločen 

Jn i!1"!^3 Ravnica znaša 1,000.000 din 
din'irjev  ni(?na na 1(XK) delnic P° 100° PirjLg   °elnice se plašijo na Ime. 
*'cer ,_, Se   Popisuje   kolektivno,   in 

usta- 
••- 

•••  Ini, iwipisuje    KOIPKlIvno,    in 
^»isin«     da se P°d ^sedilo tvrdkp, 
i štarnnii-ifd kocar koli« liskano a,i 

ana »J odtisnjeno, podpišeta dva 
••»•• "pravnega ali po en član in rav- 
«li •.\••••"•• oziroma kak Prokurist 
^••• À vnaleIi in  Prokurist, in sicer 

\T Procuarn)edn0 8 Prislavkom  P" P' 

Nvn,oïfii4
oblav,Ie  vse  svole   razglase 

•h ,'lavno v uradnem listu svojega 
n°dru?.ni"radnih lislîh sedeZev sV0" 

Ì irSXl  in•"' Tt?*Ten* ministrstva. 

jSsä'fÄSÄ -•b,ian'' 
*V^vîno   ,°'   rpWfl"t   m'nMrstva 
TfiaSka cesta 14f

PreskrI>o v LJublJanI' 

Objave 
Gregore Mira, načelnik oddelka za 

trgovino in preskrbo pri okrožnem N00 
v Mariboru, 

ing. Pečenko Rihard, referent mini- 
strstva za industrij., in rudarstvo v Ljub- 
ljani, 

Ribar Stefan, referent ministrstva za 
trgovino in preskrbo, Vižmarje 82, 

Skrajnar Anton, delegat pri tvrdki 
K. Prelog v Ljubljani, Večna pot 8, 

Ilrovat Janko, zastopnik IZOS-a v 
Ljubljani, Tyrseva cesta, 

Kristan Cvetko, zastopnik IZOS-a v 
Ljubljani, Tyrseva cesta, 

Rosina Drago, trgovec v Mariboru, 
Vetrinjska ulica, 

Adamič Anton, trgovec v Kranju. 
Okrožno sodišče T Ljubljani 

dne 8. januarja 1946. 
Zt 1/40 - Rg B III 178/1. 

43. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: IG. januarja 1946. 
Besedilo: »2clczninac d. d. • Ljub- 

ljani. 
Namen družbe Je: 
n) da nakupuje In prodaja na debelo 

doma In v tujezemstvu železnino in vse 
v železninsko in inštalatersko stroko 
spadajoče izdelke kakor poljedelske 
stroje In orodje vseh vrst; 

b) da sodeluje pri uvozu in izvozu 
gori naštetih predmetov; 

c) da ustanavlja, pridobiva, jemlje v 
zakup in obratovanje druca, bodisi že 
obstoječa bodisi nova podjetja iste stro- 
ke in naprave, ki naj rabijo namenom 
podjetja; 

č) da razširja lastno podjetje z usta- 
navijanjem podružnic in zastopstev, po- 
slovalnic in zalog doma In v tujezem- 
stvu; 

d) da sodeluje pri podjetjih z enakim 
ali sličnim namenom; 

e) da usmerja proizvodnjo domačih 
tovarn glede na potrebe domačega trga; 

f) da izvršuje vse trgovske posle, po- 
verjene od države. 

Družbina oblika: Delniška družba, 
ustanovljena • dovoljenjem ministrstva 
za trgovino In preskrbo v Ljubljani z 
dne 8. X. 1945, II št. 773/1—1945. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Delniška crlavnlca znaša 1,000.000 din 
In je razdeljena na 1000 delnic po 1000 
din. Delnice se glasijo na ime. 

Firma se podpisule kolektivno, in 
sfcer tako, da se pod besedilo tvrdke, 
pisano, tiskano ali e štampiljko utls. 
njeno od kogar koli. podnijeta dva Člana 
unravnepn odbora'aH en član In ravna- 
telj s pfoknro oziroma kak Prokurist ali 
r»n rnvnalcll In profcnrM, in sicer zad- 
nfa dvn vedno s prislavkom p. p. (per 
procura). ' 

Družba objavlja vse svoje razglase 
pravnoveljavno v uradnem listu svojega 
sedeža in v uradnih listih sedežev svo- 
jih podružnic. 

Člani upravnega odbora so: 
dr. Maček Viktor, načelnik ministr- 

stva za trgovino in preskrbo v Ljubljani, 
Dvorakova 6, predsednik, 

Pintar Ferdo, trgovec v Ljubljani, 
Dalmatinova 8, podpredsednik, 

Sega Matija, referent ministrstva za 
trgovino in preskrbo v Ljubljani, Stari 
trg 8, 

Seunig Matija, pomočnik načelnika odr 
seka za preskrbo MOOF Ljubljana, 

Primožič Franc, referent ministrstva 
za trgovino in preskrbo, Ljubljana, Ce- 
lovška 275, 

Marolt M'lan, 5el fuž. odseka pri mi- 
nistrstvu za industrijo in rudarstvo v 
Ljubljani, Gregorčičeva 29, 

dr. Zakelj Ciril, uradnik IZOS-a v 
Ljubljani, Tyrseva 88, 

Florjančič Stanko, predsednik mest- 
ppga odbora RK Ljubljana, Bleiweisova 
št. 4, 

Breznik Venčeslav, trgovec v Ljublja- 
ni, Stritarjeva 7, 

Stupica Fran, trgovec v Ljubljani, Go- 
sposvetska 1, 

Hudnik Drago, instalater v Ljubljani, 
Dvorakova 10. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Zt 5/46 - Rg B III 180/1. 

Spremembe in dodatki: 

44. 
Sedež: nrasfnik. 
Dan vpisa: 81. decembra 1945. # 
Besedilo: Viljem Abclna dediči. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

In rudarstvo NVS z dne 11. januarja 
1915, zap. štev. Pers 4319, se izbriše 
delegat Dernovšek Hin" o, vniše pa se 
delegat Pufler Janko, Hrastnik. 

Tvrdka se podpisuje odslej tako, da 
pristavi pod pisanim, tiskanim ali z ži- 
Efom odtisnjenim besedilom delegat Pu- 
fler Janko svoj lastnoročni podpis s pri- 
stavkom: >delegat ministrstva za indu- 
strijo in rudar=tvo<. 

Okrožno kot trg. sodišče v Ccljn 
dne 11. januarja 1946. 

H R A 2/C2. 

45. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. januarja 1946. 
Besedilo: >I. BInsnika nasl^ univer- 

zitetna tiskarna, litografija in karto- 
naža A. d.« 

Po odločbi NVS ministrstva za indu, 
etrijo  in  rudarstvo   se   vpiše  delegat 



Stran 20. Štev. V: 

tov. Jeršek Vinko v Ljubljani, Opekar- 
ßka cesta 24 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. januarja 1946. 

Rg B I 157/21. 
* 

46. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. januarja 1946. 
Besedilo: ^Delniška družba pivovarne 

Union«. 
Po odloku NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 20. decembra 
1945, zap. št. Pers. 4577, se izbriše de- 
legat tov. Žužek Franc. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. januarja 1946. 

Rg B I 34/60. 

.* 
47. 

Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 14. januarja 1946. 
Besedilo: »Elma, industrija električ- 

nega materiala, kovinskih in bakelitnih 
izdelkov, lastnik Volk Janez.« 

Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 
strijo in rudarstvo z dne 3. januarja 
1946, zap. št. I P—52/46, se zaznamuje 
uvedba začasne uprave in kontrole dr- 
žave in vpiše kot začasni upravitelj 
tov. Poljšak Tone iz Ljubljane. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 11. januarja 1946. 

Eg A VIII 5/3. 
* 

48. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. januarja 1946. 
Besedilo: Kartonažna tovarna in indu- 

strija kovinsko - galanterijskih izdelkov 
Jakša & Co. družba z o. z. 

Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 
strijo in rudarstvo, z dne 10. januarja 
1946, I/P 171/46—J, se vpiše delegat mi- 
nistrstva Kramar Ciril, klepar in vodni 
instalater v Ljubljani, Gerbičeva 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
-dne 15. januarja 1946. 

Rg. C III 234/10. 

49. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. januarja 1946. 
Besedilo: Kurivopromet d. d. v Ljub- 

ljani. 
Vpišeta se prokurista Lesjak Alojzij 

in Rozman Janez. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 8. januarja 1946. 
Rg B III 172/2. 

50. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. januarja 1946. 
Besedilo: Prometni zavod za premog 

đ. d. v Ljubljani. 
Z odredbo Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za industrijo in rudarstvo 
in ministrstva za trgovino in preskrbo 
z dne 8. okt. 1945, zap. št. I P—2840/45, 
je bil odrejen takojšen prehod tvrdke 
v likvidacijo in ßo bili postavljeni za 
likvidatorje; 

Lesjak Lojze, uradnik tvrdke, ing. 
Hohnjec Milivoj, delegat MIR v Ljub- 
ljani, dr. Pretnar Stojan, načelnik ob- 
čega odd. MIR v Ljubljani, dr. Schauer 
Dolfe, načelnik zadružnega oddelka mi- 
nistrstva za trgovino in preskrbo v Ljub- 
ljani. 

Za podjetje podpisujeta po dva likvi- 
datorja kolektivno tako, da pisanemu, 
tiskanemu   ali   odtisnjenemu  besedilu 
firme s pristavkom: »v likvidaciji« pri- 
stavita evoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. januarja 1946. 

Rg B I 176/31. 
* 

51. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 6. januarja 1946. 
Besedilo: Ivan Sax. 
Obratni predmet: Trgovina z obleko 

in manufakturnim blagom. 
Izbriše se dosedanji imetnik firme 

Sax Ivan, vpiše pa nova imetnica Pri- 
stovšek Miroslava roj. Sax iz Ljubljane, 
Gregorčičeva 17b. 

Obratni predmet odslej: Trgovina s 
konfekcijskim, manufakturnim in galan- 
terijskim ter modnim blagom in dežniki 
na drobno. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Rg. A III 221/3. 
* 

52. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. januarja 1946. 
Besedilo: Feliks Toman. 
Po odločbi NVS, ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo z dne 8. I. 1946, 
zap. št. I/P—125/46—I, se zaznamuje 
uvedba začasne državne uprave in vpi- 
še postavljeni začasni upravitelj tova- 
riš Nemec Vladimir. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. januarja 1946. 

Rg A VI 61/5. 
* 

53. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. januarja 1946. 
Besedilo: Tovarna kovinskih izdelkov 

M. Lajovic, družba z o. t. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo, z dne 11. novembra 
1945, zap. št. Pers. 4292, se vpiše delegat 
ministrstva Poljšak Tone, elektrotehnik v 
Ljubljani, Galetova 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Rg C III 209/10. 

Zadružni register 

54. 
Spremembe in dodatki: 

Sedež: Dobrna. 
Dan vpisa: 3. januarja 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Dobrni r. z. z n. j. 
Po odločbi Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za finance z dne 2. X. 1945, 
1 št. 612—V—1945. •• vpiše delegat Mi- 

hael Pušnik, knjigovodja v Vojniku. 
Izbriše se zaznamba, da je likvidator,' 

>Raiffeisenverband Steiermark«. - '", 
Zadruga se odslej podpisuje tako, d8 

stavi delegat Mihael Pušnik pod pisan0» 
tiskano ali z žigom odtisnjeno besed»0 

zadruge svoj podpis s pristavkom: de* 
legat ministrstva za finance. 

Okrožno kot trg. sodišče v Celju 
dne 3. januarja 1946. 

Zadr. VI 40/74. 
* 

••. 
Sedež: Dobrna» 
Dan vpisa: 5. januarja 1946. 
Besedilo: Railfcisenkasse - Bad #••< 

haus ié z. z n. j. 
Po odločbi Narodne vlade Slovenije» 

ministrstva za finance v Ljubljani z dfl*. 
8. XI. 1945, št. 612-V-1945, se wf. 
delegat Pušnik Mihael, knjigovodja F0* 
sojilnice Vojnik. 

Izbrišejo se člani upravnega odbor** 
Peter Okrožnik, pos. v Dobrni, Fra0" 
Vonko, Dobrna in Jožef Božnik, oWlfl' I 
ski nastavljenec v Dobrni. 

Zadruga se podpisuje odslej tako, o* 
pristavi delegat Pušnik Mihael pod r 
sano, tiskano ali z žigom odtisnjeno b£ 
sedilo zadruge svoj podpis s pristop 
kom: delegat ministrstva za financ 
Slovenije. 

Okrožno kot trg. sodišče v Celje   , 
dne 5. januarja 1946. 

Zadr. 10/14 Celje. 

56. 
Sedež: Frankolovo. 
Dan vpisa: 3. januarja 1946.     '** 
Besedilo: Posojilnica na Franov 

vem r. z. z n. j. ž »: 

Po odločbi Narodne vlade Slovenj' 
ministrstva za finance z dne 2. X. I8 <.l 
št. ------ 
nik 
v Vojniku. .'----i 

Izbriše se zaznamba, da je likvM? , 
>Raiffeisenverband Steiermark«.   "•';.; 

Zadruga ee odslej podpisuje tako, ^ 
pristavi delegat Pušnik Mihael pod P 
sano, tiskano aH z žigom odtisnjeno 
sedilo zadrugo svoj podpis e pnsta- 

kom: delegat ministrstva za financ«- 
Okrožno kot trg. sodišče v Celj« 

dne 3. januarja 1946. 
Zadr. VI 52/68. 

57. 
Sedež: Gornji grad. 
Dan vpisa: 31. decembra 1945.     •. 
Besedilo: Posojilnica v Gornjem p* .. 

Izbrišejo se Člani upravnega oo.ft 
Kohne Anton, pos. v Gornjem V?^ 
Tevž Anton, trg., Ljubno, Spende f» 
zas., Gornji grad, Kolenc ?••%!.0• 
Ivanje, Zavolovšek Anton, pos.., h,' rjj, 
Zmavc Franc, trg. v Gornjem gra<J£, 
Božica Fran, trg. v Gornjem gra° ^ 

Po odločbi ministrava za fì
T
na"^4 e0 

z dne 6. X. 1945, št. 612-V-1945'. 

nisirsiva za iinance zone t. •. *"-«,', 
612-V-1945, se vpiše delegat;^, 

• Mihael, knjigovodja pri Posojil0.1' 
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ft;«deIegat Zmav° Franc, trgovec v 
trnjem gradu. 
WDK f "•^ Popisuje tako, da 
SZ ,.,e ^1 Zmavc Franc P^ P1' 
kesten m ali • žigom odtisnjenim 
W-dT Zadru8e STOJe ime s pristav- 

Ubril        miQistrstva za finance, 
»kih t    *?e' °-a Ie zveza  južnoštajer- 
HkvU..    klh zadrug Raiffeisen, Graz, 
«Water zadruge. 

u«oîno kot trg. sodišč v Celju 
<«"> 81. decembra 1945. 

Zadr. I 127/62. 
h * 
JjJ* Nora cerkev, 
Cj?isa^3> Januarja 1946. 

Soy; •• ,0: Hranilnica in posojilnica v 

minis.7,loS°i Narodne vlade Slovenije, 
1• lì «< "* znance z dne 2. oktobra 
gat iffi,  V1?."7-1945» se vpiše dele- 
uSael Pušnik iz Rojnika, 

eisenvi t 8e» da Jo likvidator  >Raiff- 
Zađ   band Steiermark«. 

poi •^8• se odslej podpisuje tako, da 
•••• han<>5. tiskano ali z žigom odtis- 
nit ^?110 zadruge pristavi delegat 
••. j •1•••1 svoj podpis s pristav- 

Ok   *     l mi'nistrstva za finance. ro*no kot trg. sodišče • Celju 
dne 3. januarja 1946. 

Zadr. VI17/60. 
69. «, 

Sft Vojnik. 
v^HeJf1^5- Januarja 1946. 

*• ïW , RaJHeisenkasse, Hochenegg 
Pu ' -' •• 

^'listS^i Narodne vlade Slovenije, 
• %l lZl*a finance v Ljubljani z dne 
«hat Eft st 612-V-1945, se vpiše 

!!••• nik Mihael,- knjigovodja Po- 
h ~&&rL • JQik- 
.%i^ se podpisuje odslej tako, da 
• 5°. feulegat Pu§nik Mihael pod pi- 
VdiI° z»3"0 ali z ži&om odtisnjeno be 
••- del* ße SV°J P^P*3 s Pristav 
°'°V^îI iegat   ministrstva    ••    fin«npf • eöije ministrstva   za   finance 

54*52? IS k°t upravni Slani Kožuh 
^•, Žm-T:' SkofJa vas, Franc Steinber- 
K» v Vojnih 
^«untole in Adolf 

Valentin Samet, 
Coti, pos. v Vof- 

r0ïn" k°J trg. sodišče v Celju 
Qne o. januarja 1946. 

Zadr. 2/14 Celje  . 

H«: Ljublj lana. uan w'r'
uu,iana, 

Mfcli-uarjaim 

ÏSa V o3lce.y 8ađia J» zelenjave, 1•• s* * omejenim jamstvom v Ljub- 

lLde8ckembUr/e&keKa sodišča z dne 
k19/4> ie billi?5' °Pr- «. Zadr. IV 
Vhaj,, ^"Prestanek zadruge, 
indilo «î!? v ]ikvidacijo 
^avkom/1JXW. kakor zßorai s zaiikv,\î;t   likvidaciji. 

^•vLjSSanj   FTark0'     P^ajalec J «oijam, Florjanska uL 14 in 

2. Gaberšek Zinka, zastopn. IZOS-a.v 
Ljubljani, Idrijska 13, ki bosta skupno 
podpisovala tako, da bosta pod besedilo 
firme s pristavkom >v likvidaciji« po- 
stavljala svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. januarja 1946. 

Zadr. IV 129/11. 
•» 

61. 
Sedež: Železniki. 
Dan vpisa: 14. januarja 1946. 
Besedilo: Sodarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Železnikih. 
Na skupščini dne 1. decembra 1945 

so bila sprejeta nova pravila. 
Naloge zadruge je: a) izdelovanje so- 

dov in drugih sodarskih izdelkov po 
možnosti v zadružnih delavnicah; b) na- 
kup surovin in drugih stvari, potrebnih 
v sodarski stroki ter vnovčevanje sodar- 
skih izdelkov brez posrednikov; c) na- 
jemanje in nakupovanje inventarja in 
nepremičnin, kolikor je v zadružno ko- 
rist; č; sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnej- 
šega sodelovanja ter prebujanja zadruž- 
ne zavesti. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat, 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 člani. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena Člana upravnega odbora. 
t Zadruga objavlja,.svoje, priobčitve.s 
tem, da Jih nabije na zadružni razglašni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Za predsednika upravnega odbora je 
določen Dolenc Karo], ki opravlja tudi 
posle tajnika. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
GloboČnik Josip, Thaler Marjan, Potoč- 
nik Jožef in Vrhunc Jožef, vpišejo se 
novoizvoljeni člani upravnega odbora: 

Šmid Jože, sodar v Železnikih št. 152, 
kot blagajnik, 

Primožič Štefan, sodar v Železnikih 
št. 157, 

šmid Anton, sodar v Železnikih 144, 
Šmid Ferdo, sodar in posestnik v Že- 

leznikih 152. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 12. januarja 1946. 
Zadr. II 60/45. 

IV Sp 1109/46-4 212 
Amortizacija 

Na prošnjo Cretnika Jurija, pos. v Vi- 
nah 5, pošta Nova cerkev, se uvaja po- 
stopek za amortizacijo spodajnavedene- 
e;a vrednostnega papirja, ki je prosilcu 
baje prešel, ter se njegov imetnik po- 
ziva, da uveljavi v 6 mesecih po objavi 
v >TJradnem listu« svoje pravice, sicer 
se bo po preteku tega rokajzreklo, da 
je vrednostni papir brez moči.    • _ j 

Oznameniio vrednostnega papirja:   , 

Hranilna knjižica Hranilnice dravske 
banovine, podružnice v Celju št. 42861, 
glaseča se na ime Čretnik Jurij z vlogo 
po valorizaciji din 6842.73. Vloga je vin- 
kulirana. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 12. januarja 1946. 

* 
IV Sp 187/45—2 211 

Sklep 
Senica Blaž je bil dne 7. novembra 

1944 v Hinjah v Suhi Krajini v borbi z 
belogardisti in je baje tega dne ob tej 
priliki padel, kakor trdijo to tovariši 
pogrešanega, ki so ga videli mrtvega. 

Ker je torej verjetno, da je Senica 
Blaž umrl, se uvaja na predlog njegove 
žene Senica Frančiške, pos. v Slivnem 
št. 18, postopek v dokaz smrti in se po- 
stavlja za skrbnika navedenega Vaš 
Odon, sodni uradnik v Celju. 

Vsakdo, komur je kaj znanega o po- 
grešanem, se poziva, da Javi to sodišču 
ali skrbniku do 12. aprila 1946. 

Po preteku tega roka in Izvedbi doka- 
zov, se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Celju 
dno 12. januarja 1946. 

049/44, 0586/44, 069/44, 0462/44. 210 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča 

a) Gornik Jožef, posestnik, Cerov log 
št. 6, je umrl dne 17. januarja 1944, 

b) Bojane Franc, posestnik. v Ždinjl 
vasi št. 20, dne 30. maja 1944, 

c) Keše Franc, posestnik v Golobi- 
njeku št. 3, dne 18. januarja 1944, 

č) Kos Tomaž, Zalovče 17, dne 22. ok- 
tobra 1941 in 

Kos Terezija od ravno tam dne 25. 
septembra 1944. 

Poslednje volje imenovanih so se na- 
šle. 

ad a) Gornik Jože, Cerov log št. 6 kot 
zap. sin, 

ad b) Bojane Franc, Zdinja vas 20, 
kot zap. sin, 

ad c) Keše Ludvik, oglar, Kopriv- 
nik* in 

Keše Franc, Golobinjek št. 3, kot za- 
pustnikova sinova, 

ad č) Kos Tomaž mlajši, Žalovče 17, 
kot zapustnikov sin, katerih bivališče 
ni znano, se pozivajo, naj se v enem letu 
od današnjega dne zglase pri tem sodi- 
šču. Po tem roku se bo razpravljala za- 
puščina z ostalimi dediči in z: 

ad a) Zupančičem Jožetom Cerov log 
št. 2, 

ad b) Rifeljem Francetom iz Goluš- 
nika it. 6, 

ad c) Kovačičem Janezom, Golobinjek 
št. 9, 

Rusom Janezom, Golobinjek št., 10 in 
ad č) Kos Marijo, Zalovče št. 13, ki 

so bili postavljeni odsotnim dedičem za 
skrbnike. 

Okrajno sođiščo v Novem mestu 
, dne 17. novembra 1945. 

\ 
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Oklic 

Tožeča stranka: Mezek Marija, delavka 
V Brebovuici št. 7, p. Gorenja vas, je 
vložila proti toženi stranki: Cankarju 
Maksu, pos. sinu, prej v Brebovuici 
št. 0, se<taj neznanega bivališča radi 
din 10.UÜ0.— s prip. k opr. al. 1 T2/4C-1 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 1. februarja 104G ob 9. uri dop. pred 
tem sodiščem v sobi št. 0, razpravua 
dvorana. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
•• poslavlja dr. Jama Alojzij, tajnik 
okrajnega sodišča v Skofji Loki. za skrb- 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne Imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišeo • Skofji Loki, odd. L, 

dne 17. januarja 1940. 

Zp. 10/46-2. * 203 

Poziv upnikom. 
Na podstavi sodbe vojaškega eodišča 

ljubljanskega vojnega področja, senata v 
Ljubljani, z dne 23. VIII. 1945, Sod. 
1443/45, je bila tvrdka Medic & Zanki 
družba z o. z. v Ljubljani, Resljeva cesta, 
obsojena na zaplembo tovarne lakov, fir- 
neža in olja v Medvodah, vL žt. 259, 
295 k. o. Preska. 

Pozivajo se vsi upniki navedene druž- 
be, da v 15 dneh od dneva objave tega 
poziva prijavijo svoje terjatve pri pod- 
pisanem sodišču, ki opravlja zaplembo. 

Okrajno sođ'isfe • fckolji Loki 
dne 18. januarja 1940. 

• 
II Ksp 27/45-5 197 

Poziv upnikom 
i*ri podpisanem sodišču Je uvedeno 

raplembeno postopanje proti Ruparju 
Janezu, ključavničarju v Skofji Loki, 
Kopališka ul. št. 11 glede vse njegove 
premično in nepremične imovine (zlasti 
vložka št. 594 in 750 k. o. Skofja Loka). 

Njegovi upniki se pozivajo, da v 15 
dneh po tej objavi prijavijo pri tem 
sodišču -VOI«J Ave proti imenova- 
nemu. Zemljiškoknjižno £e zavarovanih 
terjatev ni prijavljati. 

Okraino sodišče v Skofji Loki 
dne 18. januarja 1940. 

Razno 

Izgubljene listine 
St. G68/1-40 207 

Izgubili smo: 
1. potrdilo o prijavi osebnega avtomo- 

bila znamke >Opel-Olimpia< št. motorja 
10O045; 

2. potrdilo registracije št. S-4811 in 
3. vozno dovolilo št. 05C0/F, izdano od 

prometnega oddelka okrožja Celje. 
Avtomobil je dodelilo MLP Ljubljana 

ta službeno uporabo oddelku za notra- 

njo upravo okrožja Celje, in se izgub- 
ljene listine nana.-ajo na ta oddelek. 

Navedene listine s lem preklicujemo. 
Oddelek za notranjo upravo za okrožje 

Ccljo — Preiskovalni odsek 
dne 17. Januarja 1940. 

St. 1438/40 203 
Izgubili smo evidenčno tablico motor- 

nega dvokolesa DKW, motor. št. tablice 
>S 0283<, last okrajnega NO Celje-oko- 
lica, odsek za notranje zadeve, in jo s 
lom preklicujemo. Kdor bi o tablici kaj 
vedel ali jo našel, naj to sporoči oziroma 
jo pošlje temu odseku. 

Okrajni N0 GVlje—mesto ' 
Oddelek za notranje zadeve — Preisko- 

valni odsek 
dne 17. jenuarja 1940. 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Brnluž Iva iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
195 Bratuž Ira 

Izgubil sem avtomobilsko registracijo 
St. 4510 in šofersko izkaznico, izdani od 
okrajnega NO, prometni odsek v Coliu 
na ime Dolinšek Janez iz Ložnico 39, 
okraj Celje. S tem jih preklicujem. 
217 Đolinšek Janez 

Ukradena mi Je bila osebna izkaznica 
št. 059168, izdana od komnnde narodne 
milice v Ljubljani na ime Flis Gregor iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
214 Flis Gregor 

Izgubil sem osebno Izkaznico, izdano 
od krajevnega odbora OF v Dev. Mar. v 
Polju na ime Oabrovšpk Ludvik iz Dev. 
Mar. v Polju. S tem Jo preklicujem. 
200 Oabrovšek Ludvik 

Izgubil sem osebno Izkaznico. Izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime GolFer Ciril iz Ljubljane. S tem 
io preklicujem. 
209 Golfer Ciril 

Izgubil sem osebno Izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Jenko Stefan iz Zagorja ob Savi. 
S tem Jo preklicujem. 
221 Jenko Štefan 

Izgubil sem osebno Izkaznico, izdano 
od krajpvnecra NO v Slov. Konjicah na 
ime Kadilnik Franc iz Slov. Konjic 11. 
S tem jo preklicujem. 
193 Kadilnik Franc 

Izgubila sem prometno knjižico za 
kolo (ev. št. tablice 2403), izdano od 
uprave policije v Ljubljani na ime Kraut 
Tatjana iz D. M. v Polju. S tem jo pre- 
klicujem. 
201 Kraut Tatjana 

Izgubil sem evid. tablico S-Glll za 
motorno kolo >Z(indapp«, izdano od mi- 
nistrstva za lokalni promet v Ljubljani. 
S tem jo preklicujem. 

Lojze Lah, avtoprevoznik, 
215 Maribor, Linhartova 27 

Ste». 

Izgubila so je osebna izkaznica §leV 

ka 07Ó09, izdana od odseka za iiotra»!« 
zadeve okraja Ljutomer in osebna l 

lezniška izkaznica it. i:-5"910, izdana• 
železniške sekcije v Ptuju. Obe izkazu'" 
se glasita na ime Marinič Jožef Cven ' 
se s tem prekhcujeta. , . 
204 , Marinič ••••! 

Izgubil sem šofersko legitimacijo • 
vilka  14«, osebno izkaznico,  potrdilo 
registraciji svojega tovornega avtom obila 
Ford št. CG73 in'svojega motornega k£ 
lesa znamke >Viktorija< št. 0089, vse1' 
stine glaseče se na ime Matelič Andrf* 
roj. 21. XII. 1908 v Moteradi pri T*1' 
in izdane od okrožnega odbora v Mar 

boru. Vse listine s tem preklicujem. 
213 Matelič Andrej 

Izgubil sem vojaško knjižico št.22G-52J 
15. majevička brigada, protivkolski Y°4 
2. bataljon, Boh. Bela, na ime Mon • 
in jo s lem prekjicujem. , 
198 Mon I»"1 

Izgubil sem šofersko legitimacijo,,1^ 
dano od cestnegn prometnega odsek* 
Žalcu na ime Planinšek  Ivan iz Cfi'J*1 

Breg 23. S tem jo preklicujem. 
Planinšek Ivan, 

202 drž. mlekarna Celje 

Ukradena ml je bila vojna knj'^ 
št.  95G8G9,  izdana  od   II.  divizije ^ 
personalni odsek v Ljubljani, na ime'ij, 
vre Savo iz Ljubljane. S tem jo pfe^ 
cujem. 
194 Sovro Sa* 

Izgubila sem osebno izkaznico, \• , 
od  krajevnega  NO v  Krčevini  nai 
Segula Angela iz Sv. Lovrenca v&l    J 
goricah. S tem jo preklicujem. i 
208 Segula Ang*1*   ! 

Izgubila  sem zač. osebno  izkazi ; 
izdano od krajevnega NO v Tržiču (0° 1 
na ime Spendal Jožefa iz Zvirč, K°v ' i 
S tem jo preklicujem. 
190 Spnndal Joïc'» 

ir i Izgubil sem izpričevalo o završneifl    | 
pitu meščanske šole v Slovenjem Gra   o 
izdano dne 28. VI. 1931, št. protokol»:£ 
tek. št. 317, na ime Tiršek Franc, öl 

venj Gradec S tem ga preklicujem' 

199 Tiršek Pr*ot 

Izgubil  sem  akademsko   leg-Hiriia^^j 
tehnične fakultete univerze v Lj1^'{ ^ 
na ime Valant Ivan iz Sevnice. S 
jo preklicujem. .   „ 
220 Valant I»«" 

Izgubila sem mesečno dijaško ie\eLfr 
ško legitimacijo za progo Vrhnika-• 
Ijana št. 78. izdano od uprave ^Th..^ 
leznic v Ljubljani na ime Zalokar ve ^ lutine v i.juuijam na ime /.uiim«"    . „j, 
nika i Vrhnike. S tem jo preklicuie^ 
218 Zalokar Veronik» 

Ukradena mi je bila osebna l3*?.?"'' 1 
izdana od  komande  narodne  "lil.   pri 
Ljubljani na ime Zore lx>vro z "lca v 

Ljubljani. S lem jo preklicujem. 
219 Zore l>orT° 

.Urednik: Pohar Robert; tisk in založba: tiskarna Merkur — oba v Ljubljani, 
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letnik m. Priloga k 8. kosu z dne 20. januarja 1946. Številka 8. 

Objave 
Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 

' ^dež: Laško. 
£an vpisa: 27. novembra 1945. 

»Ri-??   .Uo:   Podjetje   lesnih   izdelkov 
"'»ta Kopač«. 
y oralni predmet: Proizvodnja leanih 
n|k?y '4 trgovina z lesom. 

dn,4K bena    oblika:   Javna    trgovska 
jiba

v od 26. novembra 1945. 

w  ružbeaiika: Kopač Mirko, strojni teh- 
ta*,.* raškem št. 29, Kopač Josip, k<* 
plIa!ai Uradnik v Laškem 139. 

Zase    °° zastopanja: Vsak družbenik 
p„j , 

• rP's Hrme: Firma se podpisuje ta- 
pe'èato ^0^ naPisanim> tiskanim ali • 
Prisu • odtisnjenim besedilom firme 
Pag ^'.družbenik Kopač Mirko ali Ko- 

0SJP svoj lastnoročni podpis. 

^*«•• kot trg. sodišče Celje 
dne 27. novembra 1945. 

A lil 276/2. 

53 Spremembe in dodatki: 

§ed lei: 
i*n v 

Celje. 
ßesL-piSa: 28- novembra 1945. 
*o Si ,: Cc,i'ska PosoJilHica d. d. 

^misirTi    • Narodne vlade Slovenije, 
K 5j9

rs7 za finance, z dne 11. X. 1945, 
Grobeil;,"1 Ö45, se vpiše delegat Tone 

Družb        nòni uradjlik> Celic- 
Podptïo J Ie podpisuje odslej tako, da 
Hwm p fc*Pl Tone Grobelnik pod pi- 
^6s&dllom  »nim ali z žig°m odtisnjenim 
«•••. J j"  firme svoje ime s pristav- 

OlT     * ministrstva za finance. 
UKr°žno kot trg. sodišče Celje 

«ne 28. novembra 1946. 
B II 25. 

J***&i?'i 18- ianuaria 1946- 
*'4 surnV. gnac Fock» parotovarna za 

rt«. r«loeoi NVS, ministrstva za indu- 
°4 san Ä°« z dne 11. januarja 
W ?P. §t. I/P-194/46,se je vpisal de- tega 
°^an, usÄntrslva. tov- ing- Modic 
5ri'totu òri te..pri Podirf Zabret 

Okr, 
PH Kranju. 

0116 18. Januarja 1946. 
fig V 136/7. 

65. 
Sedež: LJubljana, Rožna dolina XV/8. 
Dan vpisa: 17. januarja 1946. 
Besedilo: Ljubljanska gradbena in in- 

dustrijska družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja Battolino Valen- 

tin star. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 15. januarja 1946. 
Rg CV 352/4. 

* 
66. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. januarja 194\. 
Besedilo: Šumi, tovarna bonbonov, čo- 

kolade in peciva, K. & S. Hribar. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 9. jan. 1946, 
zap. št. I/P 200/46, se je vpisal delegat, 
tov. Amon Mirko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. januarja 1946 

Rg A II 190/13. 
* 

67. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. januarja 1946. 
Besedilo: »Volta« tovarna elektroteh- 

ničnega materiala, družba z o. z. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 11. XII. 1945, 
zap. št. Pers. 4292, se vpiše delegat mi- 
nistrstva Poljšak Tone rz Ljubljane, Ga- 
letova 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. januarja 1946. 

Rg C V 273/17. 
* 

68. 
Sedež: Vir pri Domžalah. 
Dan vpisa: 21. januarja 1946. 
Besedilo: Tiskarna Veit in drug, druž- 

ba z o. z., Domžale. 
Na predlog ministrstva za industrijo 

in rudarstvo se vpiše delegat tov. Novak 
Jože, ki bo podpisoval tako, da bo pod 
besedilo firme poslavljal svoj lastno- 
ročni podpis. 

Okrožno sodišče v Linbljanî 
dne 19. januarja 1946. 

Rg C III 211/3. 

69. 

Zadružni register 
Vpisi: 

Sedež: Dob. ,   _,e 
Dan vpisa: 16. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga % ome- 

jenim jamstvom v Dobu pri St. Vidu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 7. decembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega atro» 

kovnjaka p«A«l terenske razmere in iz- 
dela obnovît/tîfii načrt za svojo vas; 

b) da poo vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za x^akega posameznega člana 
in za celottl^Jioliš, nadalje določi višino 
obremenitv* v delu in denarju in odpla- 
čilni načrt ZA vsakega člana; 

e) da posi eduje med člani in narodno 
oblastjo urecitev zemljiškoknjižnih, sluz- 
nostnih in «rugih eventualnih spornih 
odnosov (komasacija); 

č) da prisxrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skuono nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeljujo mod svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem načrtu; 

f) da po možnosti pristojnih vojaških 
oblasti izposluje pritegnitev delovnih 
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter 
jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 500 din in *e 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še> z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve i 
tem, da jih nabije na zadružni razglasmi 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem Članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik,, 
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Prosen Franc, tesač v Dobu 16, pre* 

sednfk, 
Kastelic Alojz, kmetovalec, HraStbr 

dol 13, tajnik, 
Zaje Alojz, kmetovalec, Vel. Peče 23, 

blacajnik, 
Mandelj Miha, kmetovalec, Lučarjev 

kal 7, 
Nose Franc, kmetovalec, Hrastov dol, 

št. 4, 
Rus Jože, kmetovalec, Pristavlja ras 

št. 7, 
Kozlevčar Franc, čevljar, Petrusnja 

vas 31. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Zt. 3/46. — Zadr. V 42/1. 
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Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 16. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga t omejenim jamstvom na Jesenicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na ekup- 

Ečini dne 30. septembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a). Nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred; 
iiikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

č) ustanavljanje posameznih odsekov 
za pospeševanje posameznih gospodar- 
skih panog kakor: sadjarstva, vinarstva, 
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste, nadalje 
z izvrševanjem hotelske, restavracijske, 
gostilničarske, kavarniške, kinomato- 
grafske, pekovske, mlekarske in mesar- 
ske obrti, dalje raznih fondov kakor: 
dobrotvorni, posmrtni itd. Kako je rav- 
nati e temi fondi, se natančneje pred- 
piše s posebnimi pravilniki; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter probujanja zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 50 din, ki se 
vplača, ob vstopu v zadrugo ali v petih 
enakih mesečnih obrokih. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Zadruga 
objavlja svoje priobčitve s tem, da jih 
nabije na zadružni razglasni deski na 
sedežu uprave in vseh poslovalnic in 
razglasi v zadružnem glasilu. Vabilo na 
skupščino pošlje poleg tega vsem N00, 
v območju katerih posluje, in najmanj 
8 dni pred skupščino tudi,vsem članom 
oziroma delegatom. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in toliko odbornikov 
kot je poslovalnic, ki jih voli skupščina 
z nadpolovično večino glasov. Prvi uprav- 
ni odbor šteje poleg predsednika, pod- 
predsednika, tajnika in blagajnika še 
19 odbornikov. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 
m Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora,^če sta pa odsotna, dva za to po- 
oMaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Muren Hinko, Jesenice, predsednik, 
Stražišar Jožef, Jesenice, podpredsed- 

nik, 
Perko Pepca iz Javornika, tajnica, 
Zorman Franc, Jesenice, blagajnik, 
Potočnik Jožef, Jesenice, 
Pogačnik Ferdinand, Jesenice, 
Logar Francka, Jesenice, 
Graridovee Ivan, Jesenice, 
Pogačar Valentin, Jesenice, 

Stremar Franc, Jesenice, 
Sušnik Matija, Jesenice, 
Strava Vinko, Jesenice, 
Zupan Ivan, Jesenice, 
Rotar Vinko, Jesenice, 
Rajner Jakob, Javoraik, 
Feldin Herman, Hrušica, 
Bizjak Janez, Koroška Bela, 
Pintar Jožef, Gozd-Martuljek, 
Arih Janez, Kranjska gora, 
Gregori Franc, Podkoren, 
Dolinar Josip, Rateče, 
Malenšek Jože, Javornik in 
Albreht Lovro, Koroška Bela. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Zt. 62/45. — Zadr. V 41/1. 

To 59/45 
Oglas 

250 

Tožnica Zidarič Marica, poštna urad- 
nica v Središču, je vložila proti tožencu 
Zidariču Alojziju pod opr. št. To 59/45 
tožbo na razvezo zakona. Javna ustna 
razprava o tej tožbi je razpisana na 6. fe- 
bruarja 1946 ob 9. uri pri tem sodišču, 
soba št. 93. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin tov. Ver- 
bek Viljem, tajnik-pripravnik pri okrož- 
nem sodišču, ki bo zastopal toženčeve 
interese na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se ne javi sam aH ne ime- 
nuje zastopnike. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. januarja 1946. 

Ok 1/46-2 248 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Judež Janez, rojen 31. decembra 1885 
v Velikem Orehku bivše župnije Stopiče 
in bivše občine Šmihel-Stopiče, okraj 
Novo mesto, je kot 171etni samec odšel 
za delom v Leadville Colorado, USA v 
poletju 1903. V letu 1921. se je v Den- 
verju s sestrično Štefanijo Mežnar po- 
ročil in poslal meseca septembra 1921 
sliko svoje poroke. Zadnjič je pisal do- 
mov materi 22. VI. 1924, potem pa ni 
bilo več glasu o njem. 

Ker je delal v rudniku in bil v stalni 
smrtni nevarnosti ter je že 21 let neiz.- 
vesten, se po §24/ 1 o. d. z. uvaja na 
prošnjo njegovega brata Judeža Antona 
iz Velikega Orehka št. 13 postopanje 
radi proglasitve mrtvim gori navedene- 
ga Judeža Janeza in se izdaje poziv, da 
vsakdo, ki kaj ve o pogrešancu, sporoči 
to podpisanemu sodišču ali pa tov. Jarcu 
Ivanu, sodnemu pis. pristavu, v pok. v 
Novem mestu, ki mu je postavljen za to 
zadevo za skrbnika. 

Judež Janez se poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali da kako drugače na zna- 
nje, da še živi. 

Po preteku enega leta, računši od raz- 
glasa v >Uradnem listu<, bo sodišče na 

zopetni predlog razsodilo o proglasitvi 
Judeža Janeza za mrtvega. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. januarja 1946. 

* 
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Uvedba postopanja za progla* . 
sitev mrtvim 

Stopar Engelbert, rojen 4. sept. 1905 
v Crni pri Prevaljah na Koroškem, ozf« 
njen, zemljemerec v Novem mestu, Prl' 
stojen ravno tja, je odšel k partizanko 
13. IX. 1943. Dodeljen je bil štabu Can- 
karjeve brigade in je bil na položaju ? 
Osredku pri Globodolu, občine Mirna 
peč, dne 28. oktobra 1943 baje od Nem* 
cev, ki so v tem kraju napadali, zajet» 
neznano kam odpeljan in najbrže na »a' 
kem samotnem kraju v okolici Mirnfl 

peči ustreljen. 
Ker je verjetno, da je imenovani on}"' 

se uvaja na predlog njegove žene Olg9 

roj. Zgonik iz Novega mesta, Društven* 
ulica št. 2, postopanje radi proglasit^ 
mrtvim Stoparja Engelberta in se vsak- 
do poziva, da sporoči podpisanemu s<£ 
dišču, ali pa skrbniku Ivanu Jarcu, so*1 

nemu pis. pristavu v pok. v Novem m?' 
stu, kar bi vedel o pogrešanem. 

Po preteku šestih  mesecev,  račun»1 

od dneva razglasitve v JUradnem listu';, 
se  bo  razsodilo  o  končni  proglasih 
imenovanega za mrtvega. 

Okrožno sodišče v Novem mcstu> 
odd. IV., 

dne 12. januarja 1946. 

Sp 119/45-4 •j3l 

Uvedba postopanja v doka2- 
smrti • 

Jelene Miha, kuhar 2. bataljona %;.'.• 
SNOB, rojen 3. I. 1904 v Lipnici, obq• 
Kamna gorica, je v 1- 1944. služil_E^ 
navedeni enoti, ki je bila tedaj v **c i 
čem robu pri Krnu. Njegova žena J?.u 
Antonija iz Sp. Lipnice št. 31 je Vr%f 
v oktobru 1944,od okrajnega odbora^ 
Jelovca dopis z dne 14. oktobra le- 
stev. 750/4,  po katerem je ta okraj^ 
odbor dobil od okrožnega odbora °s .0 
bodilne fronte v Kranju obvestilo, da i 
njen mož Jelene Miha padel 20. aV^\_t)i 
1944 v Rdečem robu pri Krnu v b°» 
z nemško enoto, zadet v tilnik. Ena .^ 
sporočilo   je prejela Toman   Ivana   j 
Ovsiš  št.  30,  sestra   imenovanega»   ^ 
glavnega odbora Rdečega  križa»1 y0 
nije z dopisom z dne 17. VIL 19*>» 
tem poročilu so bili priča smrti ••? a 
vanega terenci-aktivisti iz Krna, Ki v 
po imenu niso navedem. '> 

Ker je po, navedenem utemeljena  ^ 
mneva, da je Jelene Mihael P^JT-jje 
na prošnjo njegove žene Jelene £nw 
uvede postopanje o dokazu smrti po» # 
"ianega in imenuje Skrt Srečko, m 
lUrflinPirn  on^ičpn  na Jesenicah »j **,< okrajnega sodišča na Jesen • 
vim za skrbnika. Komur bi bilo o Jj (e 
pogrešanega kaj znano, se reživa. q , ,j 
sporoči do7 19, aprila 1946 sodišč« 



evi *° Preleku tega roka in po 
«e H1 T,1Zvedenih naknadnih dokazih 

nt   •        smrti odločuo- 
Okrajno sodišče na Jesenicah 

«tao 19. januarja 1046. 

*V« * 255 
Uyedba postopanja v dokaz 

smrti 
stanu& Mi{an, ključavničar, nazadnje 
22 VIT • ^gorJu-Toplicah 83, je od 
deljen i služil Pri N0V in bil d°- 
(M 29 4°Perativni coni na Štajerskem. 
*°rei VB • » 1944 se ni vež iavil in Je 
8?na n/ij, ' da io umrl. Zaradi tega 
*%e J» °8 njegove žene Bazelj Hed- 
•••1•- v,Zagorju-Toplicah 83, uvaja 
•• Postali* okaz smr'i pogrešanega in 
Lancer ••• • oskrbnika imenovanega 
Ifchf    *ranc» sodni uradnik v Trbov- 

^••••' komur j 6 kaj znano o pogre- 
°*tbniue P°ziva» da javi to sodišču ali 

p ni.Ku do 1. maja 1946. 
WP«Leleku tega roka in izvedbi do- 

,,   se »o izdala odločba. 
'  Okr»jno sodišče v Trbovljah 

••• 24. januarja 1046. 

Dk 2/^2 
e(*oa postopanja v dokaz 
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Xn, smrti 
^«&Z Xr 

|°tk wlljtor, roj. 22. •. 1910 v Za- 
*& k K? 1nJ'e stanujoč v Zagorju, Lo- 
£°V ••°*• je od 4. VII. 1944 služil pri 
rt ""U orf1 dodeljen Zasavsko-Kamni- 
:?e 2• T,e,du- Zadnjikrat je bil doma 
• veüfe-."• 1944, od 28. XII. 1044 se 
£ara<ìj ip*'11 in je verjetno, da je umrl. 
*•• • Ma»-? se na predlog njegove žene 
o 52/uv -e' stanujoče v Zagorju-Lokah 
z reJa"epa

ai-a posl°Pe^ v dokaz smrti po- 
hM^rbrìiii.m TSe Poslav'ia imenovanemu 

* v Ti-i.    langer Franc, sodni urad- 
VSak, bovHah. 

»?••01. •' kon.iur je kaj znano o pogre- 
bnik,, •1**?1•. da javi to sodišču ali 
• D*

d? J-maja ••. 
2ov se hfU

} 
tega roka »n izvedbi d0" 

0   °o izdala odločba. 
,  raJno sodišče T Trborljah 

dne 24. januarja 1946. 

^ 1/45- 
tj *" 
ejJS4 Postopanja v dokaz 
^       m za razvezo zakona 

ìJVm Ä' r°Jen 24. V. 1901 v Vrhu 
& vere dlenartu °ad Laškem, rim. 
•••• òhr2?Ve'C' dne 5- X. 1930 po 
&JaKob?vr n?,8?roefen v župni cerkvi 
&-^asJikaJ

lubl.la5i * Novak Matildo, 
S? V USA ^,28' "• ^13 v Clin- 
••••  vX« le.dne 26. VI. 1034 iz' 

* in se ni ^11 ^Potoval   neznano . ° ni vec zglasil. 
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Uer   - «i vec zglasil. 
4*i: AloE9Ä••• verjetno, da je 

•     J* umrl, se uvaja na prošnjo 

žene Novak Matilde, roj. Prašnikar, se- 
daj stan. v Orehovici 15, p. Medija-Izlake, 
postopanje v dokaz smrti pogrešanega 
in za razvezo zakona in se izdaje poziv, 
da se imenovani do 1. II. 1947 javi pri 
sodišču ali na kak drug način sporoči, 
da še živi, in sicer sod&ču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Prašnikarju Leo- 
poldu, posestniku v Podlipovci št. 12, 
Medija-Izlake oziroma branitelju zakon- 
ske vezi Langerju Francu, uradniku 
okrajnega sodišča v Trbovljah. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo odločilo o dokazu smrti 
in o razvezi zakona. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd,-L, 

dno 10. januarja 1946. 

I R 399/45-12        * 234 
Amortizacija 

Na prošnjo Amf Terezije, vdove, Ljub- 
ljana, Tržaška cesta 60, se uvede posto- 
panje za amortizacijo zdolaj navedenega 
vrednostnega papirja, ki je baje izgub- 
ljen, ter se njega imetnik poziva, da 
uveljavi v šestih mesecih po objavi v 
î-Uradnem listu« svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka proglasilo, da 
je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: po- 
ložni list Mestne hranilnice ljubljanske 
štev. 1505 za vložno knjižico štev. 
205.061 na ime Amf Franjo s saldom 
din 2.169.95. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. januarja 1946. 

Zp 6/46 - . . 249 
Poziv upnikom 

Po 26. členu zakona o zaplembi je bila 
izrečena zaplemba- celokupnega-imetja 
naslednjih oseb: 

1. GabrovŠek Josip, posestnik, Vrh 
št. 8 pri Sv. Treh kraljih — Zp 6/46; 

2. Petrič Martin, posestnik, Planina 
št. 45 — Zp C9/46; 

3. Mivšek  Janez, posestnik,  Hlevni 
vrh št. 8 (6) — Zp 16/46; 

4. Jereb Jakob, posestnik. Vrh št. 8 
(16) pri Sv. Treh kraljih - Zp 8/46; 

5. Kogovšek   Ludvik,   posestnik   in 
cerkovnik, Rovte št. 2 (165) — Zp 10/46; 

6. Kokalj Anton, posestnik, Vrh št. 6 
pri Sv. Treh kraljih — Zp 11/46; 

7. Malavašič Franc, posestnik, Hlevi- 
še št. 12 (18) — Zp 13/46; 

8. Šinkovec Matevž, posestnik in de- 
Iaveç, Rovte št. 29 — Zp 19/46; 

9. Skvarča Martin,. posestnik, Rovte 
št. 35 — Zp 20/46; • 

10. Ziherl Andrej, posestnik in gostil- 
ničar, Planina št 2 (186) - Zp 24/46; 

11. Zust Josip, posestnik, Hleviše št. 1 
— Zp 25/46; ' : 

12. Male Anton,, 'posestnik, Planina" 
št. 30 — Zp 67/46; 

13. Krvina Ivan, posestnik, Lavrovec 
št. 5 - Zp 70/46;   ,       ..... 

14. Istenič Anton,, posestnik in čev- 
ljar, Lavr*vec 21 — Zp 75/46. 

Pozivajo se .upniki, spredai, označenih 
oseb, da v roku 15 .dni prijavijo sVoje 

Stran 25. 

terjatve  pri   pt.djvlsanem   sodišču,   ki 
opravlja zaplemtp. 

Okrajno soiiìfc na Rakeku 
dne 24. |pnuarja 1048. 

I 26/45 * 251 
Pozif upnikom 

S spodaj naved.tnimi pravnomočnimi 
sodbami so bili «bsojeni na zaplembo 
imovine: 

1. Puntar Fran«, posestnik, Unec št. 
30 (prej št. 85) 'J— celotna imovina, 
sodba podr. voj. rodišča PVS 86/44 '• 
dne 3. IV. 1944 - Ì 26/45; • 

2. Švigelj Tone, posestnik, Bezuljak'4;( 
— celotna imovios; sodba brig. voj.. so- 
dišča BVS 25/44 * dne 10. IV. 1944 — - 
I 5/45; 

3. Meden Alojz, kmet, Selšček 27 — 
celotna imovina, sodba voj. sodišča za 
notranjsko vojno področje št. PVS 
196/44 z dna 29. V1Ï. 1944 — I 107/45; 

4. Meden Jože, poäestnik, Topol št. 9 
— celotna imovina, sodba voj. sodišča za' - 
notranjsko voj. področje št. PVS 196/44 
z dne 29. VII. 1944 — I 103/45;. 

5. Meden Jože, kmet, Selšček 25 — 
celotna imovina, sodba voj. sodišča za 
notranjsko vojno področje z dne 29. VII.. 
1944, št. PVS 196/44 — I 109/45; 

6. Obreza Franc, kmet, Selšček 20 — 
celotna imovina, sodba voj. sodišča za ' 
notranjsko vojno področje z dne 29. VII. 
1944, št.'PVS 196/44 -Ì 122/45-, ' 

7. Svigelj Stanislav, kmet; Selšček 4 
— celotna imovina, sodba voj. sodišča za. " 
notranjsko vojno področje z dne 20. VII. 
•944,. št-PVS 196/44— I 122/45;       ^   . 

8.- Seljak Ivan, posestnik, Planina St.'; 
96 in 99 — celotna imovina, sodba viS."* 
voj. sodišča IX.-korpusa NOV in POJ 
z dne 18. VIII. 1944, št. VVSDK 97/44 ' 
— Zp.,163/45. ' •'•'.- 

Pozivajo se upniki spredaj1 označenih' 
oseb, da v- roku 15 dni prijavijo svoje- 

terjatve   pri   podpisanem   sodišču,' ki 
opravlja zaplembo. •' • '- 

Okrajno sodišče na Rakeku' 
dne 24. januarja 1946. 

Razna oblastva 
232 

Objava. 
Vse dosedaj izdane dovolilnice za ko- 

lesa, izdane od prometno-tehničnega od- 
seka komande ljubljanskega vojnega 
področja do 25. januarja 1946, se prekii- 
cujejo za neveljavne. 

.    . Sef odseka:.' 
kap. Žontar Vinko   • 

St. 22S    '•' ' 240 
Objava 

Krajevni ljudski odbor. PilštanJ. spo- 
roča, da bodo v P.ilštanju naslednji'sejmi: 

1. 9. februarja 1946, 2. 8. marca 1946, 
3. 16. majnika 1946, 4. 9. junija 1946, 
5. 19. avgusta 1946 (prvi ponedeljek po 
Rakovem), 6. 29. septembra 1946. " 

Krajevni ljudski odbor Pilštanj. • 
dne-22. januarja 1946. 

.   Tajnica: . ., Predsednik: 
Slava Tacer Kos Vinko 



Stran 24. gtev.'O, 

Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 16. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga • omejenim jamstvom na Jesenicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 30. septembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a\ Nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posredV 
trikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

č) ustanavljanje posameznih odsekov 
za pospeševanje posameznih gospodar- 
skih panog kakor: sadjarstva, vinarstva, 
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, Če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste, nadalje 
z izvrševanjem hotelske, restavracijske, 
gostilničarske, kavarniške, kinomato- 
grafske, pekovske, mlekarske in mesar- 
ske obrti, dalje raznih fondov kakor: 
dobrotvorni, posmrtni itd. Kako je rav- 
nati e temi fondi, se natančneje pred- 
piše e posebnimi pravilniki; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter probujanja zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 50 din, ki se 
vplača, ob vstopu v zadrugo ali v petih 
enakih mesečnih obrokih. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Zadruga 
objavlja svoje priobčitve s tem, da jih 
nabije na zadružni razglasni deski na 
sedežu uprave in vseh poslovalnic in 
razglasi v zadružnem glasilu. Vabilo na 
skupščino pošlje poleg tega vsem N00, 
v območju katerih posluje, in najmanj 
8 dni pred skupščino tudi,vsem članom 
oziroma delegatom. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in toliko odbornikov 
kot je poslovalnic, ki jih voli skupščina 
z nadpolovično večino glasov. Prvi uprav- 
ni odbor šteje poleg predsednika, pod- 
predsednika, tajnika in blagajnika še 
19 odbornikov. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 
^ Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora,^če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Ciani upravnega odbora so: 
Muren Hinko, Jesenice, predsednik, 
Stražišar Jožef, Jesenice, podpredsed- 

nik, 
Perko Pepca iz Javornika, tajnica, 
Zorman Franc, Jesenice, blagajnik, 
Potočnik Jožef, Jesenice, 
Pogačnik Ferdinand, Jesenice, 
Logar Francka, Jesenice, 
Grandovee Ivan, Jesenice, 
Pogačar Valentin, Jesenice, 

Stržinar Franc, Jesenice, 
Sušnik Matija, Jesenice, 
Stravs Vinko, Jesenice, 
Zupan Ivan, Jesenice, 
Rotar Vinko, Jesenice, 
Rajner Jakob, Javoraik, 
Feldin Herman, Hrušica, 
Bizjak Janez, Koroška Bela, 
Pintar Jožef, Gozd-Martuljek, 
Arih Janez, Kranjska gora, 
Gregori Franc, Podkoren, 
Dolinar Josip, Rateče, 
Malenšek Jože, Javoraik in 
Albreht Lovro, Koroška Bela. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januarja 1946. 

Zt. 62/45. — Zadr. V 41/1. 

To 59/45 
Oglas 
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Tožnica Zidarič Marica, poštna urad- 
nica v Središču, je vložila proti tožencu 
Zidariču Alojziju pod opr. št. To 59/45 
tožbo na razvezo zakona. Javna ustna 
razprava o tej tožbi je razpisana na 6. fe- 
bruarja 1946 ob 9. uri pri tem sodišču, 
soba št. 93. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin tov. Ver- 
bek Viljem, tajnik-pripravnik pri okrož- 
nem sodišču, ki bo zastopal toženčeve 
interese na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se ne javi sam ali ne ime- 
nuje zastopnike. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 19. januarja 1946. 

Ok 1/46-2 248 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Judež Janez, rojen 31. decembra 1885 
v Velikem Orehku bivše župnije Stopiče 
in bivše občine Smihel-Stopiče, okraj 
Novo mesto, je kot 171etni samec odšel 
za delom v Leadville Colorado, USA v 
poletju 1903. V letu 1921. se je v Den- 
verju s sestrično Štefanijo Mežnar po- 
ročil in poslal meseca septembra 1921 
sliko svoje poroke. Zadnjič je pisal do- 
mov materi 22. VI. 1924, potem pa ni 
bilo več glasu o njem. 

Ker je delal v rudniku in bil v stalni 
smrtni nevarnosti ter je že 21 let neiz- 
vesten, ee po §'24/ 1 o. d. z. uvaja na 
prošnjo njegovega brata Judeža Antona 
iz Velikega Orehka št. 13 postopanje 
radi proglasitve mrtvim gori navedene- 
ga Judeža Janeza in se izdaje poziv, da 
vsakdo, ki kaj ve o pogreša neu, sporoči 
to podpisanemu sodišču aH pa tov. Jarcu 
Ivanu, sodnemu pis. pristavu.v pok. v 
Novem mestu, ki mu je postavljen za to 
zadevo za skrbnika. 

Judež Janez se poziva, da ee zglasi 
pri sodišču ali da kako drugače na zna- 
nje, da še živi. 

Po preteku enega leta, računši od raz- 
glasa v >Uradnem listu<, bo sodišče na 

zopetni predlog razsodilo o proglasitvi 
Judeža Janeza za mrtvega. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 17. januarja 1946. 

* 
Ok 3/45-3 242 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Stopar Engelbert, rojen 4. sept. 19?5 

v Crni pri Prevaljah na Koroškem, ozf« 
njen, zemljemerec v Novem mestu, p-"1" ' 
stojen ravno tja, je odšel k partizanom » 
13. IX. 1943. Dodeljen je bil štabu Can- , 
karjeve brigade in je bil na položaju * 
Osredku pri  Globodolu, občine Mirna 
peč, dne 28. oktobra 1943 baje od Nem« • 
cev, ki so v tem kraju napadali, zajet» 
neznano kam odpeljan in najbrže na ka' ' 
kem samotnem kraju v okolici Mirne 
peči ustreljen. 

Ker je verjetno, da je imenovani umrl» 
se uvaja na predlog njegove žene Olg9 

roj. Zgonik iz Novega mesta, Društvena,, 
ulica št. 2, postopanje radi proglasit'* 
mrtvim Stcparja Engelberta in se vsa*« 
do poziva, da sporoči podpisanemu so* ' 
dišču, aH pa skrbniku Ivanu Jarcu, sod' 
nemu pis. pristavu v pok. v Novem m?' 
stu, kar bi vedel o pogrešanem. 

Po preteku šestih  mesecev, računa 
od dneva razglasitve v ^Uradnem listu*;, 
se   bo   razsodilo  o  končni  proglasit''1 

imenovanega za mrtvega. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, 

odd. IV., 
dne 12. januarja 1946. 

Sp 119/45-4. •lil 

Uvedba postopanja v dokaz, 
smrti 

Jelene Miha, kuhar 2. bataljona XX .' , 
SNOB, rojen 3. I. 1904 v Lipnici, obciflj 
Kamna gorica, je v L 1944. služil P • 
navedeni enoti, ki je bila tedaj v B" 
čem robu pri Krnu. Njegova žena Je'.e?a 
Antonija iz Sp. Lipnice št. 31 je •••,'•«? 
v oktobru 1944, od okrajnega odbora VF.;' 
Jelovca dopis z dno 14. oktobra l"?*? 
štev. 750/4,  po katerem je ta okrajni 
odbor dobil od okrožnega odbora osVr/ 
bodilne fronte v Kranju obvestilo, da J 
njen mož Jelene Miha padel 20. avgust 
1944 v Rdečem robu pri Krnu v_f>°r.-. 
z nemško enoto, zadet v tilnik. Ena » 
sporočilo   je prejela Toman   Ivana » 
Ovsiš št. 30,  sestra  imenovanega» °£ 
glavnega odbora Rdečega  križa °,0•- 
nije z dopisom z dne 17. VII. 1945. r 
tem poročilu so bili priča smrti imen<r 
vanega terenci-aktivisti iz Krna, ki P . 
po imenu niso navedeni. '   , 

Ker je po. navedenem utemeljena <^ 
mneva, da je Jelene Mihael paflp ;L 
na prošnjo njegove žene Jelene Anton« 
uvede postopanje o dokazu smrti P0^.-, 
šanega in imenuje Skrt Srečko, tajn£ 
okrajnega sodišča na Jesenicah "J^j 
vim za skrbnika. Komur bi,bilo o us00 

da». pogrešanega knj znano, se PULIVO. «*», .j 
sporoči dö 19. aprila 1946 sodišč« «•' 
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iSw° pIeleku tega •••• in P0 
H L    5° svedenih naknadnih dokazih 

w o dokazu smrti odločilo. 
Okrajno sodišče na Jesenicah 

<toe 19. januarja 1946. 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Bt^T'i Milan,  ključavničar,  nazadnje 
22 vu • Zagorju-Toplicah 83, je od 
de'»!11k        služil pri N0V in bil do" 
0^ 29  • ODerativni coni na Štajerskem. 

.torej v   •     1944 se ni veö Javil in Je 

86„„ verJetno, da je umrl. Zaradi tega 
ml 0?

redl°g njegove žene Bazelj Hed- 
•••- v Zagorju-Toplicah 83, uvaja 
Se jw   ,Y dokaz smrti pogrešanega in 
Laiw^yjja za oskrbnika imenovanega 
Ijah.     *ranc> sodni uradnik v Trbov- 

anem đo» komur je kaj znano o pogre- 
°äkrhnitSe P°ziva. da javi to sodišču ali 

^oiku do 1. maja 1946. h 
WP/el<-ku tega roka in izvedbi do. 

se bo izdala odločba. 
Okrajno sodišče v Trbovljah 

dne 24. januarja 1946. 

fik 2/46^2 
e<fta postopanja v dokaz 

smrti 
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.4 
gorju Viktor, roj. 22. II. 1910 v Za- 
£a« k •?^• stanujoč v Zagorju, Lo- 
«OV j•.•• od 4. VII. 1944 služil pri 
j eftiu •• dodeljen Zasavsko-Kamni- 
% 9fi °oredu. Zadnjikrat je bil doma 
»i več j •.•- 1944, od 28. XII. 1944 se 
t3ra<ij fVl1 in ie verjetno, da je utnrl. 
?••• u!.eÇa se na predlog njegove žene 

' 52; \• i ' stanu3°če v Zagorju-Lokah 
»••|••••• • postoPek v dokaz smrti po- 
Ü? skrhnMinvSe Poslavlja imenovanemu 

Il{ v T,lka Langer Franc, sodni urad- 
Vsakd      iah* 

!?neQi ••' ^omur Je kaj znano o pogre- 
šil» •1•' da Javi to sodišču ali 

i •<> Bfpi ? 1- maja 1W6- az«vi ,'f ?ku tega roka in izvedbi do. 
J? °o izdala odločba. 
•'•••• sodišče v Trbovljah 

dne 24. januarja 1946. 

0k ^tt-s 
256 

s^Sb* post°Panja v dokaz 
m za razvezo zakona 

L5°Vpr1 Sv0iT\roie,n 24-v-1901 v Vrhu 
Si' vere  dlenarlu na* Laškem, rim. 

SJ^ba v'iMro?en v žuPni cerkvi 

&?rašnVar ÏÏJaoî z
T
Novak Mati!d°. 

S? înd. rtel' 7* .28- •. 1913 v Clin- 
'V* ••••*11! ^  Vi" 1934 7z' am in  ; Nemem   odp n se ni ve5 ciii_ ^odpotoval ' neznano 

^Ìeioil9uSrf
ket" verjetno, da je mrl» se uvaja na prošnjo 

žene Novak Matilde, roj. Prašnikar, se- i 
daj stan. v Orehovici 15, p. Medija-Izlake, 
postopanje v dokaz smrti pogrešanega 
in za razvezo zakona in se izdaje poziv, 
da se imenovani do 1. II. 1947 javi pri 
sodišču ali na kak drug način sporoči, 
da še živi, in sicer sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Prašnikarju Leo- 
poldu, posestniku v Podlipovci št. 12, 
Medija-Izlake oziroma branitelju zakon- 
ske vezi Langer ju Francu, uradniku 
okrajnega sodišča v Trbovljah. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo odločilo o dokazu smrti 
in o razvezi zakona. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd,-1., 

dne 19. januarja 1946. 

I R 399/45-12        * 234 

Amortizacija 
Na prošnjo Amf Terezije, vdove, Ljub- 

ljana, Tržaška cesta 69, se uvede posto- 
panje za amortizacijo zdolaj navedenega 
vrednostnega papirja, ki je baje izgub- 
ljen, ter so njega imetnik poziva, da 
uveljavi v šestih mesecih po objavi v 
»Uradnem listuc svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka proglasilo, da 
je vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: po- 
ložni list Mestne hranilnice ljubljansko 
štev. 1505 za vložno knjižico štev. 
205.061 na ime Amf Franjo s saldom 
din 2.169.95. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. januarja 1946. 

Zp 6/46 249 
Poziv upnikom 

Po 26. členu zakona o zaplembi je bila 
izrečena zaplemba- celokupnega imetja 
naslednjih oseb: 

1. Gabrovšek Josip, posestnik, Vrh 
št. 8 pri Sv. Treh kraljih — Zp 6/46; 

2. Petrič Martin, posestnik, Planina 
št. 45 — Zp 69/46; 

3. Mivšek Janez, posestnik, Hlevni 
vrh št. 8 (6) — Zp 16/46; 

4. Jereb Jakob, posestnik. Vrh št. 8 
(16) pri Sv. Treh kraljih - Zp 8/46; 

5. Kogovšek   Ludvik,   posestnik   in 
cerkovnik, Rovte št. 2 (165) — Zp 10'46; 

6. Kokajj Anton, posestnik, Vrh št. 6 
pri Sv. Treh kraljih — Zp 11/46; 

7. Malavašič Franc, posestnik, Hlevi- 
še št. 12 (18) — Zp 13/46; 

8. Šinkovec Matevž, posestnik in de- 
layeç, Rovte št. 29 — Zp 19/46; 

9. Skvarča Martin, posestnik, Revte 
št. 35 — Zp 20/46; .    . 

10. Ziherl Andrej, posestnik in gostil- 
ničar, Planina št 2 (136) - Zp 24/46; 

11. Zust Josip, posestnik, Hleviše št. 1 
— Zp 25/46; 

12. Male Anton, posestnik, Planina" 
št. 30 — Zp 67/46;        '     ' 

13. Krvina Ivan, posestnik, Lavrovec 
št. 5 — Zp 70/46;   .        .... 

14. Istenič Anton,, posestnik in čev-. 
ljar, Lavr«vec 21 — Zp 75/46. 

Pozivajo se .upniki spredai, označenih 
oseb, da v roku 15 dni prijavijo svoje 

terjatve pri jH/ipIsanem sodišču, ki 
opravlja zaplembo. 

Okrajno 8ôili$fe na Rakeku 
dne 24. îptiuarja 1948. 

I 26/45 251 
Pozlf upnikom 

S spodaj naved.tn.imi pravnomočnimi 
sodbami so bili obsojeni na zaplembo 
imovine: 

1. Puntar FraHt. posestnik, Unec št. 
30 (prej št. 85) '<— celotna imovina, 
sodba podr. voj. C4)dišča PVS 86/44 r 
dne3. IV. 1944—i 26/45;' 

2. Svigelj Tona, posestnik, Bezuljak'4 i 
— celotna imovißav sodba brig. voj. so- 
dišča BVS 25/44 * dne 10. IV. 1944 — 
I 5/45; 

3. Meden Alojz, kmet, Selšček 27 — 
celotna imovina, sodba voj. sodišča za 
notranjsko vojno področje št. PVS 
196/44 z dne 29. V1Ï. 1944 — T 107/45; 

4. Meden Jože, posestnik, Topol št. 9 
— celotna imovina, sodba voj. sodišča za • 
notranjsko voj. področje št. PVS 196/44 
z dne 29. VII. 1944 — I 103/45;. 

5. Meden Jože, kmet, SelŠČek 25 — 
celotna imovina, sodba voj. sodišča za 
notranjsko vojno področje z dne 29. VII,. 
1944, št. PVS 196/44 — I 109/45; 

6. Obreza Franc, kmet, Selšček 20 — 
celotna imovina, sodba voj. sodišča za ' 
notranjsko vojno področje z dne 29. VII. 
1944, št. PVS 196/44 — Ì 122/45-, 

7. Svigelj Stanislav, kmet, Selšček 4 
— celotna imovina, sodba voj. sodišča za 
notranjsko vojno področje z dne 29. VII. 
,1944, št.. PVS 196/44 — I 122/45; 

8. Seljak Ivan, posestnik, Planina št. 
96 in 99 — celotna imovina, sodba viš.-' 
voj. sodišča IX. korpusa NOV in POJ 
z dne 18. -VIII. 1944, št. VVSDK 97/44 
— Zp..163/45. 

Pozivajo se upniki spredaj označenih 
oseb. da v roku 15 dni prijavijo svoje 
terjatve pri podpisanem sodišču,' ki 
opravlja zaplembo. 

Okrajno sodišče na Rakeku' 
dne 24. januarja 1946. 

Razna oblastva 

•232 
Objava. 

Vse dosedaj izdane dovolilnice za ko- 
lesa, izdane od prometno-tehničnega od- 
seka komande ljubljanskega vojnega 
področja do 25. januarja 1946, se prekli» 
cujejo za neveljavne. 

Sef odseka:/ 
kap. žontar Vinko   > 

St. 228      ' '   *# 240 
Objava 

Krajevni ljudski odbor. Pilšianj. spo- 
roča, da bodo v Puštanju naslednji sejmi: 

1. 9. februarja 1946, 2. 8. marca 1946, 
3. 16; majnika 1946, 4. 9. junija 1946, 
5. 19. avgusta 1946 (prvi ponedeljek po 
Rokovem), 6. 29. septembra 1946. "• 

Krajevni ljudski odbor Pilštanj. ' 
dne-22. januarja 1946.       t. 

Tajnica: , .   Predsednik: 
Slava Tacer Kos Vinko 



Stran 28. Štev. •- 

Razno 
223 

Vabilo 
na skupščino tvrdko Galanterija d. d. 
T Ljubljani, ki bo dne 11. februarja 1946 
ob 11. uri v sejni dvorani Zbornice za 
TOI T Ljubljani, Beethovnova ulica 10, 

z naslednjim dnevnim redom: 
1. Otvoritev in konstituiranje skup- 

ščine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanje o letnih sklepnih raču- 

nih In porabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnlce 

članom upravnega in nadzornega odbora. 
6. Sklepanje o prestanku družbe in 

morebitna volitev likvidatorjev oziroma 
4 članov upravnega odbora. 

7. Predlogi in pritožbe. 
8. Slučajnosti. 
Skupščina je po 24. Členu pravil 

sklepčna, če je po prvem njenem sklicu 
na njej zastopana vsaj četrtina delni- 
ške glavnice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati 
vsi delničarji, ki so vplačali delnice. 
Vsaka delnica daje pravico do enega 
glasu. 

Po 23. Členu pravil glasujejo delni- 
čarji na skupščini osebno ali po svojih 
pooblaščencih, ki se morajo izkazati s 
posebnim pooblastilom. Pravne osebe 
izvršujejo glasovalno pravico po svojih 
pooblaščenih zastopnikih. 

Predsednik: 
Dr. Ivan Humar s. r. 

' 235 
Poziv upnikom 

Delegat ministrstva za gradnje pri 
tvrdki Ivan Praznik, splošno strojno mi- 
zarstvo, Ljubljana, Zavrti 9, poziva vse 
tiste, ki imajo kakršne koli terjatve ali 
dolgove proti omenjeni tvrdki, da jih 
v roku štirinajstih dni po objavi prija- 
vijo z vsemi dokazilnimi listinami dele- 
gatu (Ljubljana, Zavrti 9). 

Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku prednjega roka štele za ugasle. 

Delegat min. za gradnje 

231 3-1 
Poziv 

Delegat ministrstva za industrijo in 
rudarstvo NVS pri Jugoslovanski Sie- 
mens d. d. Ljubljana, Tyrseva cesta 1/b, 
III. nadstr., poziva vse upnike in dolž- 
nike, da z dokazilnimi listinami prija- 
vijo svoje dolgove in terjatve, ki jih 
imajo proti imenovani tvrdki, do 31. III. 
1946 delegatu. Prayice, ki do tega roka 
ne bodo prijavljene, bodo veljale za 
ugasle. 

Pozivajo se nadaljo vsi lastniki zaseb- 
nih telefonskih naprav z možnostjo pri- 
ključka na državno telefonsko omrežje 
ali brez te možnosti, katere naprave so 
bile dobavljene pred ali med okupacijo 
proti najemnini, ne glede ,na to, ali so 
bile že montirane ali ne in za katere 

se ne more dokazati lastninska pravica, 
da jih v smislu pooblastila MIR, zap. št. 
IV-710/45 ing. H od 24. VIII. 1945, pri- 
javijo na prednji naslov, ker preidejo po 
likvidaciji tvrdke Jugoslovanska Siemens 
d. d. Ljubljana v posest državnega pod- 
j et ja  za  zasebne   telefonske   naprave 
>Telprom«. 

Ljubljana 22. januarja 1946. 
Delegat MIR 

pri Jugoslovanski Siemens d. d., 
Ljubljana, v likvidaciji 
Doberlct Milcnko g. r. 

Izgubljene listino 

Izgubili smo ev. tablico za motorno 
kolo S—2186, izdano od minisrtstva za 
lokalni promet v Ljubljani na okrožni 
OF odbor v Ljubljani, Sv. Petra c. 2. S 
tem jo preklicujemo. 

Okrožni OP odbor 
238 Ljubljana 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Berce Albina iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
233 Bcrco Albina 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega NO v Kovačevcih na ime 
Cer Rudolf iz Kovačevcev, okraj Murska 
Sobota.\S tem jo preklicujem. 

Ccr Rudolf, 
Kovačevci št. 29 

226        p. Gor. Lendava — Prekmurje 
Izgubila sem začasno osebno izkaz- 

nico št. 729, glasečo se na ime Cvikel 
Marija, roj. 2. IV. 1926 v Radegundi, ki 
mi je bila izdana od KNOO v Mozirju. 
S tem jo preklicujem. 
230 Cvikel Marija 

Izgubila sem prepis diplome farma- 
cevtske fakultete v Zagrebu izdan 11. ju- 
lija 1944 od univerze v Zagrebu na ime 
Dimnik Desanka iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
253 Dimnik Desanka 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega N0 v Kovačevcih na ime 
Gjergjek Regina iz Kovačevcev, okraj 
Murska Sobota. S tem jo preklicujem. 

Gjergjek Regina, 
Kovačevci št. 10 

225        p. Gor. Lendava — Prekmurje 
Izgubil sem maturitetno   izpričevalo 

III. drž. realne gimnazije v Ljubljani iz 
1. 1931. na ime Hribar Peter iz Ljub- 
liane. S tem ga preklicuiem. 
258 Hribar Peter 

Izgubila sem indeks komercialne vi- 
soke šole v Zagrebu na ime Knez Hilda 
iz Ptuja. S tem ga preklicujem. 
260 Knez Hilda 

Ukradeni sta mi bili prometna knji- 
žica za kolo in zač. osebna izkaznica 
št. 2564, izdani od krajevnega N0 na 
Javorniku (Gor.) na ime Korbar Jernej 
iz Javornika št. 8. S tem jih prekli- 
cujem. 
252 Korbar Jernej 

Izgubila sem začasno  osebno  izkaz- 
nico št. 85, izdano od krajevnega N0 

v Slopercah na  ime Lubej Marija i* 
Stoperc in jo s tem preklicujem. 
236 Lubej Marij» 

Izgubila sem začasno osebno izka* 
nico na ime Mulej Justina, roj. 14. |V' 
1917  na  Jesenicah-Potoki  6  (Gor.)- ö 

tem jo preklicujem. 
239 Mulcj Justin» 

Izgubilo se je potrdilo za vožnje ] 
št. 0594/AA s tov. avtomobilom znani»« 
»Dodge« e v. št. S—1272, izdano od mllU: 
strstva za lokalni promet v Ljublja"J 
na ime »Navod« prometni odd. iz LJuIr 

Ijane. S tem ga preklicujemo. 
»Navod«, prometni odseki 

222 Ljubljana 
Izgubila sem zač. osebno izkaznic 

izdano od okrajnega N0 v Laškem Jj* 
ime Oprešnik Angela iz Male Breze **" 
okraj Laško. S tem jo preklicujem. 
227 Oprcšnik Angel» 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznic 
št. 045457 in dovolilnica za cono A £ 
B, obe na ime Paljavic Rudolf iz U,^ 
ljane. S tem ju preklicujem. 
242 Paljavic Rudo« 

Izgubil sem osebno izkaznico, izd«11* 
od krajevnega N0 v Kovačevcih na i"1. 
Pozvek Rudolf iz Kovačevcev, okw 
Murska Sobota. S tem jo preklicujem- 

Pozvek Rudolf, 
Kovačevci št. 26 .. 

224        p. Gor. Lendava — Prekm• 
Izgubil sem zač. osebno izka^ 

št. 56, izdano od krajevnega N0 v ^°L 
pri Brezovici na ime Remškar F^Vi 
iz Loga 32, p. Brezovica pri Ljublj8^* 
S tem jo preklicujem. 
229 Remškar Fra»' 

Podpisani Sajovlc Ivan iz Ljublj8?* 
Stari trg 11, sem izgubil priznan"^ 
Narodne   banke   Jugoslavije,   podi"; 
Ljubljani, z dne 7. VII. 1945, št. 2 •• 
ser. I. o zamenjavi denarja in jo s 
preklicujem. 
246 3-1 Sajovic Ir»" 

leO» 

Izgubil sem zbirno knjigo za naff* 
bencina in olja in tri kontrolne knl*K 
s št. 100, 110 in 90, vse na ime Sovl"eJ 
Anton, avtoprevoznik  iz  Sv.  Pelra 

Sav. dolini. S tem jih preklicujem. 
228 Sovfnek Anto' 

Izgubili smo potrdilo o dodelitvi 
blice za osebni avtomobil DKVV O1-, j 
blice 0038), izdano od min. za lok»- 
promet v Ljubljani na ime Strojne 
varne v Kranju. S tem ga preklicu len , 
259 Strojne tovarne, Kr$n' j 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, j 
29, izdano od krajevnega NO v 7judv°tf, i 
na ime Trkov Janez iz Zavoglja» 
Dnbrunje. S tem jo preklicuiem. 
257 Trkov 3&V** 

Izirabila sem osebno izkaznico • -^ 
022390, izdano od komande nar. Hi'' 
v Ljublianl na ime Trstenjak ••" 
iz Ljubljane. S tem Jo preklicujem. 
243 Trstenjak ZdravK» 

Urednik: Pehar Robert; tisk in založba: tiskarna Merkur — oba v Ljubljani, 
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Sodna oblastra 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 16. januarja 1946. 
Besedilo: Tovarna za predelavo železa 

»n žice A. Urabič in drug, Celje. 
Obratni predmet: Tovarniška prede- 

rà železa in žice. 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo NVS z dne 10. oktobra 1945, 
št- Pres. 2959, se vpiše kot delegat Zu- 
pano Albin, ključavničar v Bukovžlaku- 
"••eharje št. 40 in 6e izbriše upraviče- 
J*0.s* samostojnega podpisovanja družbe- 
nikov Urabiča Alojza in Rižnerja Ivana, 
«govcev iz Celja. 

Odslej se podpisuje tvrdka tako, da 
P°d pisanim, tiskanim ali s štampiljko 
^usnjenim besedilom tvrdke podpiše 
^elegat Zupane Albin svoje ime z do- 
javkom: >delegat ministrstva za indu- 
ltlJQ in rudarstvo«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. januarja 1946. 

A III 103/6. 
S'l * 
| ^eđež: Slovenj Gradec. 
( £an vpisa: 8. januarja 1946. 

•uesedilo: Franc Pototscknigg, tovarna 
us»Ja Slovenj Gradec. 
•15° pravnomočni odločbi okrajne za- 
^ernbene komisije v Šoštanju   z   dne 
im £ ••» °Pr- št- 115 in 116> Je vse 

'netje solastnika Potočnika Franca, ki 
v XobmoeJu okraja Šoštanj ali kjer koli 

°omoČju DFJ, prešlo v državno last 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 8. januarja 1946. 
A 7/37, 

* 

Sedež: Ljubljana. 
£•• vpisa: 21. januarja 1946. 
"esedilo: Dom dobrodelnosti, družba 

2 £ z- »LJubljani. 
iï«„? 0<il°čbi okrajnega sodišča v Ljub- 
1047/« I?6 15-  L  lftt0- °Pr-  5L  Kns 

bp rv   i     ' se odredi zaznamba zaplem- 
bi    ?^nega deleža Košička Jožeta v Desku 20-O00 lir v prid države. 

Okrožno sodišeo v Ljubljani 
dne 21. januarja 1946. 

RgCV 3G0/3 
74. * 

Sedež: Ljubljana. 
&Ä:21-Januar;ai94ß. 

•• i« i, « :J"K°s'ovat,sj{a ljucl«ka tiskar- 
J m knj.garna, družba z o. a. y Ljub- 

Ob] 
Po odločbi okrajnega sodišča v L'jur> 

ijani z dne •. jan. 1946, opr. št. Kns 
1176/45/7, se vpiše zaznamba, da so pre- 
šli poslovni deleži vseh družbenikom i 
laat FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. januarja 1946. 

Rg C V 226/18 
* 

75. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. januarja 1946. 
Besedilo: T. Korn in sinovi družba a 

o* z. v likvidaciji. 
Na osnovi odločbe mestne zaplembene 

komisije v Ljubljani z dne 23. oktobra 
1945, opr. št. Zpl 1730/45, 8e vpiše za- 
znamba, da je prešla vsa imovina Korn 
Henrika v last države FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. januarja 1946. 

Rg C V 66/5 
* 

76. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 21. januarja 194»">. 
Besedilo: Jakob Lah. 
Besedilo odslej: Jakoba Laha sin Mir- 

ko Lah. 
Obratni predmet: Trgovina z modnim, 

galanterijskim in konfekcijskim blagom 
na drobno. 

Lastnik: Mirko Lah, trgovec v Mari- 
boru, Glavni trg 2. 

Imenovani bo tvrdko podpisoval tako, 
da bo pod napisano, natisnjeno ali s 
štampiljko odtisnjeno besedilo tvrdke 
pristavil svoj podpis. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne 21. januarja 1946. 
Rg A 36/10 

77. 
Izbrisi: 

Sedež glavnega zavoda: Maribor. 
Sedež podružnice: Zagreb. 
Dan izbrisa: 21. januarja 1946. 
Besedilo:   »Alfa film«   v   Mariboru, 

družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Nakup in prodaja, 

razpečavanje, izposojanje in zamenjava 
filmov in vseh v kinematografsko stroko 
spadajočih predmetov, surovin in Iz- 
delkov. 

Zaradi prestanka firme. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne 21. januarja 1946. 
Rg Ć III 9/10 

78. 

Zadružni register 
Vpisi: 

Sedež: Bcčna. 
Dan vpisa: 16. Januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga v Bociii, 

regi&trïrana zadruga % omejenim jam- 
stvom. 

Obratni predmet: Naloga zadruge je; 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in iz- 
dela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in odpla- 
čilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med Člani In narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, sluz- 
nostnih in drugih eventualnih spornih 
odnosov (komasacija); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob' 
novitvenem načrtu; 

f) da po možnosti pristojnih vojaških 
oblasti izposluje pritegnitev delovnih 
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter 
jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup. 
ščini dne 14. X. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se priobčujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora soi 
Zavolovšek Ivan, Kropa,' predsednik, 
Miklavc Ivan, Bočna 129, tajnik, 
Purnat Ivan, Bočna 76, blagajnik, 
Rajter Ivan, Bočna 75, odbornik, 
Zehelj Anton, Bočna 83, odbornik, 
Zehelj Franc, Bočna 108, odbornik, 
Krefelj Leopold, Bočna 84, odbornik, 
Zagožen Ivan, Bočna 92, odbornik. 
Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta: predsednik' in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, dva za to pooblaščen? ••••• 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Ccljv 
dne • januarja 1946. 

Zt 3/45 - Zadr. VI 133/3 
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79. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 7, januarja 1946. 
Besedilo: Tiskarna Družbe ST. Mo- 

horja tiskovna in produktivna zadruga 
T (Jeiju, registrirana zadruga z omeje- 
nim jamstvom. 

Naloga zadruge je: 
1. da z zalaganjem, razmnoževanjem 

in razpečavanjem knjig, tiskovin ter 
raznovrstnih duševnih proizvodov in 
proizvodov umetne obrti, omogoči za- 
družnikom nabavo in lično opremo 
knjig, tiskovin in raznovrstnih duševnih 
proizvodov, literature, leposlovne, znan- 
stvene, poljudno znanstvene in verske 
vsebine in proizvodov umetne obrti; 

2. nabava devocionalij za zadružnike 
brez posrednikov. 

Za izvrževanje prednjih nalog zadruga 
v svojih prodajalnicah izvršuje knjigo- 
tržno obrt, trgovino z izdelki umetne 
obrti in industrije s kristalom, umetnim 
galanterijskim blagom; izvršuje tiskar- 
uiško, litografsko, grafično - artistično 
obrt, obrt knjigoveza, tokarja, izdeloval- 
ca usnjatega galanterijskega blaga in 
kartouažnega blaga, nakupuje, najema 
m jemlje v zakup nepremičnine in po- 
trebni inventar. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 27. XI. 1945 za nedoločen čas. 

Opravilni delež znaša 500 dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu. 

Vsak zadružnik jamči še z enkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni'razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in de- 
vet članov, ki jih voli iskupščina za dobo 
3 let. 

Člani upravnega odbora:- 
dr. Marijan Brecelj,. podpredsednik 

NV3 v Ljubljani, predsednik, 
dr. Franc Cukala, gen. vikar v Mari- 

boru, podpredsednik, 
Vinko Möderndorfer, učitelj v Ljub- 

ljani, tajnik, 
dr. Fran Kolnik, prosv. inspektor v p. 

v Ljubljani, blagajnik, 
F. S. Finžgar, pisatelj v Ljubljani, 
Matija Munda, proSt v Dravogradu, 
dr. France Stele, univ. profesor v 

Ljubljani, 
dr. A. Trstenjak, univ. docent v Ljub- 

ljani, 
Franc Bevk, pisatelj in poslanec v 

Trstu, 
Lovro Kuhar, pisatelj in poslanec, 

Kcîlje pri Guštanju, 
dr. Stanko Cajnkar, poslanec v Ljub- 

' l'ani, 
Beno Kotnik, kmet in poslanec, Pod- 

kraj pri Guštanju. ' 
Zadrugo zastopata: predsednik ali 

podpredsednik in tajnik ali blagajnik 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta: predsednik ali 
podpredsednik in tajnik ali blagajnik 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišue • Celju 
dne 7. januarja 1946. 

Zt 1/46. - Zadr. VI 131/2. 

80. 
Sedež: Radeče. 
Dan vpisa: 15. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga v Ra- 

dečah, zadruga z omejenim jamstvom. 
Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del' za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

e) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje 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 razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 23. septembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se plača v dveh obrokih v 1 letu. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni Tazglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 9 članov, ki jih voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: 
Pohar Jože, geometer, Radeče, pred- 

sednik, 
Zavašnik Rudolf, žel. uradnik, Zidani 

most, tajnik, 
Maček Ivan, poslovodja, Radeče, bla- 

gajnik, 
Slabina Ivan, nadz. proge, Zidani 

most, odbornik, 
Knez Rudolf, mehanik, Radeče, od- 

bornik, 
Znidaršič .Martin, železničar, Zidani 

most, odbornik, 
Kovačič Jože, kmet; Brunška gora, od- 

bornik, 
Kosem Karol, kmet, Okroglica, odbor- 

nik; 
Laznik Ferdinand, kolarski mojster, 

Radeče, odbornik, 
Vidmar Franc, kmet, Breg, odbornik, 
Novak Jože, kmet, Loka, odbornik, 
Bau Dominik, trgovec, Jagnjenica, od- 

bornik. 
Zadrugo zastopata predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 

sotna, pa dva za to pooblaščena člana, 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. januarja 1946. 

Zt 15/45 - Zadr. VI 132/3 
* 

81. 
Sedež: Solcava. 
Dan vpisa: 18. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. J« 

v Solcavi, registrirana zadruga z ome* 
jenim jamstvom. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere vx 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana' 
in za celotni okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, slu2" 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje 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 razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

i) da po možnosti od pristojnih voja* 
škili oblasti izposluje pritegnitev- delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnika 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 7. X. 1945 za nedoločen čaf» 

Zadružni delež znaša 50 (petdeset) di* 
narjev in se mora plačati ob vstopu t 
zadrugo. '' 

Vsak zadružnik jamči še z dvakrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, da s9 

nabijejo na zadružni razglasni deski. 
Upravni odbor sestavljajo: predsed- 

nik, tajnik blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 5 članov, ki jih voli 
skupščna za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: 
Cigala Konstantin, čevljar, Solčava 2"» 

predsednik, 
Vider Marija, trg. pomočnica, Solčava, 

tajnica, 
Klemenšek Jože, trgovec, Sv. Duh J-V 

blagajnik, 
Logar Franc, kmet, Sv. Duh 28, od- 

bornik, 
Plesnik Franc, gostilničar, Sv. Duh 32, 

odbornik, 
Vršnik Andrej, kmet, Solčava 62, od-, 

bornik, 
Jezernik Anton, drvar, Solčava 19, od- 

bornik, 
Pavlic Tomaž, tesar, Solčava 74, od- 

bornik. 
Zadrugo zastopata predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to poblaščena člana 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta predsednik j£ 
tajnik upravnega odbora, če sta pa oo- 
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^taa, pa dva za to pooblaščena člana 
«pravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. januarja 1946. 

Zt 14/45 — Zadr. VI 134/3 
* 

82. 
Sedež: Šmartno ob Dreti. 
Dan vpisa: 4. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga, regi- 
••••• za^ruga z omejenim jamstvom. 
Naloga zadruge je: 

, a) da pod vodstvom tehničnega stro- 
kovnjaka  prouči  terenske  razmere  in 
^oela obnovitveni načrt za svojo vas; 

D) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
na del za vsakega posameznega člana 
? za celotni okoliš, nadalje določi višino 

obremenitve v delu in denarju in od- 
P^cilni načrt za vsakega člana; 

^) da posreduje med člani in narodno 
plastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
?°stnih in drugih event, spornih odno- 
*°l (komasacija); 

c) da  priskrbuje  kredit  za  nabavo 
'«ateriala in izvedbo obnovitvenih del; 
,«) da skupno   nabavlja   in izdeluje, 
"ira in porazdeljuje med svoje člane 

gradbeni material; 
j..e)^da s pritegnitvijo vseh razpolož- 
J|V1« delovnih moči pod vodstvom teh- 

cnega strokovnjaka obnovi porušena 
?selja po predloženem in odobrenem 
onovitvenem načrtu; 

g, l> da po možnosti od pristojnih voja- 
kih- °^Jas^ izPosluie pritegnitev delov- 
^'.rnoči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
,,, Urn odreja delo po njihovi strokovni 

J*obljenosti. 
Ig. Jaruga je bila ustanovljena na skup- 
il dne 9. IX. 1945 za nedoločen čas. 

6g družni delež znaša 100 dinarjev in 
»?0ra plačati ob vstopu v zadrugo, 

inpi k zadružnik jamči s petkratnim 
-skom vpisanih deležev. 

•„1 ?.nanila se izvršujejo s tem, da se 
D4ejo na zadružni razglasni deski, 

lik ^3.711* odbor sestavljajo:  predsed- 
nik' ta*n*k> blagajnik, morebitni načel- 
šlr,,1 J^sekov in 5 članov, ki jih voli 
«upsema za dobo 3 let. 
Jani upravnega odbora so: 

IWarn Marti"i posestnik, Šmartno ob 
RA   Predsednik, 

Iwmic  Fer^o, trgovec,   Šmartno   ob 
g,"» tajnik, 

ìwp?!k Franc, trgovec, Šmartno ob 
U   bla£t4nik> 

ob nVaî. JosîP' lesni trgovec,  Šmartno 
B?Ä «"»mik, 

Bik, p' P°sestnik. Delce, odbor. 

born?kZen FranC' P°«estnik' Vol°g' od" 

tfnik,aVC Jo2ef' P°sestnik, Volog, od- 

Žl JlTÄrPnik.elaVeC' Smartn?ob Dreli 

««Sik1^2?8.10?,11« zađ•go imata: pred- 
sta Pa J£Jmik "P^vnega odbora, Če 
ëlana unftna' pa dva za to pooblaščena 

z
na upravnega odbora. 

kiriVnn? podPisu.ieta:  predsednik in 
« upravnega odbora, Če sta pa od- 

sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče r Celju 
dne 4. januarja 1946. 
Zt 5/45 — VI 130/5 

* 

Sedež: Boh. Bistrica. 
Dan vpisa: 23. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom Boh. Bistrica. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 9. decembra 1945 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) Nabava gospodarskih in življenj, 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in go- 
zdarstva, če in dokler ni v istem okolišu 
posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter probujanje zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo.    . 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobcitve 6 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelnik od- 
sekov in 7 članov, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Tomažič Janez, žel. uradnik v Boh. 

Bistrici 97, predsednik, 
Hočevar Jurij, gozdni inženir v Boh. 

Bistrici 78, tajnik, 
Šiljar Alojz, posestnik v Boh. Bistrici 

39, blagajnik, 
Godec Jožef, posestnik v Boh. Bistrici 

št. 92, 
Ravnik Janez, posestnik, Bitnje 4, 
Medja Jakob, posestnik, Ravne 10, 
Podlipnik Janez, posestnik, Savica 13, 
Kenda Franc, delavec, Nemški rovt, 
Zupan Jakob, posestnik, Nomenj 28, 
Arh Valentin, posestnik, Boh. Bistrica 

št. 33. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. januarja 1946., 
Zt 6/46 - Zadr. V 46• 

84. 
Sedež: Hudi vrh. 
Dan vpisa: 23. januarja 19-46. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom • Hudem vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 16. septembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge jet 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere \; 
izdela obnovitveni načrt za svojo va^, 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje 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 razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 300 dinarjev in 
se vplača v 6 mesečnih obrokih. 

Vsak zadružnik jamči |e s petnajst- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobcitve $ 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih DO- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik; 
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. ,    . 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Anzelc Franc v Hudem vrhu 26, pred. 

sednik, 
Usenik Franc v Hudem vrhu, tajnik- 
Žnidarlio Anton, Fara 9, blagajnik, 
Rot Jože, Metulje 19, 
IvanČič Alojzij, Ravne 4, 
Knavs Mihael, Metulje 3, 
Milavec Janez, Topol 24. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. januarja 1946. 

Zt 64/45 - Zadr. V 45/1 

85.     ' 
Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 23. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom ;Y Litiji. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 26. avgusta 1945 za fledoločen 
čas. ' . 

Naloga zadruge Je»' 
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a) nabava gospodarskih in življenj- 
skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov 
za pospeševanje posameznih gospodar- 
skih panog kakor: sadjarstva, vinarstva, 
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

v. č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih eestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev 
in se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja 6voje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pa mora 
poleg tega poslati vsem N00, v območju 
katerih posluje, in vsem članom, sled- 
njim najmanj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik, more. 
bitni načelniki odsekov in 3 člani, ki 
jih vse voli skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora eo: 
Skušek Edo, uradnik OKNO v Gradcu 

št. 93, predsednik, 
Kunstler Gusti, mizar v Litiji 79, pod- 

predsednik, 
Viziar Jože, uradnik predilnice v 

Gradcu 70, tajnik, 
Savšek Ivan, posestnik v Gor. Logu 6, 

blagajnik, 
Grm Ivan, organist v Vačah, 
Bokalj Jože, posestnik v Kresniških 

Poljanah 1, 
Hostnik Janez, gostilničar v Smart- 

nem 27. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 22. januarja 194C. 
Zt 7/46 - Zadr. V 47/1 

* 
86. 

Sedež: Ljubljana, Mala Čolnarska ul. 4. 
Dan vpisa: 16. januarja 1946. 
Besedilo: Zelcnjađarska produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljeni. 

Zadruga ie bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 9. decembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je, da za svoje člane, 
ki sami pridelujejo zelenjavo za prodajo, 
posreduje prodajo zelenjave oziroma io 
zanje prodaja. Za svoje člane nabavila 
vse v njihovem gospodarstvu potrebne 
predmete. 

Zadružni delež znaša 300 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
znpskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 

tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in za njo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Cerne Vekoslav, strojni stavec v Ljub- 

ljani, Kladezna 6, predsednik, 
Jamnik Joško, kmet v Ljubljani, Mala 

čolnarska ul. 4, tajnik, 
Breskvar Stane, soboslikar v Ljubljana 

Velika čolnarska uL 17, blagajnik, 
Zaje Franc, kmet v Smartnem ob Savi 

št. 19, 
Babnik Martin, kmet v Tomačevem 17, 
Zaje Anton, kmst v Ljubljani, Jurčko- 

va pot 99, 
Šuštar Jernej, kmet v Spod. Zadobravi 

št. 22. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. januarja 1946. 
Zt. 4/46. — Zadr. V 43/1. 

* 
87. 

Sedež: Adlešiči. 
Okoliš zadruge onsega kraje: Adlešiči, 

Velika in Mala Sela, Vrhovci, Gorenjci, 
Dolenjci, Purga, Pobrezje, Marindol. 

Dan vpisa: 9. oktobra 1945. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Adlešičih. 
Zadruga je ustanovljena dne 23. avgu- 

sta 1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge fe: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in iz- 
dela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi vi- 
šino obremenitve v delu in denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
kov (komasacija); 

Č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira porazdeljuje med svoje člane grad- 
beni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem na- 
črtu; 

j) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposlujc pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 250 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še s ISkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestoji iz nredsednika, 
fainika. blagainika, morebitnega načel- 
nika odsekov ter enega člana odbora. 

Člani načelstva so: 
Veselic Peter, Purga št. 9, predsednik, 
Črnič Ivan, Adlešiči št. 15, blagajnik, 
Adlešič Anton, Adlešiči št. 20, tajnik, 
Miketič Anton, Velika Sela št. 16, od-- 

bornik. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta ta dva odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana odbora. 

Zadružni deleži se. ne obrestujejo in 
se nanje ne izplačujejo dividende; zato 
zadruga uživa taksno oprostitev. 

Svoje  razglase  objavlja  zadruga  »a 
razglasni deski v svoji poslovalnici. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 9. oktobra 1945. 
Zt 5/45. — Zadr. II 30/1. 

Sedež: Gorenji vrh. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Krajevni 

N00 Svetinje in vas Repče. 
Dan vpisa: 21. decembra 1945. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z orne», 

jenim jamstvom Svetinje. 
Zadruga je ustanovljena dne 27. nO* 

vembra 1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka proucj 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 

in za celotni okoliš; nadalje določi vi' 
šino obremenitve v t>Ui in denarju in 

odplačilni načrt za v?- ' ^ga člana; 
c) da posreduje mr člani in narodu" 

oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, sli»' 
nostnih in drugih event, spornih odnO* 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo 
materiala in izvedbo obnovitvenih del! 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeljuje me?d svoje član^ 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji* 
vih delovnih moči pod vodstvom tehni^ 
nega strokovnjaka obnovi porušena n^ 
selja po predloženem in odobrenem ob' 
novitvenem načrtu; 

t) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 200 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z 20kratniifl 
(dvajsetkratnim) zneskom vpisanih de- 
ležev. Zadružni deleži se ne obrestujejo, 
in se nanje no izplačujejo dividende, za*, 
radi česar je zadruga oproščena pla^Ja 

taks. 
Razglasi in priobčitve zadruge članoifl 

se opravljajo z nabitjem na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika in dveh odbornikov. 
Zadrugo zastopata }n zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odtî°ra' 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Člani načelstva so: „ 
Lavriha Stanko, Dolenji vrh St. M 

prpd=ednik, .„ 
Slak Franc. Gorenji vrh št. 5, lam* 
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Novak Jože, Gorenji vrh št. 6, bla- 
gajnik, 

Udovič Jože, Repče št. 11, odbornik, 
Mura Jože, Rdeči Kal št. 8, odbornik. 

krožno kot trg. sodišče v Novem mestu 
dne 21. decembra 1945. 
Zt 37/45 — Zadr. II 57/1 

89. 
Sedež: Hrib. 
Ukoliš zadruge obsega kraje: Hrib, 

Ravnik, Retje, Mali log, Srednja vas, beßova vas- 

^an vpisa: 21. decembra 1945. 
"esedilo: Lcsno-produktivna zadruga 

« °mejcnim jamstvom na Hribu v Lo- sk£m potoku. 
zadruga je ustanovljena 19. VIII-1945 

** nedoločen čas. 
wamen zadruge je: 

nif/ Prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- 
a Pridelkov) od svojih članov — gozd- 

gov posestr"kov> v smislu posebnega do- 
°/°ra pa tudi od uprav državnih go- 

.°v in razlaščenih posestev ter agrar- 
na zajednic; 
{^.obdelovanje lesa v polizdelke in 
lesi Za ra^un ®aaov ter plačevanja 
streif0 izvršeni prodaji in po odbitku 

aite najemanie> nakupovanje ali zgra- 
za„ ! ^premičnin   in  inventarja  radi 
dp?„ 7Vllve sodobnih obratovališč za ob- egvanje lesa; 
Vestipoglobitev ^družne vzgoje in za- 
•••• > .Pospeševanje smotrnega gozdar- 

•f • gozdarjenja z lesom sploh. 
V%tó- l.e nal°Se opravlja radi samo-* 
Jih ••,1 • izboljšanja gospodarstva evo- 

Zafl 0v in delovnega ljudstva. 
traij,QUžni delež znaša 50 kč tesanih 
dru^JJ- Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
vpit '? jamči še 8- 5kratnim zneskom 
0j)rest . deležev. Zadružni deleži se ne 
^vidp!fJ'0' in se nante ne izplačujejo 
EŽen»   , ei zadruga je zaradi tega opro- 

Un\a
pla6ila taks. 

tajnihfvni odbor sestoji iz predsednika, 
WW ', blagajnika,   morebitnih  načel- 

* odsekov in 6 odbornikov. 
3eta D5^|° zastopata in zanjo podpisu- 
bora

H veclsednik in tajnik upravnega od- 
olbIaŠČPn Stva pa odsotna, dva za to po- 

vse n -1••• uPravneSa odbora. 
°Pravifv vo zadrugo in razglasi so 

Clan? V? v nabitjem na razglasni deski 
Le   ,.nacelstva so: 

PreciS,  Andrej,    mlinar,    Travnik. 

••°•7• Anton> delavec, Retje št. 107, 
blatSnä,IVan' gostilničar, Travnik št. 60; 

K^b3iJIVlntnHr^§t- 2' odbornik' Gornik,        Dton'  Ravnik št. 57, od- 

Cr?k,em Janez;. Mali log št 39, od. 

^oharJ«đp, Re4e St 27, odbornik, 
borng, LudVÌk' Sre<N* vas št. 13, od 

toranj* Ant0n' Se8ova vas št. 6, od 

r0Zn°dS JlK'-,80dî5Ï0 v No•m >ncst« 
Zt24/« decSmbra 1^5. 1 23/45 - Zadr. n 48/1 

90. 
Sedež: Jurjevlca. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Jurje- 

vica, Breze, Kot. 
Dan vpisa: 21. decembra 1945. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Jurjovici. 
Zadruga je ustanovljena dne 26. av- 

gusta 1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo 
materiala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeljuje med evoje- člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

f) da no možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z 20kratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne 
izplačujejo dividende, zato je zadruga 
oproščena plačila taks. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta pa odsotna, dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. Upravni 
odbor sestoji iz predsednika, tajnika, 
blagajnika in 4 odbornikov. 

Razglasi in priobčitve zadrugo Čla- 
nom se opravljajo z nabitjem.na zadruž- 
ni razglasni deski. 

Člani načelstva eo: 
Mihelič Ivan, Kot 17, predsednik, 
Sile Franc, Jurjevica št 25, tajnik, 
Ozvald Franc, Jurjevica št 31, bla- 

gajnik, 
Sile Franc, Jurjevica št. 16* odbornik, 
Lovšin Rudolf, Breze št. 18, odbornik, 
Andolšek Franc, Jurjevica št 10, od- 

bornik, 
Mihelič Franc, Kot št 9, odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Novom mestu 
dne 21. decembra 1945. 
Zt 36/45 — Zadr. II 56/1 

* 
91. 

Sedež: Toplice. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Toplice, 

Soteska, Podhosta, Podtum, Poljane, 
Črmošnjice, Laze, Uršna sela, Drganja 
sela. Zßor. in Dol. Sušice in druge. 

Dan vpisa: 21. decembra 194Î5. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejnim jamstvom v Toplicah. 
Zadruga ]o ustanovljena dne 29. ju- 

lija 1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred. 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov In izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in go- 
zdarstva, če in dokler ni v istem okolišu 
posebne zadruge te vrste; 

o) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vestL 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 30 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkrat, 
nim zneskom vpisanih deležev. Zadružni 
deleži se ne obrestujejo in se nanje no 
izplačujejo dividende in je zadruga za- 
radi tega oproščena plačila taks. 

Razglasi in priobčitve zadruge članom 
se opravljajo z nabitjem na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika, morebitnih načelni- 
kov odsekov in 4 odbornikov. Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik upravnega odbora, če sta 
odsotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Člani načelstva SOJ 
Henigman Karol, Toplice St. 81, pred. 

sednik, 
Godler Slava, Toplice St. 74, tajnica, 
Poglajen Avgust,   Rigelj št. 2,   bla- 

gajnik, 
Zupančič Karol, Vrdun, odbornik, 
Strumbelj Miha, Loška vas, odbornik, 
Štraus Jože, Meniška vas, odbornik, 
Urbančič France, Gorenje Polje, od* 

bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 21. decembra 1945. 
Zt 38/45 — Zadr. II 58/1 

To 4/46 
Oklic 
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Tožeča stranka: Heiligstein Ana.    ' „ 
Tožena^ stranka;   Heiligstein Albert,, 

ključavničar, sedaj neznanega bivališča. 
Tožeča stranka je vložila zoper toženo, 

stranko tožbo na ločitev zakona. 
Ker bivališče toženca ni znano, se mu 

postavlja^ za skrbnika na čin tov. Gre- 
gorio Jožef, uradnik okrožnega sodišča 
v Celju, ki ga bo zastopal in čuval\ nje- 
gove interese, dokler se sam ne javi 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 19. januarja 1946, 
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To 29/45 284 
Oglas 

Tožeča stranka: Železen Marija, zasebnica 
,v Prelogah št. 2. 

Tožena stranka: Železen Karol, zasebnik, 
gedaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženca 
tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, se 
ji postavi za skrbnika na čin tov. Gregorič 
Jožef, uradnik pri okrožnem sodišču v Ce- 
lju, ki jo bo zastopal na njeno nevarnost 
in ob njenih stroških, dokler ne nastopi 
sama pred sodiščem ali ne javi svojega 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. II., 
dne 24. januarja 1946. 

Pc 2/46-15 
Sklep 

272 

Okrajno sodišče v Kočevju je v pre- 
klicni zadevi Žurga Gabrijele roj. Ku- 
zele, delavčeve žene iz Lasca št. 5 pri 
Dragi, v nejavni seji 

sklonilo : 
1. Žurga Gabrijela roj. Kuzele iz Lazca 

št. 5 se zaradi umobolnosti popolnoma 
preklicuje. 

2. Za oskrbnika se ji imenuje njen 
mož Žurga Alojz iz Lazca št. 5, dose- 
danji začasni pomočnik. 

Žurga Gabrijela ima plačati v dveh 
Hneh, da ne bo izvršbe, stroške izve- 
denca dr. Jožefa Smole, zdravnika v 
Kočevju, v znesku 150 din, sodne stro- 
ške in stroške objave v »Uradnem listu«, 
ki se -določijo po objavi. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 8. januarja 1946. 

* 
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Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Ljubljani jo 

uveden zaplembeni postopek glede imo- 
vine naslednjih oseb: 

286. Dolinšek Jo/.e, posestnik, Brod 
pri Tacnu 24; opr. št. I 874/45; 

287. ing. Res Dragutin, tehn. upravi- 
telj tvrdke A. Res, Zagreb, Zvonimiro- 
va 112; opr. št. I 873/45; 

288. Schiffer Franc, privatni uradnik, 
Ljubljana, Mestni trg št. 19; opr. št. 
I 398/45; 

289. Čanderl Franc, pilarski mojster, 
Ljubljana, Pugljeva 14; opr. št. 1980/45; 

290. Čanderl Terezija, gospodinja, 
Ljubljana, Pugljeva 14; op. št. 1981/45; 

291. Krvina Jožef, posestnik, Dobro- 
va št. 1 : opr. št. I 995/45; 

Î92. Mravlje Anton, posestnik in go- 
stilničar. Prezotica 28; opr št. I 996/45; 

293. Pintar Vladimir, odvetniški pri- 
pravnik, Ljubljana, Miklošičeva cesta 36; 
opr. št. I 997/45; 

294. Rezek Janko, Polje 74; opr. št. 
I 898/45; 

295. SLele Franc, Zalog 33; opr. št. 
I 899/45; 

296. Smole Janez, Na Korošici 5'; ópr. 
št. I 900/45; 

297. Skalar Anton, Medno 11; opr. 
št. I 901/45* 

298. Skvarča Janez, Ljubljana. Lan- 
gusova 23; opr. št. I 902/45; 

299. Skitek  Stojan, Ljubljana, Bmar- 
tinska 8, opr. št. I 903/45; 

300. Snoj   Anton,  Jezica; opr.  št.   I 
904/45; 

301. Šparhakel    Leopold,   Ljubljana, 
Šušteršičeva 12; opr. št. I 905/45; 

302. Sega Ciril, Ljubljana, Sv. Petra 
cesta 71; opr. št. I 906/45,- 

303. Šušteršič  Marjan, Ljubljana, Rož- 
na dolina XV/14; opr. št. I 907/45; 

304. Šetina   Franc,   Ljubljana,  Kro- 
jaška 1; opr. št. I 908/45; 

305. Škof   Viktor,   Ljubljana, Mestni 
trg 12/1; opr. št. I 909/45; 

306. Tumpej   Marjan,   Ljubljana,  Je- 
gličeva 10; opr. št. I 910/45; 

307. Vrtačnik Josip, Ljubljana, Med- 
vedova 5; opr. št. I 911/45; 

308. Zaje Franc,  Ljubljana, Breg 5; 
opr. št I 912/45; 

309. Zrimšek Viktor,  Ljubljana,  Be- 
zenškova 7; opr. št. I 913/45; 

310. Zebot   Ciril,   Ljubljana,    Večna 
pot 27; opr. št. I 914/45; 

311. Žitnik   Rudolf,   Ljubljana,  Am- 
brožev trg; opr. št. I 915/45; 

312. Zvan Benjamin, Ljubljana^ Hre- 
nova 2; opr. št. I 916/45; 

313. Kobi Mario, Ljubljana, Dalmati- 
nova 10; opr. št. I 917/45; 

314. Kristan Mili, Ljubljana, Kersni- 
kova 5; opr. št. I 918/45; 

315. Leman Friderik, Ljubljana, Sta- 
ri trg 4; opr. št. I 919/45; 

316. Loch  Maks,  Ljubljana, Resljeva 
cesta 24; opr. št. I 920/45; 

317. Malavašič     Roman,     Ljubljana, 
Pred škofijo 4; opr. št. I 921/45; 

318. dr.   Mihelič    Franc,    Ljubljana, 
Gregorčičeva ulica .17; opr. št. I 922/45; 

319. Meglic Alojz. Ljubljana, Linhar- 
tova 9; opr. št. I 923/45; 

320. Manko     Vladimir,     Ljubljana, 
Rakovniška 7; opr. št. I 924/45, 

321. Marolt  Stane,  Ljubljana, Livar- 
ska 29; opr. št. I 925/45, 

322. Magdič  Ivan,  Ljubljana,   Gerbi- 
čeva 10; opr. št. I 926/45; 

323. Rožanec Jože, Ljubljana, Parmo» 
va 48; opr. št. I 929/45, 

324. Rožanec  Milan, Ljubljana,   Par- 
mova 48; opr. št. I 927/45; 

325. dr. Rozman Gregorij,   Ljublja- 
na, Pred škofijo 4; opr. št. I 928/45; 

326. Pavlic   Emil,    Ljubljana,    Mala 
čolnarska 7; opr. št. I 930/45, 

327. Pavlic   Jože,    Ljubljana,    Mala 
čolnarska 7; opr. ?t. I 994/45; 

328. Pavlic  Mirko,   Ljubljana,    Mala 
čolnarska 7; opr. št. I 895/45; 

329. Kastelic Alojz, Babna gorica 9; 
opr. št. I 822/45; 

330. Glavič Matija,   Dolnja   vas   9; 
opr. št. I 891/45; 

331. Bratulič  Viktor,  Ljubliana,   Bo- 
benčkova 12; opr. št. I 890/45; 

332. dr. Puš Ludvik, Ljubljana, Vil- 
harjeva 33; opr. št. I 894/45; 

333. Pestotnik    Bogdan,     Ljubljana, 
Stari trg 34, opr. št. I 931/45; 

334. Rus Janez, Ljubljana, Lavriče- 
va 4; opr. št. I 932/45; 

335. Pavlovič Franc, Kožarje 93; opr. 
št. I 933/45; 

336. ing.   Pograjc,   Ljubljana,    Tru- 
barjeva 2; opr. št. I 934/45; 

337. Kovač Ciril, Ljubljana, Splitska 
2, opr. št. I 940/45; 

338. dr.   Krivec Jože,  Ljubljana, Vr* 
hovčeva 0; opr. št. 1 941/45; 

339. Kremžar  Franc,  Ljubljana, šu-1' 
šteršičeva 2; opr. št. I 942/45; 

340. dr.    Grapar    Stane,    Ljubljana, 
Kogejeva 5; opr. št. I 943/45; 

341. Gaber  Franc,  Ljubljana,    Pred 
škofijo 4, opr. št. I 944/45; 

342. Hočevar Franc, Ljubljana, Poki* 
karjeva 8; opr. št. I 945/45; 

343. Hočevar Alojz, Ljubljana, Hranil1' 
niška 8; opr. št. I 946/45; 

344. dr. Hacin Lovro, Ljubljana, Ale* 
ksandrova 4; opr. št. I 947/45; 

345. Hirschegger R., Polje 52, opr. št, 
I 948/45; 

346. Jenko Miha, Ljubljana, Krekova 
2; opr. št. I 949/45; 

347. Jemo  Frane, Ljubljana,  KnezoV, 
stradon 60; opr. št. I 950/45; 

348. dr.    Jelene    Celestin,    Ljublja- 
na-Polje 78; opr. št. I 951/45, 

349. Jerebic Franc, Ljubljana, Alban4 

ska 39; opr. št. I 952/45; 
350. Jan Maks, Ljubljana, Miklošičeva 

22 a; opr. št. I 953/45; 
351. Jakoš Anton, Ljubljana, čopov* 

19; opr. št. I 954/45; 
352. dr. Janeš Ivan, Ljubljana, Hol*1 

aplova 17; opr. št. I 955/45; 
353. Javornik Mirko, Ljubljana, Vodo* 

vodna 42; opr. št. I 956/45; 
354. Kovacič   Alojzij,   Tomačevo   3°* 

opr. št. I 957/45; 
355. Bauerman Ljubljana, Šušteršič*' 

va 5; opr. št. I 959/45; : " : 

356. Baraga Srečko, Ljubljana, Kole* . 
zijska 7, opr. št  I 904/45; 

357. Berlot Bogdan, Ljubljana, Gali6- 

vica 43; opr. št. I 966/45; 
358. Berlot Viktor, Ljubljana, RoŽn* , 

dolina XXI, opr. št. I 960/45; 
359. Bajec Jakob, Ljubljana, Branko* 

va 9; opr. št. I 961/45; 
360. Bernard Oton, Ljubljana, MiM0" 

šičeva 13; opr. št. I 962/45; " ; ' 
361. Boh   Ivan,   Ljubljana,   Bežigr»a 

16: opr. št. I 963/45; .     „ 
362. Bitenc Stanislav, Ljubliana, W>?- 

na dolina, V/24; opr. št. I 965/45; 
363. Bizilj Kari, Ljubljana, Galjcvica 

232; opr. št. 1 967/45; 
364. Cergolj Izidor, Ljubljana, Tyrso* 

va 15; opr. Št I 968/45; ^   t 

365. Celare Franc, Zalog 99; opr. št.:1 

969'45* 
366.'Cerne  Terezija, Ljubljana, MaK 

gajeva 18, opr. št. I 970/45; _ 
367. Dovjak Jože, Ljubljana, ČamP0* 

va 10; opr. št. I 972/45; ,    , 
368. Demšar Ciril. Ljubljana, Pokopa 

liška 31; opr. št. I 973/45; „  ,„, 
369. Eiletz Leopold. Ljubljana, Trste , 

njakova 4; opr. št. I 974/45;       '     ^ 
370. Gorše Franc,  Ljubljana,  Gospo1- 

svetska 13, opr. št. I 975/45; , 
371. Goreric Tinea, Ljubljana, Florid- 

ska 17; opr. št. I 976/45; T   cw 
372. Rupnik Vuk, Ljubljana, Nuns» 

4; opr. št. I 897/45; ' „     ••• 
373. Petrič Ivan, Ljubljana, Rožna a , 

lina. cesta V/10; n^nni- 
374. Ponikvar Ciril, Ljubljana, Ï0PB -, 

ška 16/11; opr. št. I 935/45; 
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375. Pajk Stanko, Ljubljana, Cesta v 
•5» dolino 12; opr. št. I 936/45; 
ö'b. Pajk Franc,   Ljubljana.  Cesta  v 
°3_0 dolino 12; opr. št. I 937/45; 

••   * Smrtnik   Jakob,   Dragomer   17; 

. ö'o. Mikuž Janez, Podsmreka-Kozar- 
\m.St. I 1002/45; 

it i iooSIvan'trgovec'Log 52; opr- 
K 380. Mesesnel   Alojzij,   trgovec,   Log 

3S?roŠt' l 1004/4•; 
tnv    Qaber Ivan.   posestnik,   Vnanje 

5»'• ,0pr- št- ! 1005/45; 
en. -: dr- 2ele. Ljubljana, Staretova G; 

38sSt-J "^45? aw Blejc Ema, Ljubljana, Vrtača 5; 

Ss?'.11228/45' m^-Anac Anton. Ljubljana, Križev- 
2£2; opr. Št. I 1010/45; 

&«?•• AleS   Ivanka,   Ljubljana,   Pred 
4Sfi°^; °Pr- št- I 1012/45; 

|,^-Bajđa   Izidor,   Ljubljana,   Pred 
3S7° J6' °Pr- St- X Ì017/45"' tr  /• Abram Miloš, Ljubljana, Mestni 
88« ' ?pr< št- 1i°0£V45; 

{ev, ;.Andolšek Ivan,  Ljubljana, Lev- 
Sft' i.?pr-št-! 1008/45; 

Če,"• ßilimovic Nina, Ljubljana, Skrab- 
SL ' °Pr- št- x 1014/45; 

lia"„'dr. Bilimovič Aleksander, Ljub- 
• Š^rabCeva 7; opr. št. I 1015/45; 

'doli«  ?abnik Janko, Ljubljana, Rožna 
Ž•;opr. št.'i 1013/45; 

'dr0v: 
baiič Salih. Ljubljana, Aleksan- 

S93 C
A
esta; °Pr- št- i 1016/45; 

^îk   Vser Janez, Ljubljana, Podmil- 
Ä1; °Pr- gt- * ion/45; 

^aift. ertot Pavla,    Ljubljana, Topni- 
393 V^r. št- I 1020/45;. 

Ška iß^rltnar Rada, Ljubljana, Topni- 
39« !.°Pr. s*. ! 1021/45; 

opr ?f Y
nži^ Jože, Ljubljana, Polje 24; 

8&7V .1007/45; 
°Pr s, "l2Jan    Ivan,    Ljubljana-Sujica; 

388 V- ^022/45; 
^Čaric   •,•• Rozalija. Ljubliana, Slap- 

399)e^a3:opr. št. I 1025/45; 
trajni,  •- Grumen    Anton,    Ljubljana, 

400 /a 11; opr- št T 10G4/45; 

°Pr i ,r- Brumen, Ljubljana, Skoîja 15; 
loi RI,1.?23/4^; 

ska i" Bel'har Niko.  Ljubljana,  Livar- 
402! £.Pr- §t. I 1031/45; 

»vetgil, izert Martin, Liubliana, Gospo- 
„ 403in ; °Pr- 5t- I 1032/45; 
^ onr •••„• APolonija, Zg. Zadobrava 
• 404 pi' ! 1033/45; 
°34/45-      r Ivan' Vev?e 89, opr. št. I 

^tooSixf'  ^olinar   Anton.   Ljubljana, 
1.406 & 7\°Pr- St- I 1035/45; 
I]eva •$>««• •••••, Ljubliana, Holzapf- 
ft^.SlÄ- §t-! 1036/45; 
4obrava ?71• Frane' Ljubljana, Zg. Za- 
i• -•«i ' °pï- Bt ! 1037/45; 

\pATioJ3°à.L]ubliana'Gajcva 

^Ä;Ä;
Liubliana-Vev- 

l027/45?lmnik Josip- Obrije 10; opr. št. 

11028/45;aVec Ivan' Zadvor 52; opr. St. 

lolo/^^Acl Mici. Brod U; opr. št. I 

413. Furlan Franc, Ljubljana, Mikloši- 
čeva 17; opr. št. I 1041/45; 

414. Furlan, Ljubljana, Breg 1; opr. 
št. I 1042/45; 

415. Fakin Jože, Ljubljana, Židovska 
8; opr. St. 1043/45; 

416. Furlan Miroslav, Ljubljana, 2it- 
nikova 6; opr. št. I 1044/45; 

417. Fedran  Gregor, Ljubljana, Pav- 
šetova 66; opr. št. I 1045/45; 

418. Bondorenko Ivan, Ljubljana, Pod 
turnom 4; opr. št. I 1046/45,- 

419. Grad Franc, Zg. Kašelj 95; opr. 
št.  I  1047/45; 

420. Gaber Franc,   Ljubljana,    Pred 
škofijo 4; opr. št. I 1048/45; 

421. Golobic Peter,  Ljubljana,  Stari 
trg 17; opr. Št. I 1049/45; 

422. Gril, Polje 100; opr. št. I 1050/45; 
423. Grošelj Jaško, Ljubljana, Lipov- 

čeva 4; opr. št. I 1051/45; 
424. Grčar Ana, Ljubljana, Trnovski 

pristan 52; opr. št. I 1052/45; 
425. Grossi Pavel, Ljubljana, Tyrseva 

52; opr. št. I 1053/45; 
426. Grossi Peter, Ljubljana, Tyrseva 

52; opr. št. I 1054/45; 
427. Grafenauer    Franc,    Ljubljana, 

Turnerjeva 5; opr. št. I 1055/45; 
428. Gaštrovič Ivanka, Zg. Zadobrava 

5; opr. št. I 1056/45; 
429. Gazvoda Jože, Ljubljana, Periče- 

va 12; opr. št. I 1057/45; 
430. Govše Avgust, Zg. Kašelj 72; opr 

št. Ksp 1285/45; 
431. Gaber Jože,   Ljubljana,   Cesta v 

Rožno dolino 32; opr. št. I 1058/45; 
432. Habič Frančiška, Zg. Kašelj 82;. 

opr. št. I 1029/45; 
433. Oblak Viktor, Breg pri Litiji 3; 

opr. št. I 1066/45; 
434. Volk Stane, Litija št. 45; opr. št. 

I 1067/45; 
435. Rus  Alojzij, Log 30; opr. št. I 

1068/45; 
436. Jarc Franc, Log 28; opr. st. I 

1060/45; 
437. Hrovat Franc, Ljubljana, Herber- 

steinova 22; opr. št. I 1070/45;    . 
438. Hudovernik    Jožica.    Ljubljana, 

Kolodvorska 12; opr. št. I 1071/45; 
439. Hlebš Milan, Sp. Zadobrava 21; 

opr. št. I 1072/45; 
440. Havelka,   Ljubljana,   Pražakova 

17; opr. št. I 1073/45; 
441. Hribar Vil'cm, Ljubljana, Bezen- 

škova 19; opr. št. I 1074/45; 
442. Hribar Olga,    Ljubljana, Bezen- 

škova 19; opr. št. I 1075/45; 
443. Hiršeger Franc,     Vevče     110; 

opr. št. I 1076/45; 
444. Hribar Jože,   Ljubljana,   Berne- 

karjeva 14, opr. št. I 1077/45; 
445. Holozan Kari, Vevče 76; opr. st. 

I 1078/45; 
446. Hiršeger Jože, Vevče 76; opr. st. 

I 1079/45; „     „ ,.   tn 
447. Holozan Franc, D. M. v Polju 43; 

opr. št I 1080/45; 
448. Hočevar Marija. Ljubljana, Pov- 

šetova 80; opr. št. I 1081/46; 
449. Holozan Ivan, D. M. v Polju 22; 

opr. št. I 1082/45; 
450. Ilja Alojzij, Ljubljana, Kocenova 

7; our. it I 1083/45; 

451. Ilovar Kari, Ljubljana, TyrSeva 
92; opr. št. I 1084/45; 

452. dr. Jagodic Jožef, Ljubljana, P;-cd 
škofijo 4; opr. št. I 1085/45; 

453. Jež Darinka, Ljubljana, Glinška 
5; opr. št. I 1086/45; 

454. Juranovič Alojz,   .Ljubljana, Ži- 
dovska 8; opr. št. I 1087/45; 

455. Jakoš Ivan, Zg. Kašelj 7; opr. št. 
I 1088/45; 

456. Jeglič Milko,  Ljubljana,  Ilirska 
27; opr. št. I 1089/45; 

457. Jenko Jože, Novo mesto; opr. št. 
I 1090/45; 

458. Klemene Alojz, Ljubljana, Savije 
2; opr. št. I 1091/45; 

459. Košanc Jože, Polje 25; opr. št. I 
1092/45; 

460. Korun Hilda,    Ljubljana, Večna 
pot 26; opr. št. I 1093/45; 

461. Kumplež Franc, Ljubljana, Lun- 
drova 15; opr. št. I 1094/45; 

462. Krener Martin, D. M. v Polju 25; 
opr. št. I 1095/45; 

463. Kosanc Antonija, D. M. v Polju 
25; opr. št. I 1096/45; 

464. Kosanc Jože, D. M. v Polju 25; 
opr. št. I 1097/45; 

465. Katagaščin    Nikolaj.    Ljubljana, 
Pod turnom 4; opr. št. I 1098/45; 

466. Kozamernik   Viktor,   Ljubljana, 
Rožna dolina VIII/44; opr. št. I 1099/45; 

467. Krušič Franc, Ljubljana, Mencin- 
gerjeva 17; opr. št. I HOOAiS; 

468. Koščak Jože, Ljubljana, Vidov- 
danska 1; opr. št. I 1101/45; 

469. Klopčič Peter. Ljubljana, Lavri- 
čeva 15; opr. št. I 1102/45; 

470. Kalan Franc, Ljubljana, Krojaška 
l/II: opr. št. I 1103/45; 

471. KaŠkorov    Dimitrij.    Ljubljana, 
Bolgarska 21; opr. št. I 1104/45; 

472. Kink Slavko. Ljubljana, Stareto- 
va Ï7/a- opr. št. I 1105/45; 

473. Kink Darko. Liubljana, Staretova 
17/a; opr. št. I 1106/45; 

474. Kukavica Vito, Ljubliana, Miklo- 
šičeva 22/a: onr. št. I 1107/45; 

475. dr. Krivina Aloiz. Liubljana, La- 
vričeva 11, opr. št. I 1108/45; 

476. Kosovinc Maks,  Liubliana,   Kot- 
nikova 15; opr. št. Ksp 1392/45; 

477. Kernc Miloš. Liubljana, Brejče- 
va 32; opr. št. I 1109/45; 

478. dr. Kačar Ivan. Ljubljana, Stari 
trg 30; opr. št. I 1110/45; 

'479. Klemencič Franc. Liubljana, Ga- 
ljevica 198; opr. št. I 1111/45; 

480. Kane Alojzij, Liubliana, Pleter- 
šnikova 16; opr. št. I 1112/45; 

481. Kukavica Jakob, Polje 150; opr. 
št. I 1113/45; 

482. Kačar Franc.  Liubljana,  Vodni- 
kova 87; opr. št. I 1114/45; 

483. Kranjc Marija, Ljubljana, TyrSe- 
va 60; opr. št. I 1115/45. 

484. Kranjc Slavko. Liubljana, Tyrse- 
va 60; opr. št. I 1116/45;   . 

485. Kranjc Adolf. Ljubljana, Tyrseva 
60; opr. št. I 1117/45; 

486. Krže Vojteh. Ljubljana, Tržas'ka 
24; opr, št. I 1118/45; 

487. Kramar Ivan, Ljubljana, Galjcvi- 
ca; opr. št. I 1119/45; '    ' 

488. Kačar Ivan, Zalog 9; opr. 2t. I 
1120745j 
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489. Kvartuh Janez, D. M. v Polju; 
opr. št. 11121/45; 

490. Langus Jože, Ljubljana, Einspi- 
lerjeva 22; opr. št. I 1122/45; 

491. Lavrič Ciril, Ljubljana, Pred ško- 
fijo 4; opr. št. I 1123/45; 

492. Lavrič Marija, Ljubljana, Poduti- 
ška 51; opr. št. I 1124/45; 

493. Lavrenčic Anita, Ljubljana, Gre- 
gorčičeva 12; opr. št. I 1125/45; 

494 Lazar Marija, Ljubljana, Stari trg 
1; opr. št. I 1126/45; 

495. Lončar Ivan, D'. M. v Polju 50; 
opr. št. I 1127/45; 

496. Levičnik Janez, Ljubljana, Go- 
sposka 10, opr. št. I 1128/45; 

497. Lampret Andrej, Vevče 8; opr. 
št. I 1129/45; 

498. Lesar Janko, Ljubljana, Vodovod- 
na 17; opr. št. I 1130/45; 

499. Lampret Ivan, Ljubljana, Prija- 
teljeva I, opr. št. I 1131/45; 

500. Lukež Rudolf, Ljubljana, Tyrše- 
va 99; opr. št. I 1132/45; 

501. Lamovšek Matija, Ljubljana, Ci- 
glerjeva 16; opr. št. I 1133/45; 

502. Lenassi Viljem, Ljubljana, Rožna 
dolina 11/19; opr. št. I 1134/45, 

503. Lesar Josip, Ljubljana, Sv. Petra 
il; opr. št. I 1135/45; . 

604. Ložar Drago, Ljubljana, Sv. Pe- 
ïra nasip 19; opr. št. I 1136/45; 

505. dr. Ložar Rajko, Ljubljana, Sv. 
Petra nasip 19, opr. št. I 1137/45; 

506. Leskovček Jože, Ljubljana, Ci- 
çlerjeva 16; opr. št I 1138/45; 

507. ing. Laternik M., Ljubljana, Ci- 
ril-Metodova 13; opr. št. I" 1139/45; 

508. Lakner Julka, Ljubljana, St. Vid 
23; opr. št. I 1140/45; 

509. Mavric Anton, Ljubljana, Tyrše- 
va 51/a; opr. št. I 1141/45; 

510. Majce Jože, Ljubljana, Muzejska 
7; opr. št. I 1142/45; 

511. Medved. Joško, Liubljana, Rim- 
ska 9••; opr. št. I 1143/45; 

512. Majdič Ana, Ljubljana, Gerbičeva 
10; opr. št. I 1144/45; 

513. Marinčič Franc, Ljubljana, Voš- 
njakova 10; opr. št. I 1145/45; 

514. Martelanc, Ljubljana, Miklošičeva 
c; opr. št. I 1146/45; 

515. Merala Marija, Ljubljana, Tyrše- 
va 62; opr. št. I 1147/45; 

516. Merala Rajko, Ljubljana, Tyrše- 
va 62; opr. št. I 1149/45; 

517 Može Franc ml.. Ljubljana, Rož- 
na dolina; opr. št. I 1150/45; 

518. Mlakar Janez, Ljubljana, Ciglar- 
jeva 15; opr. št. I 1151/45; 

619. Mrak Viktor, Ljubljana, Susterši- 
JSeva 15•; opr. št. I 1152/45; 

520. Makovec Anton, Liubljana, Ljub- 
ljanska 7; opr. št. I 1153/45; 

521. dr. Meršol Valentin, Ljubljana, 
Celovška 172; opr. št. I 1154/43; 

522. Miklavčic Luka, Liubljana. Miklo- 
fičeva 22; opr. št. I 1155/45; 

523. Mizerit Edvard, Ljubljana, Fran- 
kopanska 24; opr. St. 1 1156(45; 

524 MiheliS Josip, Liubljana, Ljub- 
ljanska 7; opr. št. I 1157/45; 

525. Milanovič Mladen, Mlake 5; opr. 
št, I 1158/45; 

526. MejaS Jakob. Liubliana, Šmartin- 
eta 183• og£ & 11159/45; 

527. Mejač Franc, Ljubljana, Zalog 14; 
opr. št. I 1160/45; 

528. Mešič Franc, Ljubljana, Tyrše\a 
116; opr. št. I 1161/45; 

529. Močilnikar  Franc,   Sneberje  S; 
opr. št. I 1162/45; 

530. Magister Albin, Vižmarje 8; opr. 
št. I 1163/45; 

531. Mihelič Jože, Ljubljana, Abramo- 
va 7; opr. št. I 1164/45; 

532. Magister Franc, Ljubljana, Drav- 
lje-Trata; opr. št. I 1165/45; 

533. Mali  Gregor,  Ljubljana.   Rožna 
11; opr. št. I 1166/45; 

534. Mara Jože, Zg. Kašelj 62; opr. št. 
I 1167/45; 

535. ing. Muri, Ljubljana, PodmilSča- 
kova 37/a-, opr. št. I 1168/45; 

536. Novak Ivana, D. M. v Polju 3S; 
opr. št. I 1169/45; 

537. Novak Zdravko, Vevče 34; opr. 
št. I 1170/45; 

538. Novak August. Liubljana, Miklo- 
šičeva 17; opr. št. I 1173/45; 

539. Nabergoj Franc, Ljubljana, Tyr?e- 
va 50; opr. št. I 1174/45, 

540. Oman Leopold, Ljubljana-Vevče 
54; opr št. I 1175/45, 

541. Osana Jože. Ljubljana, Lepi pot 
19; opr. št. I 1176/45; 

542. Oven Ivana. Ljubljana, Koroščeva 
7; oor. št. I 1177/45, 

543. Oven Ivan. Ljubljana, Koroščeva 
7; opr. št. I 1178/45; 

544. Podhorsky Rene. Ljubljana, Stre- 
liškn 26; opr. št. I 1179/45, 

545. Pip Viktor, Ljubljana, Lavričcva 
9; opr. št. I 1180/45; 

546. Poštovan.  Ljubljana, Nunska 4; 
opr. št. I 1181/45, 

547. Plaveč Peter, Ljubljana, Zabjek 
11; opr. št. I 1182/45; 

548. Perme  August, Ljubljana,  Her- 
bersteinova 4te; opr. št. I 1183^45; 

549. Puc Rihard. Liubljana, Povšetova 
71, opr  št. I 1184/45; 

550. Penca  Anion, Ljubljana, Vevče 
35; opr. št. T 1185/45; 

551. Palčič Stane, Ljubljana, Muzejska 
7; onr. št. I 1186/45; 

552. Pintar Vladimir. Liubljana, Ciga- 
letova 1; opr. št. I 1187/45; 

553. Peterlin Jože, Ljubljana, Dvora- 
kova 3; opr. št. I 1188/45; 

554. Prelog Miloš, Ljubljana, Jenkova 
18; opr. št. I 1189/45- 

555. Podreberšek Marijan, Ljubljana, 
Trdinova 3; opr. št. I 1190/45; 

556. Pavlovič •••••, Ljubljana, Pre- 
lovčeva 8; opr. št. I 1191/45; 

557. Potokar Jože, Ljubljana, Florjanska 
ul 9/1; opr. št. I 1192/45; 

558. Peraišek Franc, Ljubljana, Vrhov- 
čeva 12; opr. št. I 1193/45; 

559. Peternel Andrej, Sp. Zadobrava 17; 
opr. št. I 1194/45; 

560. Pristavec Franc, Ljubljana, Bohori- 
čeva 16; opr. št. I 1195/45; 

561. ing. Pavlov, Ljubljana, Škrabčeva 7; 
opr. št. I 1196/45; 

562. Pavlov Tatjana, Ljubljana, Škrab- 
čeva 7; opr. št. I 1197/45; 

563. Papier Franc, Ljubljana, Mivka 4; 
opr. št. I 1198/45; 

564. Polak Janko, Ljubljana, C. v Rož. 
dol. XXXII; opr. št. 11199/45; 

565. Pogačnik Branko, Zg. Kašelj 91» 
opr. št. I 1200/45; , 

566. Pregelj Vladimir, Ljubljana, Muzej- 
ska 71/IV; opr. št. I 1201/45; ,, 

537. Prežclj Franc, Ljubljana, Strand 
pot 15; opr. št. I 1202/45; ,-. 

508. Podreberšek Matija, Ljubljana, *T* 
novska 5; opr. št. I 1203/45; v, 

569. Pavlic Pavla, Ljubljana, Mala C01 

narska 7; opr. št. I 1204/45; , 
570. Pavlic Franc, Ljubljana, Mala »»' 

narska 7; opr. št. I 1205/45; 
571. dr. Prijatelj Ivan, Ljubljana, ReslF 

va 10; opr. št. I 1206/45; ,, 
572. Peršuh Vida, Ljubljana, Poljans»1 

18; opr. št. I 1207/45; ... 
573. Peršuh Ivan, Ljubljana, Poljana 

18; opr. št. I 1208/45; vf 
574. Rant Josip, Polje 40; opr. št.J 

1209/45; j 
575. Rozman Elizabeta, Ljubljana, Frea 

škofijo 4; opr. Št. I 1210/45; „ . - 
576. Rebernak Franc, Ljubljana, AleseV' 

čeva 17; cpr. št. I 1211/45; .„; 
577. Rus Marija, Ljubljana, Samova »' 

opr. št. I 1212/45; fl, 
578. Rus Franc, Ljubljana, Samova 8' 

opr. št. I 1213/45; ,, 
579. Ribar Alojz, Ljubljana, Obiškega2" 

opr. št. I 1214/45; '' 
580. ing. Remec, Ljubljana, KersnftoTS 

ul. 7; opr. št. 11215/45; , • 
581. Sitar Milena, Ljubljana, Ob Wv 

ljanici 31; opr. št. I 1216/45; • 
582. dr. Saveli, Ljubljana, Kersniko*8"' 

opr. št. I 1217/45; j 
583. Sajovic Anica, Polje 46; opr..»1, • 

1218/45; ', • j'/ 
584. Svete Ivana, Ljubljana, KrfteVlU 

ška 6; opr. št. I 1219/45; •> 
585. Svete Milan, Ljubljana, KrtfeVlu 

ška 6; opr. št. I 1220/45; .^ 
586. Svete Ivan. Ljubljana, Križeve 

ul. 6; opr. št. I 1221/45; •, 
587. Svete Franc, Ljubljana, Križec 

ška 6; opr. št. I 1222/45; lwrf 
588. Sfiligoj Franc, Ljubljana, Or*W 

va 7; opr. št. I 1223/45; ,«, 
589. Steska Branimir, Ljubljana, im 

ska 22; opr. št I 1224/45; .. „, 
590. Skabeme Slavko, Ljubljana, VoW 

ska 15; opr. št. I 1225/45; «< 
591. Sichert Ljubljana, Erjavčeva' "' 

opr. št I 1226/45; j# 
592. Supina, Ljubljana, Zitnikova S; °" ' 

št. I 1227/45; ^ 
593. Skobec Bogomil, Ljubljana, ParI" ' 

va 48; opr. št. I 1231/45; ,at 
594. Skok Anton, Ljubljana, Parmova«"' 

opr. št. I 1232/45; „.-t] 
595. Skulj Matija, Slape 38; opr. »   I 

1233/45; H i i 
596. Sesek Franc, Sv. Križ 3/a; opr.s ] 

I 1234/45; * . ; 
597. Stoje Ana, Tg; opr. št. 11235/4?» j ; 
598. Strah Marija, Jezica 2; opr. sl-. ; j 

1236/45; j, : 
599. Safošnik Rafko, Ljubljana, Lir"13 

tova 1; opr. št. I 1237'45; . ,.„-i 
600. Safošnik Milka, Ljubljana, Lifl"a 

tova 1; opr. št. I 1238/45; „   ,x 
601. Sušteršič Mirko. Ljubljana, Ke^ • 

kova 5; opr. št. I 1239^45; ,. ..«« 
602. Stancer Rudolf, Ljubljana, Miri* , 

opr. št. T 1240/45; *• 
603. •••••••-Martin. Ljubljana, W- 

ul. 17; opr. št. I 1241/45: 



JJ• Štancer Ludvik, Ljubljana, Mirje 2; 
\& I 1242/45; 

M 1243/^° R0Za' Zg- Kašelj 36; °••* 
sÄ' Sturm'  Franc,  Ljubljana,  Rezijan- 

U7;<?r;št-1 1244/45; 
onr 'i öeleharRado, Ljubljana, Dravska«; ••- st. I 1245/45- 
bM8; Su§terli6 Terezija,  Ljubljana, 2a- 

609 •?•- \* 1246/45; 

1 l^Sj"11 Pavel> Kokaljeva 6; •••. št. 

cÄ,0
St"rm Anlon> Ljubljana, Celovška 

611  j ?pr- šl- I 1248/45; 
ska •" Susteršič Ernest, LJubljana, Videm- 

eiV °6P
r- št. I 1249/45; 

•cest, 9QoPm Franc,  Ljubljana, Celovška 
eis T' vpr- št- ! 1250/45; 

"etova o«   mkov VanJa» Ljubljana, Cer- 
614 TJ V°F- 

št J 1251/45; 

Hož •1,*
••• St°Jan» Ljubljana, Cesta v 

eÌK^.6l.°Pr.St I 1252/45; 
Kog •«i /•1•  •1••»  Ljubljana,  Cesta  v 

eie T  ÎOpr- št-H2o3/45; 
jami 17  °Pan Anton, LJubljana, Ob zeleni 

6i7'
;°Pr. št. I 1254/45; 

°Pr St •      •••0' LÌuWJana, Poljane 27; 
6VTLX,?

/45
î •••. • i°rtelj Jožef, Ljubljana, Savije 62; 

6•)  •256/45; 
Ska fti. 10minc Leopold, Ljubljana, Celov- 
> 62o •??•; št- I 1257/45; 1 l25Š/]ieakar Marijan, Polje 28; opr. št. 

62l.ni Cesta is;. bas Stanko, Ljubljana, Tyrseva 
t. 622. VnPv- št I 1259/45; 
4u, on-v^eniS Anton, Dev. Mar. v Po- 
*e^W1260/45; 

e\^vS-e&r' L3uWjana' Skoî]a; °••- 
12•2/4••1•••1 Josip, Polje 94; opr. št. I 

%. ìt ftl Janez, Ljubljana, Tržaška 4; 
626.^1.263/45; 

°M. It i ii„Slefan, Ljubljana, Wolîova 5; 
627 v   ^745*» 
i i265/ëa1, LîublJana»Nunslta 4; °Pr- 

^ I4l^ntu'rini Viktor, Ljubljana, Ižan- 
> 6291\•'• ì 1266/45; 
^. It. t Ä*» Ljubljana, Jeglièeva 10; 

630 v.?   /45; 

** 5; 0t5°tö Pavel, Ljubljana, Domobran- 
ci. • S • I 1268/45; 

** aï opr I? ••(1•^ Ljubljana, Erjavče- 
„ 632 »       * 1269/45; 
fe!^a i^oSkar Kristjan, Ljubljana, Pra- A gj opr. št. i IOW 
"^• iKT^ar Krist an, Ljubljana, Pra- 
,633. g'OPf. St. I 1271/45 

^TlÄ^4"^ TrdÌD0Va 

"Ät^5fiana'MeVa 

-'"eri Matilda, L 
„63Š°P/. št- I 1276/45;        """' "''"'"^ 

642. Železnik Ignac, Ljubljana, Lavriße- 
va 11 ; cpr. št. I 12S0/45; 

643. Zi tko Vladimir, Ljubljana, Pleter- 
šnikova 4; opr. St. I 1281/45; 

644. Žerjav Nada, Ljubljana, Vegova 2; 
opr. št. I 1282/45; 

645. Bida Jože, Ljubljana, Bcrnekerje- 
va 14; opr. št. I 1283/45; 

646. Babnik Janko, Ljubljana, Rožna dol. 
VIII/12; opr. St. I 1284/45; 

647. Babnik Valentin, Ljubljana, Rožna 
dol. VIII/12; opr. št. I 1285/45; 

648. Bajda Peter, Ljubljana, Pred ško- 
fijo 14; opr. št. I 1286/45; 

649. Čemak  Jože,   Ljubijana-Polje  87; 
opr. št. I 1287/45; 

650. Dolinar Alojz, Ljubljana, Pred ško- 
fijo 10; opr. št. I 1288/45; 

651. Dolinar Franc. Ljubljana, Pred ško- 
fijo 10; opr. št. I 1289/45; 

652. Dolinar Zini«, LJubljana, Pred ško- 
fijo 10; opr. št. I 1290/45; 

653. Dolinar   Marija,   Ljubljana,   Pred 
škofijo 10; opr. št. I 1291/45; 

654. G rassi-Ziherl Jožefa, Ljubljana, Tyr- 
seva 51; opr. št. I 1292/45; 

655. Jager   Ivan,   Ljubljana,   Orle   12; 
opr. št. I 1293/45; 

650. Kačar Franc, Ljubljana, Vodniko- 
va 87; opr. št. I 1294/45; 

657. Mesec   Vladimir,  Ljubljana,  Beži- 
grad 1; opr. št. I 1295/45; 

658. Mchle Janez, Ljubljana, Rudnik 15; 
opr. št. I 1296/45; 

659. Petan Josip, Ljubljana, Polje 115; 
opr. št. I 1297/45; 

660. Pire Rihard, Ljubljana, Povšetova 
ul. 71; opr. št. I 1298/45; 

661. Sondi Ivanka, Ljubljana, Beethov- 
nova 16; opr. št. I 1299/45; 

662. šurk   Ludvik,   Ljubljana,   Ižanska 
cesta 189; opr. št. I 1300/45; 

663. Vrečar Franc, Ljubljana-Rudnik 6; 
opr. št. I 1301/45; 

664. Vrerar Jože,  Ljubljana-Rudnik G; 
opr. št. I 1302/45; 

665. Zaic Pepra, Ljubljana, Rudnik 78; 
opr. št. I 1303/45; 

666. Zaje Karel, Ljubljana, Rudnik 1; 
opr. št. I 1304/45; 

667. Zrimšek Jože, Daljna vas 22; opr. 
št. I 1305/45; 

668. Godina Ludvik,  Bernekerjeva 14; 
opr. št. I 1306/45; 

669. Redkin Georsii, LJubljana, Pod tur- 
nom 4; opr. št. I 1307/45; 

670. Učakar Marija, Ljubljana, Dcv. Mar. 
v Polju 28; opr. št. I 1308/45; 

671. Svete Cene, Ljubljana, Križevniška 
ul. 6; opr. št. I 1309/45; 

672. Trček Peter, Dragomer 42; opr. št. 
I 1310/45; 

673. Reškar Franc, Dragomer 7; opr. št 
I 1311/45; 

674. Gregorka Jakob, Dragomer 30; opr. 
št. T 1312/45; 

675. Zore Alojzij, Lukovica 27; opr. št. 
I 1313/45; 

676. Otrin Viktor, Dragomer 8; opr. št. 
I 1314/45; 

677. Smrtnik Anton, Dragomer 6; opr. 
št  T 1315/45; 

678. Seliškar Alojzij, Lukovica 17; opr. 
št. T 1316/45; 

679. SW^kar Jernej,'Dragomer 41; opr. 
št. 11317/45; 

Straa & 

680. Mrzlikar Anton, Log 79; opr. št. » 
1318/45; 

681. Končan Franc, Log 24; opr. et. 1 
1319/45; 

682. Seliškar Janez, Lukovica 17; opr. 
št. I 1320/45; 

683. Trček Jakob, Dragomer 8; opr. št. 
I 1321/45; 

684. Hlabič FrančlSka, Zg. Kašelj; opr. 
št. Ksp 1571/45; 

685. Bahovec Josip mi, Ljubljana; opr. 
št. I 1322/45; 

686. Majer Jera, Dolenja ••• 17; opr. St. 
I 1457/45; 

687. Perčič Mihael, Preeerje; opr. št. I 
1458/45; 

688. Fink Anton, Vrhnika, Nova cesta; 
opr. št. I 1459/45; 

689. dr. Komotar Anton, Vrhnika, Nova 
cesta 8; opr. št, I 1460/45; 

690. Ravnikar Ivan, Vrhnika, Svabčera 
ul. 10; opr. št. I 1461/45; 

691. Urbančič Stanko, Vrhnika, Kotniko- 
va 15; opr. št, I 1462/45; 

692. Korenčan Franc, Vrhnika, Jelov- 
škova 4; opr. št. 11463/45; 

693. Kraljic Štefan, Vrhnika-Hrib 1; opr. 
št. I 1464/45; 

694. Milavec Ciril, Vrhnika; opr. St. I 
1465/45; 

695. dr. Orožen Franc, Ljubljana, Gospo- 
ska, I 1823/45; 

696. Zupan Herman; 
697. Kolarič Rudolf; 
698. dr. Adlešič Juro, Ljubljana, Ale- 

ksandrova 1; opr. Št. I 1326/45; 
699. Bendik Ana, Ljubljana, Kopališka 

ul 10; opr. št. I 1327/45; 
700. dr. Benedik Valentin, Kopališka 10; 

opr. ši. I 1328/45; 
701. Erjavec Franc, Koblarjeva 19; opr. 

št. I 1329/45; 
702. Gjud Aleksander, Kongresni trg 6; 

opr. št. I 1330/45; 
703. Gjud Dušan, Kongresni trg 6; opr. 

Št. I 1331/45; 
704. dr. Jeglič, Gradišče, opr. št, 11332/ 

/45; 
705. Dolinar Jože, VerstovSkova 6; opr. 

št. I 1333/45; 
706. Halozan Anton, Vevče 6; opr. ši I 

1334/45; , 
707. Halozan Rozalija, Vevče 6; opr. št. 

I 1335/45; 
708. Karpe Franc ml., Zaloška 183; opr. 

št. I 1336/45; 
709. Karpe Janez, Poljska pot 33 c: opr. 

št. I 1337/45; 
710. Kregar .Stanko, Zrinjskega 8; onr. 

Št I 1338/45; 
711. Kocmur Marjan, Društvena 84; opr. 

št. 11339/45; 
712. Kocmur Alojzij, Društvena 84; onr. 

št. 11340/45; 
713. Kraner  Fidelia,   Zg. Hrušica  48; 

opr. št. I 1341/45; 
714. Lupše Ivan, Dolenjska 96; opr.' št* 

I 1342/45; 
715. Ložar  Ivan,  Rečna 3; opr. št. I 

1343/45; 
716. Malovrh Avgust, Ločnikarieva 14; 

opr. št. I 1344/45; 
717. Malovrh Rozalija, Ločnikarjeva 14; 

opr. št. I 1345/45; 
718. Malovrh  Marija. Ločnikarjeva 14; 

opr. št. I 1846/45; 
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719. Malovrh Danica, Ločnikarjeva 14; 
opr. št. I 1347/45; 

720. Malovrh   Jože,   Ločnikarjeva   14; 
opr. št. I 1348/45; 

721. Mašič Pavel, Koroška 18; opr. št. 
I 1349/45; 

722. Mašič Ciril, Koroška 18; opr, št. I 
1350/45; 

723. Mizerit Nada, Jegličeva 10; opr. št. 
I 1351/45; 

724. Mlakar Ivan, Ciglerjeva 15; opr. št. 
11352/45; 

725. Pavlovič  Anton, Moste  čuv. 383; 
opr. št. I 1353/45; 

726. Pečjak Milan, Jenkova 13; opr. št. 
I 1354/45; 

727. Stamenkovič Miroljub, Rimska 2/1; 
opr. št. I 1355/45; 

728. Stamenkovič Angela, Rimska 2/1; 
opr. št. I 1356/45; 

729. Pogačar Franc, Sp. Hrušica 18; opr. 
št. I 1357/45; 

730. šega  Drago,  Celovška; opr. št. I 
1358/45; 

731. Šare Maks, Ločnikarjeva 3; opr. St. 
I 1359/45; 

732. škrbina Jakob, Vižmarje 39; opr. 
št. I 1360/45; 

733. Učakar Judita, Polje 23; opr. št. I 
1361/45; 

734. Žnidaršič Jože, Ciglerjeva 15; opr. 
št. I 1362/45; 

735. Andoljšek Janez, Tolstojeva 7; opr. 
št. I 1363/45; 

736. Breskvar   Albin, Sp. Hrušica  15; 
opr. št. 1.1364/45; 

737. Bricelj Drago, Sp. Hrušica 1; opr. 
št. I 1365/45; 

738. prof. Grumen, Rožna dol. VIII/22; 
opr. št. I 1380/45; 

739. Bogataj Mihael, Gasilska 3/1; opr. 
št. I 1366/45; .. ^    " 

740. Bergant Peter, Vodovodna 4; opr. 
št. I 1367/45; 'i 

741. Baumgarten   Gregor,   Tyrseva   8; 
opr. št. I 1368/45; 

742. Bambič Milko, Igriška 3/1; opr. št. 
I 1369/45; 

743. Cvetkovič Jožel, Križevniška 7/1•; 
opr. št. I 1370/45; 

744. Capuder Alfonz, Sp. Hrušica 40; 
opr. št. I 1371/45; 

745. Cenčič Franc, Poljanski nasip 10; 
opr. št. I 1372/45; 

746. Cenčič Gabrijel, Poljanski nasip 10; 
opr. št. I 1373/45; 

747. Črnigoj Mladen, Poljanski nasip 15; 
opr. št.,I 1374/45; 

748. Čretnik   Franc,   Vidovdanska   24; 
opr. št. I 1375/45; _ 

749. Dežman Ivan, Daljna vas 14; opr. 
H. 11376/45; 

75Ö. Dolinar Andrej, Bohoričeva 1; opr. 
it. I 1377/45;  

751. .Fajdiga N., Prijateljeva 1; opr. št. 
I 1378/45; ,     . , 

752. Fajđiga  Jelislava,   Prijateljeva  1; 
opr.. št. I 1379/45; 

753. dr.  Jaklič Franc,' Zagrebška  24; 
opr. št. I 1381/45; 

754. Kovač Anton, Smartinska 22; opr. 
». I 1382/45; 

755. Kos Vladimir, Galjevica 1; opr. št. 
11383/45; 

756. Lipove Jože, Gajeva 1/IV; opr. št. 
1 1384/45; : - 

757. Leskovic Josip, Petričeva 2; opr. št. 
11385/45; 

758. Legan Josip, Igličeva 10/11; opr. št. 
I 1386/45; 

759. Mele Ivan, Sp. Hrušica; opr. št. I 
1387/45; 

760. Mele Rozalija, Sp. Hrušica; opr. št. 
I 1388/45; 

761. Nemec N., SalezijanskI dom, Kode- 
ljevo; opr. št. I 1389/45; 

762. ing. Pirkmajer M., Vrtača 9; opr. 
št. I 1390/45; 

763. Presetnik Ivan, Stožice 25; opr. št. 
I 1391/45; 

764. Sitar Jože, Stožice 17; opr. št. I 
1392/45; 

765. Stare AdoH, Dermotova 3; opr. št. 
I 1393/45; 

766. dr. Sojer Franc, Zaloška cesta 178; 
opr. št. I 1394/45; 

767. Tome   Valentin,   Vodnikova   218; 
opr. št. I 1395/45; 

768. Zaje Karel, Sp, Hrušica 8; opr. št. 
I 1396/45; 

769. Zaje Marija, Sp. Hrušica 8; opr. Št. 
I 1397/45; 

770. Zrimšek Maks, Cesta na Brdo 5; 
opr. št. I 1398/45; 

771. Zrimšek Jože, Daljna vas 22; opr. 
št. I 1399/45; 

772. Zaje Anton, Rudnik 1; opr. št. I 
1400/45; 

773. Zupančič Rihard, Kersnikova 3/1; 
opr. št. I 1401/45; 

774. Železnikar Urška, Ig št. 115; opr. 
št. I 1402/45; 

775. Merzel Mirko, Ig št. 85; opr. št. I 
1403/45; 

776. Merkun Janez, Ig št. 77; opr. št. 
I 1404/45; 

777. Jenko Valentin, Ig št. 104; opr. št. 
I 1405/45; 

778. Tomažin Jože, Sarsko št. 18; opr. 
št. I 1406/45; 

779. Borštnar Janez, Ig št. 151; opr. št. 
I 1407/45; 

780. Zaje Frančiška, Ig št. 128; opr. št. 
I 1408/45; 

781. Glavan Franc, Ig št. 37; opr. št. I 
1409/45; 

782. Avanzo Martin, Ig št. 67; opr. št. 
I 1410/45; 

783. Martinčič Anton, Ig št. 168; opr. št. 
I 1411/45; 

784. Poznar Filip, Ig št. 202; opr. št. I 
1412/45; 

785. Mencej Ivan, Ig št. 58; opr. št. I 
1413/45; 

786. Smole Ivan, Ig št. 50; opr. št. I 
1414/45; 

787. Mencej Stanko, Ig št. 25; opr. št. I 
1415/45; 

788. Stoje Franc, Ig št. 201; opr. št. I 
1416/45; 

789. Stoje   Ana,   Ig  št. 76; opr. št. I 
1417/45; 

790. Luskovik Franc, Ig št. 111; opr. št. 
I 1418/45; 

791. Kus Mohor,  Ig št. 61; opr. št. I 
1419/45; 

792. Križman Anton, Ig 2t. 149; opr. št. 
I 1420/45; 

793. KlemenČič Janez, Ig št. 30; opr. Št. 
I 1421/45; 

,    794. Benedik-Anica, Ig št. 144; opr. št. 
111422/45; 

šli 
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795. Odhini Franc, Ig št. 16; opr. & 
1423/45; «* 

796. Maček Franc, Ig št. 134; opr. su 
1424/45; „      „ h 

797. Blaznik Feliks, Ig št. 115; opr. "j 
I 1425/45; - || 

798. Švigelj Anton, Ig št. 42; opr. *• 
1426/45; v, j! 

799. Stoje Ludvik, Ig št. 67; opr. > \ 
1427/45; - ' 

800. Balant Anton, Ig št. 163; opr. «• 
1428/45; , ; 

801. Križman Anton, Ig št. 149; opr. • 
I 1429/45; „ 

802. Merkun Jože, Ig št. 4; opr. * 
1430/45; - 

803. Skarza Anton, Ig št. 21; opr- & 
1431/45; a 

804. Vovk Jože,   Ig št. 31; opr. &• 
1432/45; .    • 

805. Zajec Frančiška, Ig št. 128; opr. 
I 1433/45; ,: .|| 

806. Boh  Anica,   Ig št. 15; opr. *\ 
1434/45; • ' j! 

807. Vrenk Ludvik, Ig št. 46; opr. * ' 
1435/45; • J 

808. Juha Anton, Ig št. 45; opr.> ; 
1436/45; „j' 

809. Juha Ludvik, Ig št. 45; opr. s; ,| 
1437/45; #     

= 

810. Jakič Anton, Kremenca št. 2; 
št. 11438/45; , • 

811. Zgonc Jože, Kremenca št. 1! w, 
št. I 1439/45; r * 

812. Lešnjak Alojzij, Sarsko š. 3; opr- , 
I 1440/45* '  1 

813. Strle Martin, Staje št. 4; opr. *• 
1441/45; ' • 

814. Strle Ivana, Staje št. 4; of-s 

1442/45; - ! 
815. Strle Franc, Staje št. 4; of-s1,} 

1443/45; '     jt 
816. Kocjan Albin, Staje št. -9; °Pr'. 

11444/45; ••• 
817. Kocjan Antonija, Staje št. 9; °Pr' 

I 1445/45; a ! 
818. Kozin Franc, Staje št. 5; opr.su 

1446/45; . -ji 
819. Rovanšek Vid, Staje št. 11; °Pf' 

I 1447/45; '.--1 
820. Ferkolj Milan, Ig št. 153; opr-,*; 

1448/45; * a.| 
821. Zrimc Rudolf, Ig št. 90; opr..51' 

1449/45; •' \ 
822. štrukelj Anion, Ig št. 84; opr.s. , 

1450/45; ', i 
823. štrukelj Martin, Ig št. 84; <>P.r' ; 

11451/45; '•• • 
824. Lavrič Marija, Ig št. 155; of- 

I 1452/45; . • •• j 
825. Maček Kristina, Ig Št. 134; oP1', i 

11453/45; al; 
826. Anzelc Feliks, Ig št. 178; opr.'6 

1454/45; .  . f 
827. Virant Alojzij, Ig št. 104; •- , 

11455/45; • 'ft| 
828. Brence Franc, Ig št. 70; opr. s   . 

1456/45; if. tf 
829. Kraševec Feliks, Iga vas li- 

st. I 870/45; 
830. Petrič Alojzij st., Sv. Trojica 

opr. št. I 871/45; ..    ., >*..& 
831. Petrič Jože, Sv. Trojica st. -i»   ., 

št. 1873/45; >fcg 'Ji, 
832. Petrič Alojzij mL Sv. Troj , 

opr. št. I 872/45, '   ,y 
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kakofrjrSe Vsi upniki ^01^ navedenih, 
koliterhtlVS,V ki imai° z°Per •'• katere 

1941n •     •• ^hteve, nastale pred 6. IV. 
% i? h°ima- pred dejanjem, zaradi kate- 
.Vine  •       ^rečena kazen zaplembe imo- 
15 dneh   priJ'avii°  te  sv°ie   zahtevke  v 
<!% g   P° teJ objavi pri podpisanem so- 
^i Da i^meao vloS° z dvema prepisoma 
teti 1    no • zapisnik. V prijavi ie na- . 
'^opravilno StevUko^plembenegaspisa. I VI Sp 10/46-3 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
due 2ô. januarja 1946. 

Uvedba postopanja v dokaz 
g;. smrti 

toÄ{jp Herman, rojen & III. 1905 v 
automi ' rim> kat-» oženjen, strojnik v 
"»obilic ' Je bil Julija 1944 prisilno 
ljen ',lra.n v Wehrmannschaft in dode- 
li, i|ar^ziji v Mozirju. Tam je bil 
?arliza'n«jl z drugimi vr&d zaiet od 

^ieDo • V0Jske in odveden na osvo- 
î>art. vo-z£miie in dodeljen 7. korpusu 
k'Uđelpri v Stare"1 trgu. Pozneje se 
H Bini l meseca decembra 1944 bojev 

11 stre     pri žužemberku, kjer je do- 
Ker . V nrbet in obležal na bojišču. 

öäring^J'otemlakem verjetno, da je 
1•%•• >• errna& mrtev, se uvaja po 
šivilja••••-• HUrtlier Justi, roj. Novak, 

smrf- utomeru» postopanje za do- 
î^ziv A,, Pogrešanega in se izdaje 
RuroJa •*•° !• v- 1946 o pogrešanem 
vidiku •••• ali ukrali postavljenemu 

*
U
VT; . r°šaku Josipu, pis. urad- 

ïo^^ utomeru. 
«azov ..teka tega roka in izvedbi do- 

• «W0008«» izdalo odločbo o do- 
,   0Jtra; 

,J«o sodigce v Ljutomeru 
UQe 23. januarja 1946. 

0lt%-6 

UDa Postopanja v dokaz 
.' *atb smrti 
w^oS&î?^' r°ien 23- xn-190S na 

» S,0» Po* ,,\,pri Ljutomeru, r. k., ože- 
IS>o •*•. Me.kotnjaku št 25, pristojen 
Jl^irar ' ler bil iuliJa 1944 Prisilno 
li1 garr;{,-.Wehrmannscbaft in dode- 
1 • ^.feU v MozirJu. Tam je bil 
WtizansiT:^,dru8imi vred zajet od 
•1••• ozpmv?Jske in odveden na osvo- 
2 vVstopil , Je v okolici Črnomlja, kjer 
&H 8 Lparhzane in bü dodeljen 
'C* koman^ 

12* štaJerske brigade. 
& ••• t

mï Je bJi tedaj Klun 
^Z&daut bataljona pa podpo- 
&J*t'4 Oh „n,dant b»gade •••••- 
iVn"» Nemcev in belo- 

lovcu dne 
strela v 

K > Kart? A J; S^.uvaa «a Pred- 
4* Mekotnjaku ?t 2^' •0]'' Maslen' 
*OM? smrti •«•     5' Postopanje za 

a sodišču ali hw° ° Pogrešanem 
.   .  \ aU hkrati postavljenemu 

skrbniku Korošaku Josipu, pis. urad- 
niku v Ljutomeru. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov bo sodišče izdalo odločbo o do- 
kazu smrti. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 23. januarja 1946. 
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Amortizacija 
Na prošnjo Beleta Štefana, poštnega in- 

špektorja v pokoju, Maribor-Pobrežje, De- 
lavska ul. št. 2, se uvaja postopek za amor- 
tizacijo vrednostnih papirjev, ki jih je pro- 
silec baje izgubil ter se njih imetnik poziv- 
lje, da uveljavi v 6 mesecih, počenši z dnem 
objave v »Uradnem listu«, svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. Sklep Okrajne komisije za vojno ško- 

do v Mariboru št. B 6586 z dne 2, oktobra 
1945 za znesek din 130.040. 

2. Sklep Okrajne komisije za vojno ško- 
do v Mariboru št. A 8401 z dne 17. sep- 
tembra 1945 za znesek din 288.000. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 11. januarja 1946. 

VI Sp 6/46-3 * 286 
Amortizacija 

Na prošnjo Knafliča Jožefa, pomožnega 
delavca iz Maribora, Ruška cesta št. 31, se 
uvaja postopek za amortizacijo vrednostnega 
papirja, ki ga je prosilec baje izgubil ter se 
njega imetnik pozivlje, da uveljavi v 6 me- 
secih, počenši z dnem objave v »Uradnem 
listu«, svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da je vrednostni papir 
brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Hranilna knjižica Spodnještajerske ljud- 

ske posojilnice v Mariboru št. 8117, glaseča 
se na ime Knailič Jožef s stanjem dinarjev 
1.494,76. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 10. januarja 1946. 

Zp 77/45 * 278 
Poziv upnikom 

S pravnomočno sodbo voj. sodišča v Ma- 
riboru, Sod 183/45—5, je odrejena zaplem- 
ba imovine obsojenca Pfriemerja Julija st., 
veletrgovca z vinom v Mariboru, Aškerčeva 
ulica. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh prija- 
vijo svoje terjatve pri podpisanem sodišču. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 26. januarja 1946. 

Razno 
304 

Vabilo 
na skupščino tvrdko »Tkanina« đ. d. v Ljub- 
ljani, ki bo dne 14. februarja 1946 ob 15. uri 
v sejni dvorani Zbornice za TOI, Ljubljana, 

Beethovnova ul. 10, 
z naslednjim dnevnim redom: 

1. Otvoritev in konstituiranje skupščine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 

3. Poročilo nadzornega odbora, 
4. Sklepanje o letnih sklepnih računih in 

porabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice čla- 

nom upravnega in nadzornega odbora. 
6. Sklepanje o prestanku družbe in mo- 

rebitna volitev likvidatorjev. 
7. Predlogi in pritožbe. 
8. Slučajnosti. 
Skupščina je po čl. 24. pravil sklepčna, 

če je v prvem njenem sklicu na njej zasto- 
pana vsaj ena četrtina delniške glavnice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati tisti 
delničarji, ki bodo vsaj 8 dni pred skup- 
ščino položili na blagajni tvrdke »Tkanina«^ 
Ljubljana, Gradišče 7/1., začasno potrdilo' 
o vplačanih delnicah. Vsaka delnica daje 
pravico do enega glasu. 

V smislu čl. 23. pravil glasujejo na skup- 
ščini delničarji osebno aü po svojih poobla- 
ščencih, ki se morajo izkazan' s posebnim 
pooblastilom. Pravne osebe izvršujejo gla- 
sovalno pravico po svojih pooblaščenih za- 
stopnikih. 

Predsednik: 
Dr. Jos. Orožim ' 

299 
Poziv upnikom 

Delegat ministrstva za gradnje pri tvrdkl 
Dominik Battelino nasi, sin, Ljubljana, Kot- 
nikova ul. 16, poziva vse, ki imajo kakršne 
koli terjatve proti njenemu lastniku Batte- 
linu Vincencu ali njegovi ženi Mimi rojeni 
Tinta, obema iz Ljubljane, Kotnikova 16, 
da jih v 10 dneh po tej objavi prijavijo z 
vsemi dokazilnimi listinami delegatu MG 
(Ljubljana, Kotnikova ul. 16). 

Delegat ministrstva za gradnje: 
Senk Jože 

Poziv 
231 3-2 

Delegat ministrstva za industrijo in 
rudarstvo NVS pri Jugoslovanski Sie- 
mens d. d. Ljubljana, Tyrseva cesta 1/b, 
III. nadstr., poziva vse upnike in dolž- 
nike, da z dokazilnimi listinami prija- 
vijo svoje dolgove in terjatve,- ki jih 
imajo proti imenovani tvrdki, do 31. HI. 
1946 delegatu: Pravice, ki do tega roka 
ne bodo prijavljene, bodo veljale za 
ugasle. 

Pozivajo.se nadalje vsi lastniki zaseb- 
nih telefonskih naprav z možnostjo pri- 
ključka na državno telefonsko omrežje 
ali brez te možnosti, katere naprave so 
bile dobavljene pred ali med okupacijo 
proti najemnini, ne glede na to, ali so 
bile že montirane ali ne in za katere 
se ne more dokazati lastninska pravica, 
da jih v smislu pooblastila MIR, zap.-št: 
IV-71Ç/45 ing. H od 24. VIII. 1945, pri- 
javijo na prednji naslov, ker preidejo po 
likvidaciji tvrdke Jugoslovanska Siemens 
d. d. Ljubljana v posest državnega pod- 
jetja za zasebne telefonske naprave 
>Telproin«. '--   , • 

Ljubljana 22. januarja 1946.   .  .. 
Delegat MIR i 

pri Jugoslovanski Siemens d. đ., 
Ljubljana, v likvidaciji   - 
Dobcrlet Milenko s. r. 
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Izgubljeno listine 

Štev. 77/46 
Traktorist Pavlic Josip je izgubil ta- 

blico traktorja evid. št. S 4699, izdano 
od MLP (okrožje prometni odsek Ce- 
lje) Tablico s tem preklicujemo. 

>Ustroj< 
Uprava drž. kmetijskih strojnih postaj 

Celje 
285 dne 20. januarja 1946. 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega N0 v Gor. Lokvici na ime 
Bankše Frančiška iz Gor. Lokvice 76 pri 
Metliki. S tem jo preklicujem. 
266 Bankše Frančiška 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz- 
dano od okrajnega N0 v Domžalah na 
ime Bezek Ivan iz Črnuč 116, okraj 
Ljubljana-okolica. S tem jo preklicujem. 
275 Bezek Ivan 

Izgubila sem izpričevalo IV, a razreda 
II. drž. ženske realne gimnazije v Ljub- 
ljani za 1. 1941/42, na ime Bizjak Bro- 
nislava iz Grosuplja. S tem ga prekli- 
cujem. 
294 Bizjak Bronislava 

Izgubili smo evidenčno tablico tovor- 
nega avtomobila Mercedes-Benz, S -0842 
in jo 8 tem preklicujemo. 
380 Bonač in sin, 

tovarna za papir in lepenko, 
Količevo p. Domžale 

Ukradene so mi bile: osebna 'izkaz- 
nica, izdana od okrajnega N0 v Mari- 
boru, 6 rdečih živilskih nakaznic in 
nakaznica za dva para templancev na 
ime Černec Marija iz Maribora, Barvar- 
ska ul. 7. S tem jih preklicujem. 
261 Černec Ma~rija 

Izgubil sem osebno izkaznico, objavo 
o prihodu iz internacije in potrdilo mo- 
bilizacijskega delegata iz Ribnice z dne 
2J5. julija 1945, vse na ime Debeljak Jo- 
že, pos. sin z Gore pri Sndražici. Vse na- 
vedene listine s tem preklfcujem. 
274 Debeljak Jožo 

Ukradene so mi bile osebna izkaznica, 
OF izkaznica, članska sindikalna izkaz- 
nica, delavska knj:žica, tramvajska me- 
sečna karta in dve nakaznici za nakup 
posode vse na ime Dejak Nada iz Most 
pri Ljubljani. S tem jih preklicujem. 
298 Dcjak Nada 

Izgubil sem izpričevalo o učiteljskem 
diplom, izpitu, izdano 30. januarja 1941 
od drž. učiteljske šole v Mariboru na ime 
Ekhardt Viktor iz Maribora. S tem ga 
preklicujem. 
280 Ekhardt Viktor 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega N0 v Grahovem nri Cer- 
knici na ime Gcdejša Matija iz Zerovni- 
ce 10 pri Cerknici. S tem ga preklicu- 
jem . 
292 Gcdejša Matija 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 133, izdano od krajevnega N0 Pod- 

gorje na ime Hudovernik Albin, Pod- 
gorje pri Slovenjem Gradcu. S tem jo 
preklicujem. 
264 Hudovernik Albin 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo (evid. tablica št. L. B. 1236) št. 2484, 
izdano od uprave policije v Ljubljani na 
ime Judež Jožef iz Ljubljane VII. S tem 
jo preklicujem, 
273 Judež Jožef 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Stari trg pri Višnji gori, 
glasečo se na moj spodnji naslov ter mo- 
bilizacijsko izkaznico. Obe listini s tem 
preklicujem. 

,    Eastclic Alojzij, 
283 Kamenbrdo 1, KLO Stari trg 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od KLO Uršna sela na ime Kulovec 
Marija roj. Klobučar. S tem jo prekli- 
cujem. 
301 Kulovec Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega N00 Dvor na ime Legat 
Marija roj. Strumbelj 6. VIII. 1919 v 
Podgozdu St. 19. S tem jo preklicujem. 
265 Legat Marija 

Izgubil eem izpričevalo III. b razreda 
I. moške realne gimnazije v Ljubljani iz 
1. 1943/44 na ime Pavlovčič Anton iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
300 Pavlovčič Anton 

Izgubil sem železničarsko legitimacijo 
št. 132138, izdano od žel. uprave v Ma- 
riboru na ime Peserl Feliks iz Ivanj- 
kovcev št. 49. S tem jo preklicujem. 
263 Peserl Feliks 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Peternel Marija iz.Dravelj pri 
Ljubljani. S tem jo preklicujem. 
303 Peternel Marija 

Izgubil sem zar. osebno izkaznico št. 
462, izdano od krajevnega N0 v Dolah 
pri Litiji na ime Pipan Franc, posestnik 
iz Čepelj št. 2, okraj Trbovlje. S tem jo 
preklicujem. 
276 Pipan Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Rifelj Martin iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
262 Pufclj Martin 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande nar. milice v Konjicah in 
začasno osebno izkaznico, izdano od KNO, 
Preloge št. 81. S tem jih preklicujem. 
289 Ilcrič Jožef, 

pos. sin, Vrhovi jo št. 19, 
p. Prihova pri Slov. Konjicah 

Podpisani Sajovic Ivan iz Ljubljane, 
Stari trg 11, sem izgubil priznanico 
Narodne banke Jugoslavije, podr. v 
Ljubljani, z dne 7. VII. 1945. št. 29446/7, 
ser. I. o zamenjavi denarja in jo s tem 
nreklfcujem. 
246 3-2 Sajovic Ivan 

Izgubila sem osebno izkaznico^ ü$ 
od komande narodne milice v L•'{, 
na ime Savnik Ivanka iz Brežic, b 
jo preklicujem. ,,. 
274 Savnik Ivan"» 

Izgubila eem osebno izkaznico, ijdj 
od komande narodne milice v LJ^SJ 
na ime Sfiligoj Vera iz Ljubljane. S ' j 
jo preklicujem. ,. J 
295 Sfiligoj Ver»j 

Izgubila sem novo osebno izkazih 
izdano na ime Šlamberger Herta v *j7 
nji Hajdini — Ptuj. S tem jo 9ie 

cujem. , 
270 Šlamberger H^ 

Izgubil sem izpričevalo I. a raz* 
III. moške realne gimnazije v LjuMlji 
za 1. 1943/44. na ime Štemberger • 
jan iz D. M, v Polju. S tem ga pre^ 
Jem- -.i 
291 Štemberger MwiP 

Izgubila sem osebno izkaznico, Jffi 
od komando narodne milice v •• 
na ime štucin Marija iz Ljubljane.s vj 
jo preklicujem. ..• 
302 Stucin M*1*! 

Izgubila som dne 9. januarja l&f fj/ 
beno modro izkaznico, izdano od y 
za notranje zadeve pod št. 117/45 * V 
90  TV  ••••  ki opravičuje vstop v - 28. IX. 1945, 
ministrstva in ustanove NVS in 
bila podaljšana do 31. decembra    , 
na ime Šubic Valerija iz LjubliaD 

tem so preklicuje. ... 
290 gubic Wn 

..   if 
Izgubil sem šofersko légitima640"-/ 

dano od okrožnega N00 v Celju M J 
Suster Franc iz Polzele. S tem j" Pr j 
cuiem. \ 
293 

h 

Suster W"j 
Ukradena mi je bila osebna •&•\ 

št. 043030, izdana od komande t•-.J 
ce v Ljubljan,- na ime Trape •fJ 
Nadeska, obe. Stari trg pri Ložu. = 
jo preklicujem. .. 
282 Trapc An«'( 

Ukradena mi je bila železniČaA 
kaznica št. 1190S6, izdana na itfe 

Vincenc od žel. uprave v LjublJaD 

tem jo preklicujem. .   „„, 
269. ••••• Yw#* 

Izgubil sem orožnilist, izdan ofl
0^ 

nega odbora OF Maribor, štev. 1*3U/ 

in ga s tem preklicujem. 
288 Vuk Anton, Trgi 

okraj  D. Lend»• 

Izgubila sem osebno izkaznic^ %i 
od komande narodne milice v £.'«/, 
na ime Zunančič Angela iz LjubiP1 , 
tem jo preklicujem. " • I 
305 Zupančič ABP' t 

Izgubil sem službeno železničarja 
kaznico. izdano od uprave drz. fflf, 
v Ljubljani na ime Živec Karlo >z ; 
Ijanj. S tem jo preklicuîem. ^. 
281 Zivcc £•• I 

Urednik: Pohar Eobert: tisk in založba:  tiskarna Merkur — oba v Liublian» 
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^J[[£VENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA IN  NARODNE VLADE SLOVENIJE 

Utnik m. Priloga k 10. koKU z dne 2. februarja 1946. Številka 10. 

Sodna oblastva 

Zadružni register 
*2, VPiaU 

Sedež: Srednja Bistrica. 
£an vpisa: 10. januarja 1946. 

, oesedilo: Obnovitvena zadruga 
• iamstvom v Sred. Bistrici. 

.2ad K?ini jU8a Je bila ustanovljena na skup* 
toni ,ne ^- decembra 1045 za nedo- Jo£i Sn &s. 
•%• "zadruge je: 
.e; Qa DOd vndRtvn Wn,uî pod v°dstvom tehničnega stro* 

Izde] ProuCi terenske razmere in 
jj. a obnovitveni načrt za svojo vas; 

»trokft ^0^ v°dslvom gospodarskega 
ùilj ?VnJaka izdela proračun obnovitve* 
in j. ^1 *a vsakega posameznega člana 
°t>rem • ai okoliš» nadalje določi višino 
plaïi^nitve v delu in denarju in od- 

^ **• 

&aurt za vsakega člana; 
<•••3«* ^sređuje med člani in narodno 
•••[„••? ureditev zemljiškoknjižnih, sluz- 
av (h,.lQ drugih event, spornih odno* 

gA^asacija); 
^àlerùi priskrbu.e  kredit  za  nabavo 

,jj  a.'a in izvedbo obnovitvenih del; 
*bjra ? skupno   nabavlja   in izdeluie, 
^dno?, Porazdeljuje med svoje člane 

eV "B4 material; 
šivilj dpi8 PrilegBitvijo vseh razpolož* 
Ä'{öeifa nîh moß- •^ vodstvom teh- 
lasejP 8lrokovnjaka obnovi poruštna 
°bn0v;. Po predloženem in odobrenem 

•   uvenem načrtu; 
*kih obip°».možno3ti od pristojnih voja- 
ka mo??, lzPosluJo pritegnitev delov- 
!•• iiaii .li il vrst v°inia ujetnikov 
uSposobijereja.del0 P0 n-ibovi strokovni 
80 vpia^ni delež znaša 500 dinarjev in 

Jamf   v obr°kih. 
Kči i'V° ]|«mejeno. Vsak zadružnik 
?eležev n  9kratn»H) zneskom vpisanih 
tìif4Ì< •    an a 8e IzvräujeJo v »Novi 

3n- des'k-2 nabit-em na zadružni raz* 

a^bî»«!^ 6eslavlJajo predsednik, 
fcS6kôvi„•k', »orebitni  načelniki 

• y4obo 8 let      ' kl iih vo11 skuPščina 

4o?k
t° 

leto se izmenja tretjina članov 

o> ff eb ä l^tainik »Pravnega od- lSaaan
p Ssotna' dva » to P°- 

Öanl «„,„ na upravnega odbora. 

*S«E?nga "^8eo: 
llrica

- •••^ ^iedelec, Srednja Bi* 

Objave 
Gruškovnjak Ivan, poljedelec, Dol. 

Bistrica, blagajnik. 
Gerič Matjaž, poljedelec, Gor. Bistrica, 

odbornik, 
Kolenko Martin, poljedelec, Gor. Bi- 

strica, odbornik, 
2abota Stelan, tesar, DoL Bistrica, od* 

bornik, 
Horvat Jožef, poljedelec, Gor. Bistrica, 

odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IÏ7, 

dne 10. Januarja 1946. 
Zadr. II 06/1 

93. 
Sedež: Sv. Ožbalt ob Dravi. 
Dan vpisa: 10. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom v ST. Oï- 
baltu ob Dravi. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 18. novembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) Nabava in prodaja gospodarskih In 

življenjskih potrebščin za članstvo brez 
posrednikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je to v 
zadružno korist; 

d) ustanavljanje in sodelovanje pri 
ustanavljanju poslovalnic in oddajališč, 
zadružnih gostiln in podjetij zaradi 
boljše in cenejše preskrbe svojih članov; 

e) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejše so- 
delovanje ter probujanje zadružne za* 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljševanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo takoj ali 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. Oznanila se izvršujejo z na- 
bitjem na zadružni razglasni deski in v 
glasilu >Nova zadruga«. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kot Je poslovalnic. Voli jih 
skupščina za dobo 8 let. Funkcijska doba 
prvega upravnega odbora traja do pri- 
hodnje skupščine. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora in po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načjloi  odločbi  skucižifte 

upravni odbor pooblasti ia ga prijavi 
za vpis v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Lorbek Franc, poštar, Vurmat, pred- 

sednik, 
Lep Jurij, mizarski mojster, Vurma^ 

podpredsednik, 
Odar Franc, uradnik, Vurmat, oa- 

bornik, 
Cepec Ludvik, poslovodja, Javnik, od- 

bornik, 
Namesnik Mimika, gospodinja, Sv. Ož- 

balt, odbornica, 
Rauh Andrej, posestnik, Vurmat, od- 

bornik, 
Krecenbaher Ivan, najemnik, Javnik, 

odbornik, 
PuSnik Peter, tesarski mojster, Bron©, 

odbornik, 
Vraber Rajko, poslovodja, Kapla, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, ođđ. •., 

dne 10. januarja 1946. 
Zadr. II 97-1 

* 
94. 

Sedež: Vcrzcj. 
Dan vpisa: 18. januarja 1946. 
Besedilo: živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom • Vcržeju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 22. decembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter 
vodi o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in ostalo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

e) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejsko potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tudi nabavo; 

č) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja t 
svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mleka; 

e) da priskrbuje in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

f) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja ••• 
zadruga delo po odsekih. 

Vse _ te naloge opravlja radi eamo, 
pomoči in izboljšanja gospodarstva evo 
Üh «Laaov. in delovnega ljudstva. 
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Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabit jem na 
zadružni razglasni deski in z razgla- 
sitvijo na krajevno običajni način. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo 3 let. Vsako leto se iz- 
menja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Osterc Jožef, posestnik, Veržej, pred- 

eednik, 
Stuhec Anton, posestnik, Logarovci, 
Brumen Franc, posestnik, Zg. Krapje, 
Kralj Franc, posestnik, Veržej, 
Skuhala Franc, posestnik, Križevci, 
Bobnjar Tomaž, posestnik, Stročja vas, 
Farkaš Jožef, posestnik, Vučja vas. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd, IL, 
dne 18. januarja 1946. 

Zadr. II 100-1 
* 

95. 
Sedež: a) Novo mesto, 

b) Kandija. 
Dan vpisa: 12. decembra 1945. 
Besedilo: a) Ljudska posojilnica, r. •. 

% n. z. v Novem mestu, 
b) Hranilnica in posojilnica za Kan- 

dijo in okolico v Kandiji, r. z. z n. z. 
Na podlagi zapisnikov občnih zborov 

od 4. in 5. novembra 1945 Ljudske poso- 
jilnice r. z. z n. z. v Novem mestu in, 
Hranilnice in posojilnice za Kandijo in 
okolico r. z. z n. z. se vpše: 

Oba denarna zavoda se spojita v eno 
skupno zadrugo pod novim nazivom. 
Zaradi tega prenehata e svojim poslo- 
vanjem. 

Članstvo obeh prenehajocih zadrug 
sprejme nova pravila, sprejeta na obč- 
nem zboru 5. novembra 1945. 

Kot prevzemna zadruga nastopi Hra- 
nilnica in posojilnica v Kandiji — Novo 
mesto, katera prevzame tudi vse član- 
stvo, pravice in dolžnosti prenehajoče 
zadruge Ljudske posojilnice r. z. z n. z. 
v Novem mestu. 

Članstvo obeh dosedanjih zavodov 
sprejme sporazumno vse pravice in 
dolžnosti, zaradi česar odpade oboje- 
stranska likvidacija fuzioniranih zadrug 
in prizna' a nova od iniciativnega za- 
dftižnega odbora za novomeško okrožje 
predložena zadružna pravila. 

Zato se izbrišejo dosedanja pravila 
in še vpisani načelstveni člani obeh pre- 
nehajocih zadrug, vpišejo pa se nova 
pravila in novoizvoljeni upravni odbor 
tako: 

. Sedež: Novo mesto, Trdinova cesta 
št. 1 (okoliš zadruge obsega kraje okraja 
Novo mesto). 

Novo besedilo: Hranilnica in posojil- 
nica, r. z. z n. j. v Novem mestu. 

Namen zadruge je: 
1. da sprejema in obrestuje hranilne 

vloge na knjižice in na tekoče račune; 

2. da pridobiva nadaljnja potrebna 
denarna sredstva z najemanjem kredita; 

3. da daje svojim članom posojila. 
Zadružni delež znaša 5 dinarjev. Vsak 

zadružnik jamči z vso svojo imovino. 
Zadružni deleži ee ne obrestujejo in se 
nanje ne izplačujejo dividende in je zato 
zadruga oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika in še 9 odbornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta po dva člana načelstva. Enega teh 
lahko nadomešča uslužbenec, ki ga po 
načelni odločbi skupščine pooblasti in 
prijavi registrskemu sodišču upravni 
odbor. 

Za Hranilnico in posojilnico r. z. • 
n. j. v Novem mestu, bodo podpisovali: 

Kastelic Edmund, kot predsednik, 
Mirtič Alojz, kot podpredsednik in 
Zupančič Alojz, pos. in krojač v No- 

vem mestu kot tajnik in to z veljavnima 
dvema podpisoma imenovanih treh po- 
oblaščencev. 

Novi upravni odbor je naslednji: 
Kastelic Edmund, pos. in trg., Novo 

mesto, predsednik, 
Mirtič Alojzij, pos. in ključavničar, 

Novo mesto, podpredsednik, 
Šmajdek Franc, posestnik, Regerča 

vas, odbornik, 
Zupančič Alojzij, pos. in krojač, Novo 

mesto, tajnik, 
Vidrih Vinko, pos. in čevljar, Novo 

mesto, blagajnik, 
Stangelj Ivan, pos., Gotna vas, od- 

bornik, 
Florjančič Jože, pos. in poštar, št. Pe- 

ter, odbornik, 
ing. Rataj Ivan, pos., Trška gora št. 33, 

odbornik, 
Sobar Franc, pos. in mesar, Toplice, 

odbornik, 
Drenik Rudolf, posestnik, Bršljin, od- 

bornik, 
Osolnik Anton, posestnik, Muhaber, 

odbornik, 
Ambrožič Ivan, posestnik, Grm-Pod- 

grad, odbornik. 
Vse priobčitve Članom se opravljajo 

z nabitjem na zadružni deski v poslov- 
nih prostorih. 

Zadružni spis •• vodi pod Zadr. 1/3. 
Okrožno kot trg. sodišče • Novem mestu 

dne 12. decembra 1945. 
Zadr. I. 3/76 

96. 
Sedež: Podgrad.. 
Okoliš obsega kraje: Podgrad, Pri- 

stava, Konec, Jurna vas, Lakovnice, 
StopiČe, Orehek, Birčna vas, Zajčja vas, 
Stranska vas, Koroška vas, Mihove, Vi. 
nja vas, Vel. in Mali Cerovec, Dolž, Je- 
glenik in Vrhe. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga * o. i. 
T Podgradu. 

Namen zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega Člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, sluz* 
nostnih in drugih event, spornih odnO" 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo 
materiala in izvedbo obnovitvenih deli 

d) da skupno nabavlja in izdelujei 
zbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpok»* 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teb' 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobreneö 
obnovitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov« 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikQ* 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je ustanovljena dne 9. X« 
1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 200 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z lOkratniin 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadružni deleži se ne obrestujejo J* 
se nanje ne izplačujejo dividende inj9 

zadruga zaradi tega oproščena plači14 

taks. 
Upravni odbor sestoji iz predsedniK*1 

tajnika, blagajnika in 8 odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpi^ 

jeta predsednik in tajnik, če sta pa °£ 
šotna, pa dva za to pooblaščena °"' 
bornilta. M 't 

Razglasi zadruge ee priobčujejo .?*[ 
nom s tem, da se nabijejo na zadru*0 

razglasni deski. 
Člani načelstva so: ' . ; 
Renuša Jože, Vinja vas Št. 17, $&• 

sednik, ,t 
Gazvoda Jože, Pristava št. 2, tajnic 
Foršek Franc, Jurna vas št. 8, t>1 

gajnik, ,   J. 
Ambrožič Janez, Podgrad št. 3, °a 

bornik, « 
Berkopec Franc, Podgrad št. 17J °^ 

bornik, - ,t 
Draginc Alojz, Konec št. 6, odbornik 
Hrovat Alojz, Lakovnice št. 7, <r 

bornik, .t 
Kmet Rudolf, Mihovo št. 8, odborni»' 
Lenarčič Franc, Pristava št. 14, °° 

bornik, _, 
Kastelic Jože, Vinja vas št. 3, ••••• 

nik. tt 
Okrožno kot trg. sodišče v Norem mes* 

dne 12. oktobra 1945. 
Zt 31/45 - Zadr. II 53/1 

* 
97. 

Sedež: Sodražica. "     , 
Dan vpisa: 8. oktobra 1945.    m       ^, 
Besedilo:  Nabavna  in  prodajna 

druga z omej. jamstvom v SodrazicL^w 
Zadruga je bila ustanovljena 8. 

1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: „. ...„L 
a) nabava gospodarskih   in   zlVllfy. \ 

skih potrebščin za članstvo brez posr     ; 
nikov; . ••••? ' b) vnovčevanje pridelkov in izaei<\.   i 
članov brez posrednikov; ^ j 

c) ustanavljanje-posebnih odsek ov • 
pospeševanje posameznih gospoqar ^ 
nanog, kakor: sadiarstva, vinarstva,' 
ljedelstva. živinoreje, čebelarstva t».* 



S».ev. io. 

tožbo na ločitev zakona. 
IHVSW 

vališče toženca ni znano, mu je 
nf nirn, •• Vrbnika Štros Franc, sod- 
DravHM ^ V CeIju' ki 8a bo za*topal v 

L „    m branil njegove interese, dokler 

«Wozno sodišče y Celju, odd. IL, 
dne 28. januarja 1946. 

To 28/46-2 * 313 
Sklep 

K -yVđna zadeva Crneta Franceta, že- 
gjucarja, Zalog št. 94, proti Crne Jo- 
y ,.J°i' Mariniek, sedaj neznanega bi- 

«sca, radi razveze zakona, 
u *-?• "ivališče toženke Crne Jožefe roj. 

arinsek ni znano, ee ji postavlja tov. 
g£ Lcskovic Stanislav, tajnik tega sodi- 
jo z_a skrbnika, da jo na njeno nevar- 
Bam m 8*••§•• zastopa dotlej, da se javi 

ma aH imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. januarja 1946. 

To 22/46-2 514 
Sklep 

pravdna zadeva Jazbec Iva roj. Maru- 
inja  in solastnica  trgovine, 

na, Bleiweisova c. 6, ki jo za- 
«ft, 

Stn ~"'~"a 

„Pa dr. Grosmann Vlado v Ljubljani Proti T "rosmaun viuuo v ijjuuijaui 
L jazbecu Janku, urarju in trgov- 
Vezp » ?1 neznanega bivališča, radi raz- 

ni j* bivališče toženca Jazbeca Janka 
Bl'kad°f se mu P°slav4a za ekrb- 
Sotiigx " Leskovic Stanislav, tajnik tega 
tje~0 

a> da ga na njegovo nevarnost in 
kvie stroške  zastopa dotlej, da  se 

ain ali imenuje pooblaščenca. 
"krožno sodišče v Ljubljani 

dne 24. januarja 1946. 
^44/45 509 

Oklic 
MarijJ • stvar tožeče stranke Kampl 
v ulfiJ**!' Mikec, trgovske pomočnice 
toženn, »ru' Gregorčičeva ul. 19, zoper 
*Wa I , nko Kampia Stanislava, polj- 
^ant0r!

a.vca v Zg. Hajdini, sedaj ne- 
TOžB? 

blvali5ča. 
stranu ''a. stanka je vložila zoper toženo 
ie tožp na razvezo zakona.  Ker 
Se j* °a stranka neznanega bivališča, 
Vii/etn » avi za skrbnika tov. Verbek 
dišča v Mlniu"pripravnik okrožnega so- 
jeno n "

aanboru, ki jo bo zastopal na 
dokler * a£nost in ob nJ'enih stroških, 
dišžem e

v
bo sama nastopila pred so- 

leča. Prijavita   svojega   poobla- 

..•••••  sodišče  v Mariboru,  odd.  I., 
dne 26. januarja 1946. 

340 
W 0klic 

?ik v K JKa <Zdravi* Ivan, posest- 
^ajnovnV.1, *' p- Kočevska Reka, 
^ložila 7^gl .Vasi §t- 14> P- Kočevje, 
No •ffer <°Zeno stra"ko Zdravié 
v'?0 * Kal? Iftneîdep» Posestnikovo 
lm®< radi r« ' Seda' "znanega bi- 
\ W-T $£Vezo Zakona k opr. št. 

'' Nar°U za „1»   ° 43 nstno razpravo se ie določil 

*o 16/46-1 

na dan 27. febr. 1916 ob 14. uri pri tem 
sodišču v sobi št. 58, I. nadstropje. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, 6e postavlja tov. Hlede Stefan, taj- 
nik pri okrožnem sodišču v Novem me- 
stu, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
pride sama ali ne imenuje sodišču dru- 
gega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 29. januarja 1946. 

Zp 1/46—1 * 821 
Poziv upnikom 

Pri okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi 
je uveden zaplembeni postopek glede imo- 
vine Varge Mihaela, kovaškega vajenca iz 
Trimlinov — Zp 1/46. 

Pozivajo se vsi upniki zgoraj navedene- 
ga, da prijavijo svoje terjatve pri okraj- 
nem sodišču v Dolnji Lendavi v 15 dneh 
od dneva objave. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, odd. IL, 

dne 28. januarja 1946. 
* 

I Sp 22/46—4 839 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Robič Pavel, tov. uradnik z Jesenic, 
Blejska c. št. 64, je bil 12. 1. 1942 are- 
tiran po gestapu in odveden v zaporo v 
Begunjah. Dne 18. 4. 1942 je bilo na 
Jesenicah in drugih krajih Gorenjske 
na lepakih objavljeno, da je bil Robič 
zaradi likvidacije nemškega župana 
Luckmana med 50 talci, ki so bili ustre- 
ljeni. Dejansko pa je bil odveden a te- 
mi 50 talci iz zaporov v Begunjah v av- 
tomobilu preko meje v Mauthausensko 
taborišče. 

Predsednik okrajnega ljudskega od- 
bora na Jesenicah Jelene Aleš, je tam 
doznal, da so bili vsi ti talci po prihodu 
v taborišče takoj odvedeni v plinske 
celice. Od tedaj je za Robičem Pavlom 
izginila vsaka sled. 

Ker je po navedenem utemeljena 
domneva, da je bil Robič Pavel v plin- 
ski celici usmrčen in da ni preživel 1. 
maja 1942. leta, se na predlog njegove 
žene Robič Ivane, gospodinje z Jesenic, 
Blejska cesta 64, uvaja postopanje za 
dokaz smrti pogrešanega in se mu po- 
stavlja za skrbnika Skrt Srečko, tajnik 
okrajnega sodišča na Jesenicah. Komur, 
je o usodi pogrešanega kaj znano, naj 
do 1. maja t. 1. sporoči sodišču oz. skrb- 
niku. 

Po preteku tega roka in po izvedenih 
dokazih ee bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 31. januarja 1946. 

* 
I 0 616/45-18 341 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča 

V zapuščinski zadevi po dne 6. 4.1945 
umrlem Mg. ph. Eisenbarthu Adolfu, 
zasebnem uradniku iz Liubljane. Du- 
najska c. lb/V. ee pozivata: 
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1. inž. JuriČič Vladoje, nazadnje sta- 
nujoč v Splitu, kot zap. brat, 

2. Juričič Cveta, neznanega bivališča, 
kot zap. nečakinja, 

naj se v enem letu od današnjega 
dne zglasita pri tem sodišču ali mu ja- 
vita svoj naslov. Po tem roku se bo raz- 
pravljala zapuščina z ostalimi dediči in 
s Pukl Maro, zasebno uradnico v Ljub- 
ljani, ki je bila postavljena odsotnima 
dedičema za skrbnico. 

Okrajno  sodišče v Ljubljani 
dne 28. januarja 1946. 

Ok 1/45-4 
Amortizacija 

320 

Na prošnjo Hojsa Franca, posestnika v 
Radmažcih št.  16, se uvaja postopek za 
amortizacijo vrednostnega papirja, ki ga je 
prosilec izgubil ter se njegov imetnik po- 
zivlje, da uveljavi v 6 mesecih počenSi % 
dnfm objave v Uradnem listu svoje pravi- 
ce, sicer se bo po preteku tega roka izre- 
klo, da je vrednostni papir brez učinka. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Potrdilo o zamenjavi okupatorskih nov- 

čanic ser. I. št. 012591, glaseče se na zne- 
sek 2346.— lir in na ime Hojs Franc, 
Radmožci št. 16, izdano od glavne komi- 
sije za zamenjavo novčanic v Gornji Rad- 
goni na menjalnem mestu G. Radgona. 

Okrajno sodišče v G oni ji Radgoni 
dne 24. januarja 1946. 

Sp 19/46-2 
Amortizacija 

338 

Na prošnjo Molana Franca, župnika 
pri Sv. Bolfenku na Kogu št. 3, se uva- 
ja postopek za amortizacijo glede na- 
slednjega, baje med okupacijo uničene- 
ga vrednostnega papirja oz. listine, i. «. 
zavarovalno police Vzajemne zavaro- 
valnice v Ljubljani z dne 1. 7. 1939, št 
17511, glaseče se na Molana Franca, 
župnika, Sv. Bolfenk na Kogu št. 3 pri 
Središču ob Dravi, za zavarovalno vso- 
to 15.000 din. 

Imetnik police se pozivlje, da v 6 me* 
eecih od dneva objave tega oklica uve- 
ljavi pri podpisanem sodišču svoje pra- 
vice. Tudi drugi prizadeti morajo podati 
svoje ugovore proti temu predlogu, si- 
cer se bo zgoraj navedena polica po 
preteku tega roka izrekla za neve- 
ljavno. 

Okrajno sodišče • Ljutomeru 
dne 25. januarja 1946. 

V Sp 49/46-6 * 324 

Amortizacija 
Na prošnjo Nadlučnika Jakoba, miličnika 

v Slovenjem Gradcu, se uvaja postopek za 
amortizacijo vrednostnih papirjev, ki jih 
je prosilec baje izgubil ter se njih imetnik 
poziva, da uveljavi v 6 mesecih, počenši z 
dnem objave v Uradnem liatu, svoje pra- 
vice, sicer bi se po preteku tega roka izre- 
klo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Hranilna knjižica bivše banovinske hra- 

nilnice, podružnice v Mariboru št. 45/1, se- 
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daj Mestne hralnlce v Mariboru St. 25.528, 
glaseča so na ime Nadlučnik Drago s sta- 
njem din DFJ 3991.— per 31. XII. 1945. 

Okrajno sodišče • Mariboru, odd. V., 
dne 28. januarja 1946. 

* 
Zp 34/48       ' 310 

Poziv upnikom 
S pravnomočno sodbo voL sodišča v 

Mariboru, Sod 142/45, je odrejena za- 
plemba imovine obsojenke Šnajder 
Ivane, po«, v Mariboru, Aleksandrova 
c. 16. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem 
sodišču. 

Okrajno sodišče • Mariboru 
dne 26. januarja 1946. 

Razno 

834 
Vabilo 

na »Impacino tvrdke >Kolostrojc i. đ. 
v Ljubljani, ki bo dne 18. februarja 
1046 ob 11. uri v sejni dvorani Zbornice 
la TOI T Ljubljani, Beethovnova nI. 10, 
t naslednjim 

dnevnim redom: 
1. Otvoritev in konstituiranje ekup- 

föine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanja o letnih sklepnih raču- 

nih in porabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice 

Članom upravnega odbora in nadzorne- 
ga odbora. 

6. Sklepanje o prestanku družbe in 
morebitna volitev likvidatorjev ozir. 4 
članov upravnega odbora. 

7. Predlogi in pritožbe. 
8. Slučajnosti. 
Skupščina je po Čl. 24. pravil sklep- 

čna, če je v prvem njenem sklicu na 
njej zastopana vsaj ena četrtina delni- 
ške glavnice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati 
vsi delničarji, ki so vplačali delnice. 
Vsaka delnica daje pravico do enega 
glaeu. 

Y smislu Čl. 23. pravil glasujejo na 
skupščini delničarji osebno ali po svo- 
jih pooblaščencih, ki se morajo izkaza- 
ti e posebnim pooblastilom. Pravne ose- 
bo izvršujejo glasovalno pravico po svo- 
jiSl pooblaščenih zastopnikih. 

Upravni svet 

231 3-3 
Poziv 

Delegat ministrstva za industrijo In 
rudarstvo NVS pri Jugoslovanski Sie- 
mens d. d. Ljubljana, Tyrseva cesta 1/b, 
III. nadstr., poziva vse upnike in dolž- 
nike, da z dokazilnimi listinami prija- 
rijo svoje dolgove in terjatve,   ki jih 

imajo proti imenovani tvrdki, do 31. III. 
1946 delegatu. Pravice, ki do tega roka 
ne bodo prijavljene, bodo veljale za 
ugasle. 

Pozivajo se nadalje vsi lastniki zaseb- 
nih telelonskih naprav z možnostjo pri- 
ključka na državno telefon&ko omrežje 
ali brez te možnosti, katere naprave so 
bile dobavljene pred ali med okupacijo 
proti najemnini, ne glede na to, ali so 
bile že montirane ali ne in za katpre 
se ne more dokazati lastninska pravica, 
da jih v smislu pooblastila MIR, zap. št. 
IV-710/45 ing. H od 24. VIII. 1945, pri- 
javijo na prednji naslov, ker preidejo po 
likvidaciji tvrdke Jugoslovanska Siemens 
d. d. Ljubljana v posest državnega pod- 
jetja za zasebne telefonske naprave 
>Telprom<. 

LJubljana 22. januarja 1946. 
Delegat MIR 

pri Jugoslovanski Siemens d. d., 
Ljubljana, v likvidaciji 
Dobcrlet Milenko s. r. 

Izgubljeno listine 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co št. 367 (brez slike) izdano od mest- 
nega ljudskega odbora v Metliki na ime 
Fux Anica, gospodinja roj. 6. VII. 1900 
na Piadovici, stan. v Metliki 108. S tem 
jo preklicujem. 
837 Fux Anica 

Izgubila sem osebno sindikalno in 
OF izkaznico in potrdilo o popravilu na- 
livnega peresa, izdano od tvrdke Eve- 
rest« v Ljubljani, vse na ime Grom Ma- 
tilda iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jem. 
331 Grom Matilda 

Izgubil sem diplomo srednje tehnične 
šole (elektrotehn. odd.) v Ljubljani na 
ime Hanzliček Franc iz Maribora. S tem 
jo preklicujem. 
315 Hanzliček Frane 

Izgubila sem dovoljenje za vožnjo z 
moškim kolesom znamke Puch štev. 
1103509 na ime Kopše Angela, Izdano 
od komande narodne milice v Ptuju in 
ga s tem preklicujem. 
808 Kopše Angela 

Izgubila se je osebna izkaznica štev. 
03917 z dne 9. X. 1945, izdana po okraj- 
nem narodnem odboru, odsek za notra- 
nje zadeve v Ljutomeru na ime Kosi 
Feliks, Zerovinci 20. S tem jo prekli- 
cujem. 
807 Kost Feliks 

Izgubila sem spričevali 4. razreda In 
spričevalo o nižjem tečajnem izpitu, 
izdani dne 17. avgusta 1945 pod št. 19 
od stalne izpitne komisije za borce in 
aktiviste v Ljubljani na ime Lunaček 
Majda iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
811 Lunaček Majda 

Ukradena mi Je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande narodne milice #V 
Ljubljani na ime Matjašič Tončka i& 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
316 Matjašič Tončka 

Izgubil sem indeks medicinsLc fakultete 
un:"erze v Ljubljani na ime Minatti Ivan 
iz Slov. Konjic. S tem ga preklicujem. 
827 Minatti Ivan 

Izgubil sem osebno Izkaznico, izdano od 
komande narodne milice v Ljubljani na ime 
Mohar Edvard iz Ljubljane VII. S tem J« 
preklicujem. 
325 Mohar Edvard 

Izgubila sem začasno osebno Izkaznico, 
glasečo se na ime Nartnik Ivana x Kale 
št. 80, izdano od krajevnega N0 Kalce, 
pod št. 25. S tem jo preklicujem. 
319 Nartnik Ivana 

Izgubil eem osebno Izkaznico, izdano 
od krajevnega NO odbora v Hinjah n* 
ime Papež Edvard, Hinje, okraj Novo 
mesto. S tem jo preklicujem. 
832 Papež Edvard, Novo mesto 

Glavni trg 11 
Izgubil sem namestitveni dekret številk* 

1639/1, izdan od ministrstva za notranje 
zadeve dne 7. decembra 1945 na ime •* 
her Alfred, Maribor. S tem ga preklicu- 
jem. 
323 Pirhcr Alfred 

Uničena mi je bila osebna izkaznica» 
izdana od komande narodne milice *" 
Ljubljani na ime Požar Anica iz Ljub' 
ljane-Vodmat. S tem jo preklicujem. 
312 Požar Anic» 

Podpisani Sajovlc Ivan iz Ljubljana 
Stari trg 11, sem izgubil priznani^ 
Narodne banke Jugoslavije, podr. J 
Ljubljani, z dne 7. VII. 1945, št. 29446/7. 
ser. I. o zamenjavi denarja In jo s teI° 
prpklicujem. 
246 3—3 Sajovic Iva» 

Ukradena mi je bila osebna izkaznic* 
izdana cd komande narodno milice v ••£ ' 
ljani na ime Šavcar Ivana iz Ljubljane. s 

tem jo preklicujem. 
826 6avear Ivan» 

Ukradena mi je bila začasna osebn*. 
izkaznica št. 9312, izdana od MLOvNf- 
vem mestu na ime Torkar Rado, pro»0" 
sor. S tem jo preklicujem. 
333 Torkar W&°    . 

Uničena mi Je bila osebna Izkaznic*»' 
izdana od komande narodne m'I^f«!- 
Ljubljani na ime Triller Neža iz Lju0" 
liane. S tem Jo preklicujem. 
317 Triller Ncïa    ' 

Uničeno mi je bilo spričevalo VI • r* 
reda drž. klasične gimnazije v Ljub'J. 
ni za 1. 1930./31. na ime Vajevec Mar* . 
jan iz Ljubljane. S tem ga preklicujen" 
830 Vajcvce Marijan 

Izgubil  sem   začasno osebno ï*3^« 
št. 605, izdano od NO dne 18. XI. *«L/' 
na ime Vajsenbah Franc iz Preiste. » 
Janž pri Velenju. S tem Jo preklicujen« 
822 Vajsenbah Franc    . 

Urednik; f ohar Eobçrt; tisk in založba; tkkaraa. •«••• -m oba * LJubljani, 
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Sodna oblastva 
Trgovinski register 

109. VPisl: 

gđež: Ljubljana. 
BeT J?lsa: 30- Jaouarja 1•4•. 

PodW-i?: Uprava državnih grafičnih 
Oh Sl0T6nii°' 

zava t&}\Predmet: Organizacijska pove- 
PodivJ- državnih ali podržavljenih 
Sloven-- na ozemliu Ljudske republike 
teh nr$-°Vskrb ra racionalizacijo dela v 
oskrhp e Jifa' vodstvo vsen poslov glede 
PapiriP

POSameznih PodJell'J s potrebnim 
<irmjij!m' kemikalijami, črkovnim in 
Brett• materialom, prevzemanje in po- 
^ročili Je vseh ßarocil in v skladu z 
I>odjeij' fazdeljevanje dela posameznim 
Whifm» Prizadevanje za kar najbolj 
jetii *° ceneno delo grafičnih pod- 

Pod • 
stvomJeli° Je pravna oseba pod nadzor- 
đarstvJ^strstva za industrijo in ru- 
^istrof,' Ustanovljeno z uredbo tega mi- 

UprS.od 13. XII. 1945, Ur. 1. št. 4/13. 
^solvp »     PodJeUa •• Turna Branimir, 
telttfk      Višje komercialno šole in na- 
Ljubj- Cestnih  električnih   podjetij   v 

Ol/1' »* bo Podp-soval za upravo. 
"«rožno sodišče v Ljubljani 

Opr Ä B Januarja 1946. lT- *t Zt 10/46 - Rg A VIII 97/1. 

llO       Spremembe in dodatki: 

t,yn
eZ: Hrastnik. 

^••3\:3 Januarja 1946. 
Z • Viljem Abelna dediči, 

sije « •°•°„°•••••• zaplembene komi- Štl WJM?!LZ dne 15' XI- 1945' °Pr- 
^remi?n^ •    4o> J*e vsc premično in ne- 
*eđ«l •••••1•• firmo VilJem Abelna 
^•• Vi S?astniku ali kjer koli v ob- 

JjRJ prešlo v državno last 
"«rožno sodiščo v Celju 
«ne 25. januarja 1946. 

HRA 2-64. 
!U. * 

v,CeÄ
ais0-januarja 1946. 

^ A D '^"l^liska banka Jugosla- 
?-?°lektVn°dn

ruïnîca Ljubljana. 
fcr«   LudaviÄra îe bila P°de]ien.a 

dužnice' glavnemu knjigovodji 
0kdtnO

2o
80^š?e • ^'ubijani 

Onre |?^an"aria 1946 Upr- st- Rg B HI 168/3. 

.fc:>Mîan*. 

' L^ublJanska kreditna banka. 

Objave 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 31. decembra 1945, št. 1553-V 1945, 
v zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
FLRJ VII, št. 8949 z dne 17. novembra 
1945, je bila odrejena likvidacija. 

Likvidacijo izvrši Denarni zavod Slo- 
venije. 

Likvidatorji: dr. Povh Vekoslav, po- 
močnik upravnika Denarnega zavoda 
Slovenije, 

dr. Vrečko Franc pri komisiji za upra- 
vo narodne imovine, 

JankoviČ Jože, šef odseka za državne 
dolgove ministrstva za finance Slovenije, 
vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, s 
pristavkom: v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisuje- 
jo likvidacijsko firmo tako, da prista- 
vita vedno dva izmed njih pod pisano, 
tiskano ali odtisnjeno besedilo firme 
svoj lastnoročni podpis. 

Izbrišejo se: 
člani upravnega odbora: Souvan Leo, 

Jelačin Ivan, Jenko Avgust, dr. Rekar 
Ernest, ing. Knez Tomo, ing. Dračar 
Oskar, Bizjak Vilim, dr. Demšar Jernej, 
Hmelak Franc, dr. Kobal Alojzij, dr. 
Bole Ivan, dr. Pogačnik Frido in Turk 
Josip; 

člani predstojništva podružnice Ra- 
kek: Hmelak Franc in Meden Anton; 

član predstojništva podružnice Kranj: 
Berjak Franc; 

ravnatelji in prokuristi centrale: Krof- 
ta Hanuš, dr. Pavlin Franc, Schwinger 
Rihard, Janežič Matko, dr. Stele Albin, 
Juvančic Ivan, Rus Fran, Petelin Anton, 
Turk Vladislav, Schwarz Saša in Ben- 
cina Martin; 

za podružnico Kranj: Matevžič Ante 
in Piskernik Anton; 

za podružnico Rakek: Dekleva Ed- 
vard in Pire Josip. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 28. januarja 1946. 
Opr. št. Rg B I 42/216. 

113. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. januarja 1946. 
Besedilo: Prva .jugoslovanska tovarna 

dežnikov in nogavic Josip Vidmar. 
Z odlokom ministrstva za industrijo 

in rudarstva NVS se vpiše delegat tov. 
Isop Jakob, Ljubljana, Zaloška cest* 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946 

Rg A VI 94/9. 

114. 
Sedež: /jjatrtjana. 
Dan vpisa: 26. januarja 1946. 
Besedilo: Vinocet tovarna vinskega 

in špiritovega kisa, družba z o. z* 

Po odločbi mestne zaplembene komi- 
sije v   Ljubljani z dne   14. novembra 
1945, opr. št. Zpl. 1737/45 in 1736/45, so 
zaznamuje, da je prešel poslovni delež 
dr. Köhler Hans-a in vse imetje tvrdke 
Vinocet v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Ljubljai:i 
dne 25. januarja 1946. 

Rg C V 125/34 

115. 
Sedež: Skofja Loka. 
Dan vpisa: 26. januarja 1946. 
Besedilo: G. F. Schneiter, podjetje za 

gradnjo vodnih turbin, Skofja Loka. 
Po dekretu ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS z dne 31. decembra 
1945, zap. št. 4724, se izbriše dosedanji 
delegat Pogačar Slane in vpiše nov de- 
legat Okorn Ivan iz Škofje Loke, Sp. tw 
št. 38. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946. 
Opr. št. Rg A VI 29/4 

Izbrisi: 
116. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 26. januarja 1946. 
Besedilo: »Sladkor« družba z o. i, • 

likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946. 
Opr. št. Rg C I 91/3P 

Zadružni register 

Vpisi; 
117. 

Sedež: Jezersko. 
Dan vpisa: 28. januarja 1946. 
Besedilo firme: Lesno produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom na Jezer- 
skem. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 23. decembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- 

nih pridelkov) od svojih članov — gozd- 
nih posestnikov, v smislu posebnega do- 
govora pa tudi od uprav državnih gozdov 
in različnih posestev ter agrarnih za- 
jednic; b) obdelovanje lesa v polizdelke 
in izdelke na račun ter plačevanje lesa 
po izvršeni prodaji in po odbitku stro- 
škov^ c) najemanje, nakupovanje ali 
zgraditev nepremičnin in inventarja za- 
radi zagotovitve sodobnih obratovališč 
za obdelovanje lesa; č) poglobitev za- 
družne vzgoje in zavesti, pospeševanje 



Stran 46. Štev. 11: 

fmolrnega gozdarjenja in gospodarjenja 
t lesom sploh. 

Zadružni delež znaša SO dinarjev na 
L ha gozdne posesti, za gozdne delavce 
pa 30 dinarjev, in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
lega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, čej>ta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Skuber Joža, posestnik, Jezersko 34, 

predsednik, 
Virnik Anton, posestnik. Jezersko 10, 

tajnik, 
Muri Ivan, posestnik. Jezersko 37, 

blagajnik, 
Povšnar Anton, pos. sin, Kokra 20. 
Hoja Ivan, posestnik, Zg. Jezersko 49, 
Piskernik Jakob, Žagar, Jezersko 101, 
Štular Jurij, posestnik, Kokra 21. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946. 

"     Opr. št. Zt 2/46 — Zadr. V 48/1 
* 

118. 
Sedež: Žclimljc. 
Dan vpisa: 28. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Žel'mljali. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 5. januarja 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske r azmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 
b) da pod vodstvom gospodarskega stro- 
kovnjaka izdela proračun obnovitvenih 
del za vsakega posameznega člana in za 
celotni okoliš; nadalje določi višino obre- 
menitve v delu in denarju in odplačilni 
načrt za vsakega člana; c) da posreduje 
med Člani in narodno oblastjo ureditev 
zemljiškoknjižnih, služnostnih in'dru- 
gih event, spornih odnosov (komasaci- 
ja); č) da priskrbuje kredit za nabavo 
materiala in izvedbo obnovitvenih del; 
d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira 
in porazdelijo med svoje člane grad- 
beni material; p) da s pritegnitvijo vseh 
razpoložljivih delovnih moči pod vod- 
stvom tehničnesa strokovniaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in 
odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da 
po možnosti od pristojnih vojaških obla- 
sti izposluje pritegnitev delovnih moči, 
zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim 
odreja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Zadružni deleč znaša 200 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v. zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s trideset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitvo s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 2 člana, ki jih voli skupščina 
za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora eo: 
Kramar Ivan, čevljar, Zelimljo GG, 

predsednik, 
Centa Jože, kmetovalec, Zelimljo 31, 

tajnik, 
Podlogar Ivan, kmetovalec, Želimlje 

št. 59, blagajnik, 
Golob Alojzij, kmetovalec, Klada 2, 
Paznar Ivan, kmetovalec, Skopačnik 

št. 37. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 25. januarja 1946. 
Opr. št. Zt 8/46 — Zadr. V 49/1. 

119. 
Sedež: žiri. 
Dan vpisa: 28. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom Žiri. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 30. decembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) Nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, 
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem 
okolišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
re janje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 200 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabila na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem Članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in 8 članov, ki jih voli skupščina za 
dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in Zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Potočnik Leopold, elektromonter, Sta- 

ra vas 50, predsednik, 
Kosmač Rado, krojač, Dobračeva 91» 
Rupert Fran„, posestnik, Nova vas 2P, 
Loštrk Ana, gospodinja, Stara vas 59/ 
Kavčič Pavel, čevljar, Nova vas 68, 
Kavčič Tomaž, posestnik, Ledinca 9» 
Kavčič Janez, posestnik, Zirovski vrU 

št. 14, 
Gruden Franc, posestnik, Žiri 18, 
Jesenovec Pavel, sedlar, Dobračeva 82. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946. 

Opr. št. Zt 9/46 — Zadr. V 50/1 

Spremembo in dodatki: 
120. 

Sedež: Laško. ••; 
Dan vpisa: 23. januarja 1940. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica * 

Laškem z. z n. j. 
Izbrišejo so člani upravnega odbor3' 

Lončarič Jožef, dr. Lovšin Ivan, Top0}9 

Martin, Deželak Matevž, Lešnik Alojž> 
Jančič Franc in tajnik • pooblaščene" 
Robinšak Henrik. 

Vpišejo se kot člani «pravnega o£"-' 
bora: dr. Fran Roš, pos. in odvetnic 
Laško, predsednik, Babic Vekoslav, po3', 
in strugar, Gor. Rečica, Salabalič Lju^ 
mir, podjetnik, Laško, Medvešček Fran"» 
uradnik TPD, Laško, Kužnik Stani?0' 
nameščenec Tekstilne tovarne Lašk°> 
Majcen^Franc, pos., Sevce. 

Izbriše se po Raiffeisenverband f*ri 

uvedena likvidacija. '_,,': 
Okrožno sodišče v Celju      :•,"•' 
dne 31. januarja 1946. 

Zadr. V 124/95 •'; 
* 

121. 
Sedež; Vransko. '. / 
Dan vpisa: 19. januarja 1946.    _     •„ 
Besedilo: Hranilnica in posojilnic» ' 

Vranskem r. z. z n. z. .. 
Na podlagi dekreta ministrstva z* v 

nance NVS z dne 6. X. 1945, št. 612 ' 
1945, so vpiše delegat Košir Fra»c' 
Vransko. a 

! 

Po sklepu izrednega občnega zlo0
ia 

dne 23. XII. 1945 se je Hranilnica.A, 
posojilnica razdružila in prešla, v • 
dacijo. *      •; 

Likvidator jo Posojilnica na Vrfl,j 
skem, ki jo bosta podpisovala dr. ^L, 
Valentin, župnik na Vranskem iD- - 
čovnik Franc, posestnik iz Jeronin13;. ä 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
pristavkom >v likvidaciji«. .-.^ I 

Izbrišejo se člani upravnega oov° • I 
Zupan  Ivan, Goric   Konrad,   Pec£V»L j 
Franc, dr. Morti Valentin, Vranic/T f •, 
gust in Skok Franc in da je likvM4jSj,- j 
zadruge zveza spodnještajerskih Vrne^»   \ 
zadrug >Raiffeisen Graz«. \ ••'.'   ! 

Okrožno sodišče v Celju       -     j 
dne 19. januarja 1946        , . 

Zadr. V 379/20 
* 

122. 
Sedež: Vransko. 
Dan vpisa: 19. januarja 1946.       '^j 
Besedilo:   Posojilnica na 'Tra«8», 

r. It z JI, z. 



KlnHM 4° se ®ani upravnega odbora: 
Jože ' dr- uračner Jože in Kolar 

Vrln'f^0 se dr- MörlI Valentin, župnik, 
nim i °' Pečovnik Fran(N kmet, Jero- 
•••• k     KošeQina   Karol,   posestnik, 

°krožno sodišče v Celju, trg. odd., 
dne 19. januarja 1946 

Zadr. V 190/72 
123. * 

Sedež: Vransko. 
"an vpisa: 19. januarja 1946. 

^esectilo: Raiflciscukasse Franz r. z. 

nano P°<J!agi dekreta ministrstva za H- 
612 v inYS z dne 6- oktobra 1945, št. 
••••••5'   se   vPiše   delegat   Košir 

pUC> Vransko. 
<3••°6 sk'ePu izrednega občnega zbora 
dru'iù ! 1946 se J'e Raiffeisenkasse raz- 

"«ain prešla v likvidacijo. 
skemVld.al°r ]'e  Posojilnica  na   Vran- 
Jože ' t     10 k0sla  podpisovala  Lavrič 
Ivan' , r8°vec,  Vransko in Puugartnik 

J?" kmet, Vransko. 

PrisEidaoiJ8lta firma: kakor doslej, s 
Izb -°m >v likvidaciii«. 

Ulk jQVSeio se člani Wagner Franc, Klad- 
ze» Soršek Franc in Ocvirk ••••. 

°krožno sodišče v Celju 
dne 31. janutrja 1940 

Zadr. 2/6 

124. • 

iT-B,e*. 
••?18*5 30- îanuaria 194ß- 
!  Hi k     hranilnica in posojilnica «a 
Nin, i °t na Bledu, zadruga z neonie- 

j,, JmstTom. 
Jo bila upSSini dnG 25- novembra 1945 
BeJ,pPrejeta nova pravila. 

fosojiinj10 udruge odslej: Hranilnica in 
•    f°m i,c\?adruga 2 neomejenim jam- 

2a<jr 
u* 

I6"1' da' ri obJavlia svoje priobčitve s 
?6ski VnK-inab^e m ^družni razglasni 
LeSa ùaim   ? na skuPšein0 pošlje poleg 

0, » !/.anJ8dni pred skupščino vsem 
NaW O0mo4u katerih posluje. 

flöge ••^111* in obrestuje hranilne 
? da ni. Alžice »n na tekoče račune; 
rtarila sW71Va nadaljnja potrebna de- 
\• tîlu* 2

v,
naJemanjem kredita; c) 

* rav   n"~ b^PravnÄ *lanom Pobila.. 
J4 bMbo,r sestavljajo predsednik, 

.'«•••-    J   k In • članov- 
V6?af Sim„Se č/lani "Pravnega odbora: 
»Un mp«n\ Cen^e Matevž, Kristan 
V^niklniSf Jože' Zupančič Franc 
Veâ odte «o P* « *lani 

*0nj p "' 

^        *van, Bled-Zagorice •, blagaj- 

Slant ï62' ZasiP H 
Kre   A

8
",

62
' 

Bode^e 22 

«»*. 8••  •••*••8•  ^^ 

Pangerc Franc je predsednik upravnega 
odbora. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. januarja 1946 

Zadr. Ill 113/58. 

125. 
Sedež: Horjul. 
Dan vpisa: 26. januarja 194to. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zaaru- 

ga z omejenim jamstvom v Horjulu. 
Na skupščini dne 23. decembra 1945 

so bila sprejeta nova pravila. Upravni 
odbor sestavljajo predsednik, tajnik, 
blagajnik in 4 člani, ki jih voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospešjvanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, poljedelstva, 
živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, 
če in dokler ni v istem okolišu posebne 
zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabila na skupščino pošlje poleg 
tega vsem NOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Logar Jakob, Celare Miha, Bastie Ivan, 

Logar Franc, Lončar Franc, Mole Anton, 
Nastran Franc, Marovt Štefan in Buh 
Jakob, vpišejo pa novoizvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Cepon Lovro, pos. sin, Horjul 37, 
predsednik,   ' 

Zdešar Matevž, delavec, Horjul 121, 
tajnik, 

Korenčan Jožefa, šivilja,   Horjul 91, 
blagajničarka, 

Ravnohrib Janez, kmet, Zaklanec 7, 
Pohleven Ivana, kmetica, Vrzdenec 37, 
Žvokelj Miha, kmet, Podolnica 14, 
Pišek Franc, posestnik, Zažar 23. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dno 25. januarja 1946. 

Zadr. II 100/83 
* 

126. 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 26. januarja 1946. 
Besedilo: Posojilnica v Logatcu v Dol. 

Logatcu, zadruga, î omejeni» jajustewn. 

 Stran 47. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
De Gleria Anton, Lapuh Joaip, Verb;č 
Jakob; Korenčan Franc in Tršar Gre- 
gor, vpišejo pa novoizvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kune Stanko, gostilničar v Dol. Lo- 
gatcu 5, predsednik, 

Lenarčič Ciril, sedlar, Cevica 18, pod- 
predsednik, 

Jerina Janez, trafikant v Dol. Logat- 
cu 75, 

Nagode Anton, železničar v Dol. Lo- 
gatcu 72, 

Svigelj Franc, kmet v Dol. Logatcu 9, 
za sopodpisovanje pa pooblaščena 

nameščenka zadruge: Kotnik Marica iz 
Dol. Logatca 164. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946 

Zadr. I 167/119 

127. 
Sedež: Rakek, 
Dan vpisa: 26. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga na Hakeku, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Na skupščini dne 23. decembra 1945 
so bila sprejeta nova pravila. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 6 članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- ' 
bora, če sla pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, 
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem 
okolišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo 
ali v petih mesečnih zaporednih obrokih. 

Vsak zadružnik jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve g 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabila na skupščino pošlje poleg 
tega vsem, N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Modic Andrej, Puntar Janez, Stržaj Mar- 
tin, Puntar Franc, Modic Alojzij in Ko- 
ščak Alojzij, vpišejo pa se člani uprav- 
nega odbora: 

Mele Jože, posestnik, Cerknica 62, 
predsednik, 

Stržaj Vinko, posestnik, Rakek 101, 
tajnik, 

Pire JOSìD. trgovec! Rakek ,170. hla- 
caimk. 



Stran 48. Stelli 

Kiauta Rajko, profesor iz Planine 33, 
Gregorio Jože, delavec, Rakek 92, 
Wimmer Alojz, železničar, Rakek 4C, 
Kobe Avgust, železničar, Unec, 
Mlakar Franc, mizarski pomočnik, 

Viševek 5, 
Tekavec Jože, kmetovalec, Ravnik 18. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 194G'. 

Zadr. I 86/20 
* 

128. 
Sedež: Šmartno pri Litiji. 
Dan vpisa: 26. januarja 194(3. 
Besedilo: Kmetijska nabavna »n pro- 

dajna zadruga v Šniurtnein oni Litiji, 
tadruga z omejenim jamstvom. 

Na skupščini dne 23. decembra 1945 
so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo firme odslej: Nabavna in 
prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
smarino pri Litiji. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
m C članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
(eta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, 
poljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem 
okolišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je ? za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
.vesti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski.' Vabila na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
S dni pred skupščino. 

Izbriše se član upravnega odbora Žit- 
nik Matija, vpiše pa novoizvoljeni član 
upravnega odbora Žužek Franc iz ŠmarJ- 
nega pri Litiji. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946. 

Zadr. II 99/35 

129. 
Sedež: Videm št. 4. 
Dan vpisa: 18. januarja 194C. 
Zaradi nove razmejitve sodnih okrajev 

se je prenesla zadruga: ^Kmetijsko dru- 
itvo, nabavna in prodajna zadruga z 
o. j. v Dobrcpoljahc s sedežem v Vidmu 
z vsemi dosedanjimi vpisi iz zadružnega 
registra pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu v zadružni register pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani in so se hkrati vpi^- 
sale naslednje spremembe: 

Sprejeta so bila nova pravila. 
Besedilo zadružne firme odslej: *Na- 

bavna in prodajna zadruga z o. j. Videm 
Dobrepoljc«. 

Sedež: Videm št. 4. 
Naloga zadruge odslej: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter zadružne zavesti. 

Zadružni delež je bil povišan na 100 
din in se plačuje ob vstopu v zadrugo. 
Stari zadružniki, ki so vstopili po 1. ja- 
nuarju 1919, plačajo povišek do 1. ok- 
tobra 1946, medtem ko so starejši do- 
plačila oproščeni. 

Vsak zadružnik jamči še z lOkratnim 
deležem. 

Priobčitve zadruge se izvrše veljavno 
s tem, da so nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. Vabila na skupščino je 
treba poleg tega poslati vsem N00, v 
območju katerih zadruga posluje, in naj- 
manj 8 dni pred skupščino tudi vsem 
članom. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Hren Jože, Samec Matija, Zgajnar An- 

ton, Hočevar Janez, Hren Anton, Erčulj 
Vinko, Levstek Andrej, Boštjančič Alojz 
in Drobnič Anton, vpišejo pa se novo- 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kastelic Anton, kmet, Bruhanja vas 9, 
predsednik, 

Hegler Anton,   delavec,   Podgora   5, 
tajnik, 

Grm Jože, kmet, Mala vas 22, 
Prelesnik Anton, kmet, Videm 25, 
Grandovec Anton, mizar, Cesta 40, 
Hren Janez, kmet, Zagorica 16, 
Vodičar Jože, miličar, Kompolje 16, 
Strnad Gregor, žel. upokojenec, Zden- 

ska vas. 
Škulj Franc, delavec, Ponikve 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. januarja 1946. 

Zadr. V 44/40 
# 

130. 
Sedež: Vnanjc gorice. 
Dan vpisa; 25. januarja 11/46. 
Besedilo: Strojna zadruga v Vnanjih 

ricali, zadruga z omejenim jamstvom. 
Na skupščini dne 16. decembra 1945 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska strojna za- 

t'*uga z omejenim jamstvom v. Vnanjih go- 
ricah. 

go- 

Naloga zadruge je: #   ... 
a) da nabavlja kmetijske stroje in F 

od topa svojim zadružnikom v upe . 
b) da ustanavlja mehanične delavnice J* 
oskrbo in popravo motornih strojev; c) »• 
izdaja motorne stroje člauora v uP°ra?I 
pod vodstvom lastne strokovne moči; č) 1 
zaradi zaščite in oskrbe strojev postavil 
potrebna poslopja, prav tako tudi pri &°" 
jih poslovalnicah. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev, ki •6 

moia vplačati ob vstopu v zadrugo. _     ' • 
Vsak zadružnik jamči z desetkratnim W 

skum vpisanih deležev. ^ 
Upravni cdbo. sestavljajo predsedn* 

tajnik in blagajnik ter 2 člana. , a 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje* 

predsednik in tajnik upravnega odbora,** 
»ta pa odsotna, dva za to pooblaščena • 
up-avriega odbora. • ' 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s • 
da jih nabije na zadružni razglasni des*J 
Vabilo na skupščino pošlje poleg tega vs^ 
NOO, v območju katerih posluje, in ^ 
članom najmanj 8 dni pred skupščino. . 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: Wj 
rinko Anton, Marinko Ferdinand, VafflPr 
Ivan in Novak Ignacij, vpišejo pa nWr 
voljeni člani upravnega odbora: ^ 

Japolj Martin, predsednik, Vnanje • fr 
rice št. 10, .j 

Marinko Anton, posestnik, Vnanje g°n 

št. 31, 
fi1* Zdešar Franc, posestnik, Vnanje g01 

St. 41, # 
Brolih Ivan, posestnik, Vnanje f0J 

št. 62. 
Okrožno sodišče v Ljubljani   . 

,dno 24. januarja 1946. 
Zadr. IV 28/10. 

* 
181. 

Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 18. januarja 1946..     cy 
Besedilo: »Landwirtschaftliche »•$ 

Kciisrliàft Friedau, eingetragene •«? 
senschau mit beschränkter ••••>8'•• 

Izbriše *e nemško besedilo fi^lef 
člani upravnega odbora Hans F'lSC%à 
auer, posestnik, Jeruzalem, Kari .'.,,# 
ner, posestnik, Ormož, Filip Gaspaf%, 
posestnik Trgovišče, Ivan Ivan^ji 
posestnik, Hum, Ivan Petek, ••••*1 

Hardek. {-j 
Zadruga temelji odslej na ••••.• 

vilili, sprejetih na izredni skupščip1: 
29. XII. 1945. (       - ,$ 

Naziv  odslej:  Nabavna  in  Pr°* Qf 
zadruga  z  omejenim  jamstvom  v 
možu. 

Sedež: Ormož. 0k 
Zadruga je ustanovljena za ned°    f 

čas. -      ; 
Naloga zadruge je: ^\0 
a) Nabava in prodaja gospodar** ^ 

življenjskih potrebščin za člane»'«'. 
posrednikov; . .gj]^ 

b) vnovčevanje pridelkov in lZ 

članov brez posrednikov; '      .   ^ 
c) najemanje in nakupovanje   t0' 

tarja in nepremičnin, kolikor^"' 
zadružno korist; i/K 

d) ustanavljanje in sodelovanj,^ 
ustanavljanju poslovalnic in °.. %a^ 
zadružnih gostiln in podJe!j{, «•• 
boljše in cenejše preskrbe evojWf 

e) sklicevanie članskih sestan»« 
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bit?4'0 J?re!?avan.i in tečajev za poglo- 
delov ^ŽDe vzgoje iu aktivnejše so- 
Vest *er •••1•1•••• zadružne za- 

DomnÄ-1° nal°ge opravlja radi samo- 
sv<v-h,~ •   izbolJševanja   gospodarstva 

°Uh članov in delovnega ljudstva, 
se m  UZni delcZ znaSa 1•0 dinarjev in 
taW°rv vPlačati °b vstopu v zadrugo 

. ^l ali pa v 10 enakih mesečnih obro- 

3aÌ
av??lvo Je omejeno. Vsak zadružnik 

dele" Se l^ikratniin zneskom vpisanih 
izvr'eV" r'°^tve zadrugo članom se 
öem

se
7
s .tem) da so razglase v zadruž- 

ni ra i^u in da se nabijejo na zadruž- 
ni, asn* deski na sedežu uprave in ,vsJh podružnic. 

Pravni odbor sestavljajo predsednik, 
wPredsednik in toliko članov uprav- 
skiin-- ora> kot Je poslovalnic. Voli jih 
šel,3 Za doD<> treh let. Vsako leto 
Cijs^

menJa tretjina članov odbora. Funk- 
te a doba prvega upravnega odbora 
-Ado prihodnje skupščine, 

jet» U^° zastopata in zanjo podpisu- 
©dbnjP^dsednik in en član upravnega 
°clb'o -oz*roma dva člana upravnega 

„if* iu po en nameščenec, ki ga po 
načelni odločbi skupščine 

'Sft/vD'*1 °^^or pooblasti in ga prijavi 
upray°^ui..načelni   odločbi   skupščine 

,-vpis v zaciružni register 
%• upravnega odbora so: 

Sine pi *van» "pravnik narodne imo- 
Kèèet\enci' Predsednik, 
Zrna °» strokovni učitelj, Tlardck, 

Nedelj elc ^tanko» S0^. referent, Vel. 

J^^Ivan, posestnik, Frankovci, 
'ï0 ' ZÌ4 Ivan, posestnik, Litmerk, 
^ nazig Marija, posestnica, Sv. Tomaž, 
Ško -° Anton> posestnik, Obrez, 
§1••!?•••• Ivan' žel- uradnik, Ormož, 

'ušče    er8°r   Janko,   posestnik,   Sre- 

ïn» sodišžc v Mariboru, odd. IL, 
.'  .,   'dne 18. januarja 1946. 

Zadr. I 137/12 
4. ,, * 

•ü&n\ ?r-KrJï pri Ljutomeru. 
•••188;.1* Januarja 1•- 

Ï °meiT -0: Kmc<iiska blagovna zadruga 
Hutoine 'm čustvom pri Sv. Križu pri 

^ojrzd!^dnik upravnega odbora Stuhec 
*«ireLp08'e8tllIk v Slan Novi vasi, je 
» Na I* sv°Jih dolžnosti. 
Wa8die p se vpiše k°t vršilec dolžnosti 
Ol{j0j. 

franc, posestnik v Logarovcih. 
•• "ođišce T Mariboru, odd. IL, 

<•'    ,    «ne 18. januarja 194G. 
Zadr. II 03/42 

•; ; V * 
Ig* »«'«* peč. 

^esediK:1^ decembra 1945. 
84 • M t'm   *••• in Pr°d»ina zadru- 

ga ;LT Ä*lr,u Peči. 
1^30 v?1 iS?isnika ornega zbora 

6I? fegisS;.1045 Se izbri§eJo v zadruž- 

••8• odbo^Onfl dose<ianjega uprav- 
•   00ra-Opara Ivan k Vrhpeči 23, 

Makse Anton od tam 1, Jamnik Franc 
iz Malenske vasi 13, Kasteiic Anton iz 
Jablan 8, Kolenc Anton iz Dolenj. Glo- 
bodola 14, Krevs Janez iz Hrastja 3, 
Kastelic Anton iz St. Jurija 3, Makse 
Anton iz Ivanje vasi 2, Rus Franc iz 
Vel. Kala 15. 

Vpišejo se nova pravila in G članov 
upravnega odbora, medtem ko je tajnik 
Slapničar Anton iz Podboršta št. 5 že 
registriran. 

Naziv tvrdke in sedež ostane nespre- 
menjen; .okoliš zadrugo obsega kraje 
bivše občine Mirna peč 

Namen zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, poljedelstva, 
živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, če 
in dokler ni v istem okolišu posebne 
zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter'prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 
. Delež znaša 50 dinarjev. Vsak za- 
družnik jamči še. s ökrätnim zneskom 
vpisanih deležev. Zadružni deleži se ne 
obrestujejo in so nanje ne izplačujejo 
dividende, zaradi česar je zadruga opro- 
ščena plačila taks. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, čo sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena odbornika. 

Upravni odbor sestoji sedaj iz pred- 
sednika, tajnika, blagajnika, morebitnih 
načelnikov odsekov in 4 odbornikov. 

Objave in priobčitve svojim zadružnim 
članom so sporočajo z nabitjem razgla- 
sov na zadružni razglasni deski. 

Novoizvoljeni člani načelstva so: 
Hude Janez, posestnik, Malenska vas 

št. 1, predsednik, . 
Dular Martin, kmetovalcev sin, Go- 

renji Podboršt, blagajnik, 
Miklič Anton, mizar, Mali vrh 17, 
Galic Karel, mizar, Malenska vas 23, 
Zupan Rudolf, železničar, Biška vas 

št. 19a, _ 
Kerne Jože, kmetovalec, Gor. Globo- 

dol 4, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče-v Novem mestu 

dno 12. decembra 1945 
Zadr. I 18/12 

134. 
Sedež: St. Jernej.       _ 
Dan vpisa: 19. januarja 1946, 
Besedilo: Nabavna iu prodajna «adru- 

ga z omejenim jamstvom y. St. Jerneju. 

Na podlagi zapisnika izrednega obč- 
nega zbora z dne IG. decembra 1945 v 
zvezi z odobrenjem iniciativnega za- 
družnega odbora za novomeško okrožje v 
Novem mestu z dne 18. januarja 101(3, 
št. 43/4G, se vpiše pri Nabavni in pro- 
dajni zadrugi z omejenim jamstvom v 
Št. Jerneju razdružitev, izbris doseda- 
njih načelstvenih članov zadruge, in si- 
cer Hrovata Jožeta, Globavsa Jožeta, 
Blatnika Jožeta, Cerkovnika Franceta 
ter Cimermana Jožeta in se vpiše, da 
se je uvedla likvidacija zadruge, ter da 
so izvoljeni za likvidatorje: 

Franc Zagore, posestnikov sin v Ore- 
hovici, 

Vodopivec Franc, posestnik v Šmalčji 
vasi in 

Čretnik Franc, zasebni uradnik iz 
Novega mesta. 

Zadruga ima odslej pristavek >V likvi- 
daciji«. 

Likvidatorji bodo podpisovali za to 
likvidacijsko firmo kolektivno (skupaj 
vsi trije). 

Upniki se pozivajo, da se zglasijo radi 
svojih terjatev pri navedenih likvida- 
torjih. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novom mestu 

dne 19. januarja 194G. 
Zadr. I 93/24 

Ok 43/45-7. 348 

Amortizacija 
Na prošnjo Pavli Marije, poseslnice, 

Mali Mengeš 49, zastopane po Pavliju 
Antonu ravno tam, se uvaja postopek 
za amortizacijo spodaj navedenega vred- 
nostnega papirja, ki ga je prosilka baje 
izgubila ter se njega imetnik pozivlje, 
da uveljavi v šestin mesecih po objavi 
v »Uradnem listu« svoje pravice, sicer 
bi se po preteku tega roka izreklo, da 
so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Vložna  knjižica   Ljudske  posojilnice 

v Ljubljani z. z n. j. št. 90.923 na inw 
Pavli Ana s stanjem lir 2.969.42. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 15. januaria 19-16 

Ok 37/45-5. 347 

Amortizacija 
Na prošnjo Puclja Antona, posestnika, 

Velike Lašče št. 2, se uvaja postopek 
za amortizacijo spodaj navedenega vred- 
nostnega papirja, ki je baje izgubljen 
ter se njega imetnik pozivlje, da uve- 
ljavi v šestih mesecih po objavi v »Urad- 
nem listu« svoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da so vred- 
nostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Vložna   knjižica   Mestne   hranilnice 

ljubljanske št. 193.119 na ime Ivan Pu- 
celj — Vel. Lašče št. 2 s stanjem dinar- 
jev 5.759.79. 

Okrajno sodiščo v Ljubljani 
dne 10. januarja 194G. 
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Razno

Razpis
Rektorat univerze v Ljubljani razpi.

iI11Je mesto tajnika na filozofski fakulteti
9: Ljubljani.

Prošnje, <lpremljene po predpisih § 3.
uradniškega zakona, je vložili najkasne
je do 14. februarja 1946 na rektoratu
univerze v Ljubljani.

Rektorat univerze v Ljubljani
dne 1. februarja 1946.

Rektor: Kral s. r.

Izgubil sem začasno izkaznico števil
ka 132692, izdano od železniške uprave
v Ljubljani, glaseč<> se na ime ŠOber
Rudolf, žel. de!., Pragersko. S tem il)
preklicujem.
354 Sober RudoU
Uničeni eta mi 'bili spričevali I. in II.

razreda III. drž'. realne gimnazije v,
Ljubljani za 1. 1937/39. na Ime Toma..
ževič Alfonz Iz Bt. Vida nad Ljubljano'.
S tem jih preklicujem.
369 Tomaževič A1fon1

Izgubil sem osebno izkaznico, izdanI?
od komande narodne milice v Ljubljam
na ime Topčagič Meho iz Male Kladuše,
okraj Cazin. S tem jo preklicujem.
362 Topčagič l\Icbo

Izgubil sem osebno, sindikalno in O.F
izkaznico vse na ime Tratar Franc IZ
Ljubljan~. S tem jih preklicujem.
350 Tratar Franc

Izgubil sem sprič~valo o ni~jem !e..
čajnem izpitu III. drz. realne K1mnazJje
v Ljubljani za 1. 1941 ln spneevalo I.
letnika tehnične srednje Š()le v Ljublja..
ni odd. A Ilb, obe na ime Uranič Miran'
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem.
365 Uranič l\liran

Ukradena mi je bila v Beogradu slui-
bena izkaznica št. 1543, izdana od mi..
nistrstva za lokalni promet dne 7. VII.
1945 na ime Vilfan Vinko iz Ljubljane.
S tem jo preklicujem.
349 Vilfan Vinko

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od <lkra]. NO na Jesenicah (Gor.) na ime
Zvab Janko iz Javornika (Gor.). S tem
jo prekliCUjem.
355 žvab Janko

Izgubil sem osebno izkaznico št. t08,
Izdano od okrajnega NO v Dol. Lendavi.
S tem jo preklicujem.

Pohar Jožcl,
359 Petišovci 173, p. Dol. Lendava

Izgubila sem maturitetno spričevalo,

izdano meseca julija 1940 'Od državne
trgovske akademije v Mariboru na Ime
Potisk Frida, Maribor. S tem ga prekli
cujem.

Potisk l\Iira,
344 Maribor, Koroška c. 31

Izgubil sem osebno izkaznic<>, dve že"
Iezničarski legitimaciji, sindikalno iz.
kaznico in prometno knjižico za kolo,
vse na ime Puizdar Mihael iz Ljubljane.
S tem jih preklicujem.
343 Pulzdar Mihael

Izgubila se jo evid. tnbllca osebnega
avtomobila Mercedes Benc S 0774 in jo
preklicu]em.
368 Por. Rupnik Julij

Izgubil sem osebno izkaznico, izkaz
nico OF in dve nakaznici za železne pa
lice za zavese, vse na ime Slavič Franc;
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem.
353 .Slavič Franc

Izgubljene listine

Vojna knjižica broj 556327, izdana od
uprave Boline 1. tenko Divizije, izgubio
sam je i proglašam jp nevaže(:om.
373 BiIajic Svetozar

Izgubila sem začasno osebno izkazni
co št. 741, izdano od oluajnega odbora v
Ribnici na ime Cijan Ivana, Ribnica št.
97, okro Kočevje. S tem jo preklicujem.
366 Cijan Ivana

Izgubil sem evid. tablic<> št. S.453 za
motorno kolo znamke DKW, last MIR
NVS in jo s tem _preklicujem.

čertalič B<!iko
356 tehno uradnik v Mariboru

Izgubila sem osebno izkaznic<> in član·
sko izkaznico OF na ime Lavrič Ljud
mila por. Dular iz Kranja. S tem jih
preklicujem.
345 Dular-Lavrič Ljudmila

Izgubila sem osebno izkaznic<> števil•
ka 020818, izdano od komande narodne
milice v Ljubljani na ime Eber Majda
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem.
351 Eber Majda

Izgubila sem osebno izlmznic<>, izdano
od KLO Brod na ime Fink Valerija roj.
17. 1. 1917 v Gor. Karteljevem. S tem jo
preklicujem.
357 Fink Valerija

Izgubila sem osebno izkaznic<>, izdano
od <lkrajnega odbora Grosuplje. Progla
šam jo ,za neveljavno.

Groznik l\Iarija.
637 Mali konec Rt. 5.

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica
in izkaznica OF na ime Jurman Anto.
nija iz Ljubljane. S tem ju preklicujem.
342 Jurman Antonija

Izgubil sem osebno izkaznic<> at.
065792, izdano 12. julija 1945 od ko
mande nar. milice v Ltubljani na ime
Klanear Jožef iz Trbovelj. S tem jo pre
klicujem.
370 Klancar Jožel

Izgubil sem zaeasno službeno izkazni.
co za aktivne železniške uslužbence št.
117701 na ime Lendaro Peter iz Rečice

24, p. Loka pri Zidanem mostu. S tem
jo preklicujem.
364 LeIldaro Peter

Izgubil sem odpustnico iz narodne mi
lice na ime Luzar Jože roj. 2. IV. 1924
v Dolah. S tem jo preklicujem.
358 Luzar Jože

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano
od komande narodne milice v Ljubljani
na ime Mele France iz Ljubljane. S tem
.io preklicujem.
346 1\lele France

Iz~bila sem osebno izkaznico in legt
timacijo OF na ime Orehek Stanislava iz
Ljubljane. S tem jih preklicujem.
372 Orehek Stanislava.
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•St. 278/46

Poziv upnikom
.tJelegat ministrstva za industrijo in

rudarstvo v tovarni Glob<>čnik, Ljublja.
na, Metelkova ul. 15, poziva radi likvi
dacije vse upnike in dolžnike, ki imajo
kakršno koli terjatev pr<>ti omenjeni to
varni, da jo do 1. marca 1946 prijavijo
delegatu z vsemi dokazilnimi listinami.
PO preteku tega roka se prijave ne b<ldo
upo:itevale in se bodo štele za ugasle.

Delegat ministrstva
za. industrijo in rudarstvo

*
Poziv upnikom

Začasni delegat ministrstva za indu
Itrijo in rudarstvo NVS pri tvrdki >Ma·
gra<, tov. le~nih izdelkov in igrač, Ljub.
ljana, Smarhnska lO, poziva vse, ki ima·
jo kakršne koli terjatve proti <lmenjeni
tvrdki, da jih prijavijo do 20. februarja
1946 z vsemi dokazilnimi listinami de.
legatu, Ljubljana, Šmartinska 10.

Neprijavljene pravice se bodo štele
po preteku prednjega roka za ugasle.

Delegat ministrstva
M industrijo in ~udarstvo

št 116
Objava.

IJ smislu 8. locKe 5. člena uredbe o
priznanju in veljavnosti v ča::iU okupaci
je opravljenih tečajev ter doseienih
spričeval in diplom z dne 30. julija 1945,
Ur. list št. 176/24. se prekličejo in raz
veljavijo noslrHikacije spričeval nasled
njih bivših učenk I. ženske gimnazije v
Ljubljani:

1. B ida Felicita, rojena v Ljubljani
7. junija 1930: I. klas. razred 1941/42, II.
klas. razred 1942/43 in III. klas. razred
1943/44;

2. Pog a čar Marija, r<ljena v Ljub
ljani 26. februarja 1932: I. klas. razred
1942/43 in II. klas. razred 1943/44;

S. Pri mož i č Marjana, r<ljena v Ni
šu 22. julija 1929: II. a razred 1941/42,
III. a razred 1942/43, nižji tečajni izpit
1943 in IV. a razred 1943/44.

I. drž. zenska gimnazija v Ljubljani
dne 4. februarja 1946.

:Ure~ik: ~ohar Ro~ert; tisk in ;l:aložba:. tisk~rn~ M~rkut: - ob~ v Ljubljani~
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~etnik III. Priloga k 12. kosu z dne 9. februarja 1946. IStevi1ka 12.

Objave

~j;,cmcmbC! in ,100m''';:

Trgovinski register

,Sodna oblastva

141-
Sedcž: Slov. Konjice.
Dan vpisa: 28. januarja 194G
Besedilo: Obnovitvena zadruga, f('!:i.

striraIla zadruga z omejcnim jumSh'oll1
v Slov. Konjicah.

Kaloga Uldruge je: a) da pod vod·
sh'orn tehničnega strokovnjaka prouri
terenske razmere in izdela obnovitveni
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom
gospodarske~a strokovnjaka izdela pro
račun obnOVitvenih del za vsakega posn
meznega člana in za celotni okom, na·
daljo določi višino obremenitve v delu
in «(enarju in ooplači1ni načrt za vsn.
kpC1n člana, c) da posreduje med člani

in "'Ila rodno oblastjo ureditev zemljgko.
kn.iižnih, služnostnih in drugih cven!.
s~)rnih odnosov (lwmasacija), č) da pri.
skrbuje kredit za nabavo materiala in
izvedbo obnovitvenih del, d) da skupno
nabavlja in iideluje, zbira in porazdA
ljuje med svoje člane gradbeni material,
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih
delovnih moči pod vodstvom tehničnega
strokovnjalm obnovi porušena naselja
po predloženem in odobrenem obno
vitvenem načrtu, f) da po možnosti od
pristojnih vojaških oblasti izposluje pri.
tegnitev dolovnih moči, zlasti iz vrst
vojnih ujetniltov ter jim odreja delo po
njihovi strokovni usposobljenosti.

Zadruga je bila ustanovljena na skup·
ščini dne 2. IX. 1945 za nedoločen čas,
- Zadružni delež znaša 100 (en sto) di·
narjev in se mora plačati ob vstopu v
zadrugo. - Vsak zadružnik jamči še z
desetkratnim zneskom vpisanih deleZev.
- Priobčila se izvr~ujejo s tem, da se
nabijejo na zadružni razglasni deski. 
Up.rl!yni <Jdbor se~l!.Y)jajQ.: 12I.eils,e~~

na zadružni razglasni deski. - Upravni
odbor sestavljajo: predsednik, tajnik,
blagajnik, morebitni načelniki odsekov
in 3 člani, Id jih voli skupščina za dobo
treh let.

Clani upravnega odbora 50: norjak
Franc, l{met, l\1išji dol št. 6, pred:::edaik,
Kozelj Alojz, učitelj, Jurkloster, tajnil.,
nobovečki Anton, kmet, Polana bl. 17,
blagajnik, Vidis Valentin, kmet, Blatni
vrh št. 1, odbornik, Bmid Stanislav, krnel,
Podpeč 1, odbornik, Bratec Matija, krnel,
Polana št. 43, odbornik.

Zadrugo zastopata predsednik in tal
nik upravnega odbora, če sta pa od.
sotna, dva za to pooblaščena člana uprav.
nega oqbora. - Zadrugo podpisujeta:
predsednik in tajnik upravnega odbora,
če sn pa odsotna, dva za to pooblaščena

članll upravnega odbora.
OI,rožno sodišee v Celju
dno 28. januarja 1940.

ZL 8/46 - Zadr. VI 13(j/2

Zadružni register
Vplsl~

*

140. .
Sede~: Jurklošter.
Dan vpisa: 28. januarja 1946.
Besedilo: 2iviuorejska sclekcijsl\lI. zn·

(Iruga, [l'gistrirana zadruga z omejcnim
jamstvom v Jurkloštru.

Naloga zadruge je, da a) komisijsko
izbira za pleme primerno živino svojih
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon
trolo, b) da vodi rodovnik iu molzno
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno
za pasemsl\O čisLo in pasemsko mešano
govedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo
rodovnika izvaja pristojna poslovna z\'e
za, odsek za živinorejo, c) da nabavlja
plemensko živino, zlasti plemenjake in
živinorejske potrebščine za svoje zn
družniko ali posredujo tako nabavo,
č) da priskrbi in vzdržuje skupne paš
nike za živino svojih zadružnikov, d) da
Ilrireja za svoje zadruznike živinsko
sejme, razstave, premovanja, strokovna
predavanja in kar še spada k pospeše.
vanju živinoreje.

Te nalogo vel.iajo tudi za ustanovitev
konjorejske selel{cijske zadruge oziroma
za zadrugo za rejo žrebet. ,- Vse te
naloge opravlja zaradi samopomoči in
izboljšanja gospodarstva svojih članov
in delovnega ljudstva. - Zadruga je bila
ustanovljena na skupščini dne 10. ja.
nuarja 1946 za nedoločen čas. - Za
družni delež znaša 100 (en sto) dinarjev
in so mora plačati ob vstopu v zadrugo.
- Vsak zndružnik jamči še s petluat
nim zneskom vpisanih deležev. Prlob·
čila se iz.v.l'~ujejQ ~ tem, da 120 nabijejo

139.
Sedež: Ptuj.
Dan vpisa: 29. januarja 1946.
nesedilo: Albert Scharner.
nesedilo odslej: Opekarna Ptuj.
Sedež: Ptuj.
Lastnik: država.
Izbrišo se prolmrislinja Berta Schara

ner, posestnica \0 Ptuju, vpiše pa delegat
ministrstva za industrijo in rudarstvo
Baigot Ivan.
Okrožno sodišee v l\lariboru, odd. II.,

dne 29. januarja 1946.
A 1118 Ptuj

Naziv odsleJ: )Radiotehna< Josip Jan.
žekovič.

Sedež: Maribor, Glavni trg 1.
Lastnik: Josip Janžekovič.

Pravno razmerje: Firma je nastala iz
tvrdke Radio Maribor, družba z omejeno
zavezo.

Okrožno sodišee v 'Mariboru, odd. IL,
dne 24. januarja 194(j,

A 31/7

137.
Sedež: l\1aribor.
Dan vpisa: 24. januarja 194U.
Besedilo: Energievcrsorgul1g Stidstei-

crmark, Akticngescllschaft, v likvidaciji.
PO odločbi Narodne vlade Slovenije,

ministrstva za industrijo in rudarstvo z
dne 17. januarja 1946, zap. št. IIP.272/46,
!le izbriše član komisije za likvidacijo
E. V. Siid Albert Petrin.

Na novo se vpiše kot član iste komj·
sije ing. Stane Fras, delegat pri elek.
trarni )Fala<.
Okr~zno sodišče v l\lariboru, odd. IJ.,

dne 24. januarja 1946.
Rg B 8/37

*

136.
Sedež: Ljubljana.
Dan vpisa: 5. februarja 19J6.
Besedilo: ,>Vinoc, podJctje z vinom in

alkoholnimi pijačami il. il. v Ljubljani.
Po sklepu skupščine delničarjevz dne

30. januarja 1946 se je družba rnzdru.
žna in prešla v likvidacijo.

Likvidatorja: Deu Zane, posestnik v
Ljubljani, Florjansk.a 2~; . dr. Zdolšek
Josip, posestnik v LJubljam, Prule 23.

Likvidacijs1l;a firma: kukor doslej s
pristavltom >v likvidaciji<.

Likvidatorja skupno podpisujeta lil,vi·
dacijsko firmo.

()krozno sodišee v Ljubljani
dno 5. februarja 1946.

Rg B III 170/3

*

135.
Sedež: Brežicc.
Dan vpisa: 26. januarja 1946.
Besedilo: Franc l\latheisovi nasledniki

A. Loschnigg in R. Schmidt v Brežicah
ob Savi.

PO odločbi ol,rajne zaplembene komi·
sije v Brežicah z dne 1. IX. 1945, št.
38/45 in 39/45 in z dnc 21. I. 19,16, št.
192/45, je vse imetje tvrdke in lastnikov
Antona Loschnigga in Rudolfa Schmidta,
ki je v Brežicah ali kjer koli v območju
FLIlJ, prešlo v državno last.

Okrožno sodišče v Cclju
dne 26. januarja 1946.

A 156/15

i3S·.
, Sedež~ Maribor.

Dan vpisa: 24. januarja 1946.
, t .Besedilo: Radio und ter1tnischer Ver

fleb Josef Jl\nschekowitsch.
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ìajnik', blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 člani, ki jih voli skupščina 
za dobo 3 let. — Člani upravnega od- 
ibora so: Berce Anton, posestnik, Spita- 
lič 4, predsednik, Kastelic Franc, grad- 
beni tehnik, Slov. Konjice 48, tajnik, 
Kuk Alojz, uradnik v Slov. Konjicah 10, 
fTratenšek Ivan, uradnik v pokoju, Slov. 
[Konjice 112, blagajnik, Pavlic Štefan, po- 
sestnik, Dobernež št. 6, Planine Anto- 
nija, posestnica, Zeče št. 23. 

Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
«pravnega odbora. — Zadrugo podpisu- 
jeta: predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. januarja 1946. 

Zt 10/46 — Zadr. .VI 137/2 

Spremembe in dodatlti: 
142. 

Sedež: Ljubno. 
Dan vpisa: 29. Januarja 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Ljubnem r. z. z n. z. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Fludernik Ignacij, Jeraj Franc, Zagožen 
pd. Basti Jože in Natlačen Ivan, vpišejo 
se Natlačen Ivan, usnjar v Ljubnem, 
Ermenc Alojzij, posestnik, Sv. Primož 
•. 65 in Druškovic Karol, •••. v Ljub- 
nem št. 47. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 29. januarja 1946. 

Zadr. VI 5/78 
* m. 

Sedež: bv. Ambrož, Cckljc p. Kranju. 
. Dan vpisa: 30. januarja 1946. 
Besedilo: Pašna zadruga pri Sv. Am- 

brožu  nad  Ccrkljami  pri  Kranju, za- 
iruga z omejenim jamstvom. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora, 
Hočnik Jurij, Slatnar Anton in Rogel 
Franc, vpišejo pa se člani upravnega od- 
bora: 

Jagodic Franc, posestnik, Sv. Lenart 
i, predsednik, 

Martinjak Jožef, posestnik, Sv.  Am- 
brož 7, 

Jenko Andrej, posestnik, Stiska vas3. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. januarja 1946. 
Zadr. III 22/40 

* 
144. 

Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 30. januarja 1946. 
Besedilo: Gospodarsko društvo, na- 

bavna in prodajna zadruga na Vrhniki, 
radruga z omejenim jamstvom. 

Na skupščini dne 8. decembra 1945 
to bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Nabavna in 
prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
na Vrhniki, 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; . 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
Hanoï bref posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov zA 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
Ušu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružno za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še e petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni ra&- 
glasni deski. Vabilo na skupščino pošlje 
poleg tega vsem N00, v območju kate- 
rih posluje, in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni, pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 9 članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Grom Franc, Kovač Matija, Jeraj Ja- 
kob, Dobrovoljc Ivan, Marolt Marjan, 
Hren Drago, Pišek Jakob, Košir Jože, 
in Voljči Ivan, vpišejo pa se novoizvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 
" Stanonik Jože, poslovodja, Vrhnika, 

Nova cesta 24, predsednik, 
Stržinar Franc, posestnik, Vrhnika, 

Petkovškova ulica 17, 
Čepon Janez, miz. mojster na Verdu 

104, 
Kenk Ivan, posestnik na Verdu 42, 
Volk Stanko, učitelj, Vrhnika, Marol- 

tova ul. 2, 
Petrovčič Anton, posestnik na Ver- 

du 15, 
Smrtnik Ivanka, gospodinja, Vrhnika, 

Kolodvorska 7, 
Jerina Neža, hišarica, Vrhnika, Ras- 

kovec 26, 
Birtič Pavel, posestnik, Stara Vrhni- 

ka 49, 
Umek Anton, posestnik, Blatna Bre- 

zovica 2, 
Zitko. Franc, kolarski mojster, Vrhni- 

ka   Podlipska cesta 4, 
Mrlak Anton, posestnik, Vrhnika, 

Hrib 12. 
Okrožno sođišSo T Ljubljani 

dne 29. januarja 1946. 
Zadr. IV 50/62 

* 
145. 

Sedež: Uovo mesto. 
Dan vpisa: 31. decembra 1945. 
Na podlagi zapisnikov občnih zborov 

z dne 21. in 22. julija 1945 se izbrišejo 
dosedanja pravila: 

a) Nabavljalne zadruge državnih 
uslužbencev z o, j. v Novem mestu, 
Zadr. I 20 in 

b) Nabavne in prodajne zadruge z 
omejenim jamstvom v Novem mestu. 
Zadr. IU9      " 

in vsi dosedanji načelstveni člani obeu 
zadrug. 

Obe zadrugi se spojita v eno skupo* 
zadrugo pod novim nazivom. , 

Članstvo, vpisano pri obeh preneha' 
jočih zadrugah sprejme nova pravila« 
sprejeta na občnem zboru dne 22. julija 
1945 ter vse pravice in dolžnosti gle<je 

pasiv in aktiv, zaradi česar odpade 
obojestranska likvidacija obeh doseda- 
njih zadrug. 

Kot prevzemna zadruga nastopi pod aj 
navedena. 

Zaradi tega se vpišejo nova od inici*' 
tivnega zadružnega odbora' za novome- 
ško okrožje v Novem mestu odobrena 
pravila in člani upravnega odbora ka» 
kor sledi: 

Sedež: Novo mesto, Sokolska ulica št. o. 
Okoliš obsega kraje okrožja Novega 

mesta, kolikor se ne ustanove nove za' 
druge v drugih krajih tega okrožja. 

Besedilo: Nabavna in prodajna zadrtt' 
ga z omejenim jamstvom v NovCJö 
mestu. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Namen zadruge je: #   . 
a) nabava gospodarskih in življenj* 

skih potrebščin za članstvo brez posred' 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelk0' 
članov brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov ?~ 
pospeševanje posameznih gospodarska 
panog kakor: sadjarstva, poljedelst^ 
živinoreje, čebelarstva in gozdarstva, ^ 
in dokler ni v istem okolišu poseW9 

zadruge te vrste; . ..,• 
č) najemanje in nakupovanje in*6* 

tarja in nepremičnin, kolikor je v •* 
družno korist; . 

d) sklicevanje članskih sestankov, w' 
rejanje predavanj in tečajev za prt1* 
bite v zadružne vzgojo in aktivneje? 
sodelovanja ter prebujanje zadružne **• 
vesti. 

Vse  te nalogo opravlja  radi &•* 
pomoči in izboljšanja gospodarstva sV 

jih članov in delovnega ljudstva.    . v 
Zadružni   delež   znaša   50   dinarje ' 

Vsak zadružnik jamči še s potkraj'11^ 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni đ 

leži se ne obrestujejo in so nanje » 
izplačujejo dividende, zaradi česar J 
zadruga oproščena plačila taks. '.ig 

Upravni odbor sestoji iz predsediujv 
podpredsednika, tajnika, bIagaj»S' 
morebitnih načelnikov odsekov i? s ' 
odbornikov. -   . fl. 

Zadrugo zastopata in zanjo P00^1!^ 
jeta predsednik in tajnik upravnega <£, 
bora, Če sta pa odsotna, dva za't0i1-pfl. 
oblaščena člana upravnega odbora, ••^ 
en član upravnega odbora in en -y 

pooblaščeni uradnik. \à'We 

Skupščinski sklepi in vse P»° ,^•• 
zadruge članom se objavljajo na °?' .•• 
deski zadrugo in v zadružnem g]as 

>Nova zadruga«. ' 
Člani novega upravnega odbora s»#& 

1. Gačnik Franc, posestnik, Brod s^ 
predsednik, '    '..itftf 

2. Malasek Franc, prof. liû-ftl]% 
Novo mesto, Dr. Režkova 3, .podp1"^, 

3. Savnik Vinko, orož. na red. v P" 
Noy_o mesto, Prešernova 14. tein*. 
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sin i- ie?kovie Viktor, prof., Novo me- 
• Mmova cesla 10, bla£ainik' 

D0/" Musar Franc, telegraf, mojster v 

oorn,]. mest°' dr- ftežkova  9> od" 

Odbor^eJran Janez> posestnik, Gotna vas, 

tipi xi J£vmk Valentin, železničar, Smi- 

Tnv * -^icek Edi,   sodnik,   Novo mesto, 
ženska cesta št. 8, odbornik, 
W £?.°•••„. VLlnia,   trg.   sotrudnica, 

10 ?e^to' Glavni trg št. 10, odbornik, 
to m„ ? nc Lado> krojaški mojster, No- 

ti  v»' x
Prešernova 7, odbornik, 

toe«L  !nfi nik Anton, poslovodja. Novo 

Jadnik    erSterj       "    ' "   "" eva 6,   kot pooblaščen 

zadružni   spis   se  vodi pod 

ZI,o kol trg. sodišče v Novem mestu 
«no 31. decembra 1945. 

^____^ Zadr. I 20/36 

^0,7/45^, 5—4 382 

T<& 
Oklic 

Og0rge°a stranka Anica Bernard rojena 
iaesi Vc> žena lesnega trgovca v Novem 
t^en- Plavni trg št. 9, je vložila proti 
1••••8'•••1• Bernardu Otonu, bivšemu 
•••••« trß°vcu v Novem mestu, sedaj 
tožbo••••. bivališča, k opr. št. To 7/45 
posteljni ločitve zakona od mizo in 

NaroL." 6e ie >ii iZa ustno razpravo o tej tožbi 
ob io , Tu na dan 27. februarja 1946 
^•58'•     đoP- Pri tem sodišču v sobi 

^rvnaï!stropic- 5e Post   ,••••• tožene stranke ni znano, 
Vfi|He •• BuCar JosiP» odvetnik v No- 
M na 5tu» za skrbnika, ki jo bo zasto- 
26 Prid  UO nevarnost in stroške, dokler 
"••2••„    sam ali ne imenuje sodišču 

^pooblaščenca. 
tož«o sodišče v 'Novem mestu 

'»io 1. februarja 1946. 

^2/4i ö -.4 

"oa postopanja v dokaz 
smrti 

396 

•>i 
Î p«®? Ivan' r°ien dne 5. maja 1912 
frozen *LP-ri Sv- Lenartu v Slov. gor., 
i!? PrisL- nar' stanujoč v Terbegovcih, 
i4* Doti-en' i° bil dne 20. septembra 
»••« v okupatorjevo nemško 
NoS1 i? Pri 133. pešpolku v 
jSil n-.     £r ,3e dne 24- januarja 1945 

•• ianuV
al

0d.no boJ»8e, kjer e baje 
y*el ter hn ,la ,?te8a leta pri Mezericu 

vrJa 1945       ^ P°k°Pan dne 4-fe- 

fef^Ä Stn°' da >°Fekonia 
«a Marife Üfe,na predIoß že^ 
C"10. pSldelaïke v Terbegovcih 
Ce> in se T? V dokaz sn"ti poRre- 
*&*  •   £UdnP0S,taV,Ìa za sk'bnika 

•4en«i     '  soani   uradnik  v Gornji 4goni# 

'%: 
sakdo kom 
*••» PS ••^• enptr,,,   i ^Y1 to sodišču ali 

-enemu skrbniku do 1. junija 

\'o preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo o dokazu smrti odločilo. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
odd. f., 

dne 31. januarja 1946. 

VI Sp 67/46 378 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Fluhar Oton, rojen dne 25. VI. 1920, 
strojevodja drž. železnic, stanujoč na- 
zadnje v Studencih pri Mariboru, Vod- 
nikova ul. št. 21, Je bil junija 1943 od 
okupatorja prisilno mobiliziran ter je 
služil pri 3. nemškem lovskem polku. 
Po dopisu nemškega Rdečega križa z 
dno 21. VII. 1944 je imenovani od 23. 
marca 1944 dalje pogrešan. Takrat je bil 
pri mestu Bar težko ranjen, dobil je 
strel w. trebuh, rame in vrat ter od ta- 
krat ni več glasu o njem. 

Ker je tedaj verjetno, da je Fluhar 
Oton mrtev, se uvaja na predlog žene 
Fluhar Ane postopek v dokaz smrti po- 
grešanega in se mu postavlja za skrb- 
nika tov. Rajšp Zoran, uradnik okraj- 
nega sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
sanem se pozivlje, da to javi sodišču aH 
postavljenemu skrbniku do 1. junija 
1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 24. januarja 1946. 

I Sp 26/46—1 * 416 

Amortizacija 
Na prošnjo Matjaža Janeza, orož. vod- 

nika v pok. na Polzeli, se uvaja posto- 
pek za amortizacijo hranilne knjižice 
Posojilnice v Gornjem gradu r. z. z n. z. 
glaseče se na ime Matjaž Janez, orožnik 
iz Štajngroba, s stanjem 31. XII. 1940 po 
din 2152.25, ki jo je prosilec baje izgu- 
bil, ter se nje imetnik poziva, da uve- 
ljavi v šestih mesecih po objavi v Urad- 
nem listu svoje pravice pri podpisanem 
sodišču, sicer se bo po preteku tega roka 
izreklo, da je ta vložna knjižica brez 
moči. 

Okrajno sodiščo v Gornjem gradu 
dne 5. februarja 1946. 

* 
VI Sp 60/46-3 379 

Amortizacija 
Na prošnjo Kolarja Jurija, poštnega 

pomožnega kondukterja v Mariboru, 
Radvanjska cesta št. 45, se uvaja posto- 
pek za amortizacijo vrednostnega pa- 
pirja, ki ga je prosilec baje izgubil ter 
so njega imetnik pozivlje, da uveljavi v 
6 mesecih, počenši z dnem objave v 
Uradnem listu, svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednostni papir brez moči. _ 

Označba vrednostnega papirja: 
Vložna knjižica Mestne hranilnice v 

Mariboru št. 41349, glaseča se na ime 
Ana in Jurij Kolar s stanjem din 2.199. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dno 29. januarja 1946. 

VI Sp C4/46-3 381 

Amortizacija 
Na prošnjo Likof Marije, žene želez- 

ničarja  v  Studencih,  Karla  Marxa  ul. 
št. 22, se uvaja postopek za amortizacijo 
vrednostnega papirja, ki ga je prosilka 
baje izgubila ter se njega imetnik po- 
zivlje, da uveljavi v 6 mesecih, počenši 
z dnem objave v Uradnem listu, svoje 
pravice, sicer bi se po preteku tega roka 
izreklo,   da je vrednostni   papir   brez 
moči. 

Označba" vrednostnega papirja: 
Vložna  knjižica Mestne hranilnice v 

Mariboru št. 19288, glaseča se na ime 
Meržek Alojz s stanjem din 3.226.—. 

Okrajno sodiščo v Mariboru 
dne 29. januarja 1946. 

Zp 6/45 
Poziv upnikom 

3&• 

Pri okrajnem sodišču na Jesenicah je 
bil uveden zaplembeni postopek glede 
imovino naslednjih oseb: 
dr. Thurn Oton iz Raven pri Guštanju, 
Thurn Filip z Dunaja, Zp 7/45, 
Thurn Ambrož iz Rastenberga, Zp 8/45, 
Thurn Maksimilijan z Dunaja, Zp 9'45, 
Thurn Jurij  iz Hagenegga pri Železni 

Kapli, Zp 10/45, 
dr. Thurn Aleksander iz Pliberka, Zp 

11/45, 
Thurn Alice iz Pliberka, Zp 12/45, 
Thurn Aleksander iz Waltsch na Če- 

škem, Zp 13/45, 
Thurn France iz Rastenberga, Zp 14/45, 
Kočevar Januarje z Dunaja, Zp 15/45, 
dr. Kočevar Franc von Kondenheim it 

Gmundona pri Traun, Zp 16/45, 
dr. Gallent Helge z Dunaja, Zp 17/45, 
Girschek Adelheid, roj. Hočevar, Trop- 

pau, Zp 18/45, 
Kočevar Gvida von Kondenheim, Nem- 

čija, Zp 19/45, 
Grabner Amalija, Dunaj, Zp 20/45, 
sresko načelstvo polit, okraja, Radov- 

ljica, Zp 21/45, 
Nova naselbina, Radovljica, Zp 22/45, 
sresko načelstvo polit, okraja, Radov- 

Ijica-ambulanla, Zp 23/45, 
dr. Egger Ferdinand, Gradec, Zp 24/45, 
•dr. Guckler Gerhard, Nemčija, Zp 25/45, ' 
Kehrer Anton, Dunaj, Zp 26/45, 
Hočevar Franc, sedaj v zaporu, Zn 27/45, 
Lergertparer Berta, Bled-Grad 139, Zp 

28/45, '    l 

Paar   Erna,   internirana   v   Radovljici.! 
Zp 29/45, J    '1 

Paar Franc, interniran v Ljubljani, Zp 
30/45, 

Valenta Vera pl. Martschun, Bled-Grad 
77, Zp 31/45, 

Povhe Andreja, Bled-Želeče št. 28   Zp 
32/45, '    v 

dr. Fröhlich Armand, Dunaj, Zp 33/45, 
W4schon}LManja>   neznano   bivališče, Zp 34/45, ' 
Csongradi Marija, neznano bivališče, Zp 

35/45, ' 
HeÄPyk Ana> neznano bivališče, Zp 36/45.    , '    r 

••&•/«   Berla' "eznano bivališče, Zp 37/45, ' 
Svoboda Marija, Bled-Zeleče, Zp 38/45, 
Babic Ivan, Maribor. ZD 39/is. 
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dr. med. Babic Ana Marija, neznano bi- 
vališče, Zp 40/45, 

Roger Rudolf, umrl v Gradcu, Zp 41/45, 
Rechbach Stela, neznano bivališče, Zp 

42/45, 
Rechbach Marija, neznano bivališče, Zp 

43/45, 
Potočnik Jançz, neznano bivališče, Zp 

44/45, 
Ledei  Suzana,   neznano  bivališče,   Zp 

45/45, 
Schmitt  Oskar,  neznano  bivališče,  Zp 

46/45, 
Schwikert Herman, interniran v Radov- 

ljici, Zp 47/45, 
Verderber   Rudolf,   neznano  bivališče, 

Zp 48/45, 
Fischer Hans, pobegnil, Zp 49/45, 
Königsberger Ivana, Bled-Grad 146, Zp 

50/45, 
Ulrich Vladimir, Bled-Grad, Zp 51/45, 
Verderber Albin, interniran v Radov- 

ljici, Zp 52/45, 
Volk Marija, Bled-Zeleče, Zp 53/45, 
Weis9 Gertrude, Bled-Zagorice, Zp 54/45, 
Koch Ciril, Bled-Grad, Zp 55/45, 
Hetmanzyk Aleš, Bled-Želeče, Zp 56/45, 
dr. Pavlovčič Franc, Bled-Grad, Zp 57/45, 
Zupane Ivan, sedaj interniran v Ljub- 

ljani, Zp 58/45, 
Bruckner Tekla, Bled-Grad, Zp 59/45, 
Jurman Alojzij, začasno v Ljubljani, Zp 

60/45, 
Keller Katarina, Bled-Grad 174, Zp 61/45, 
Klimek  Marija, Bled-Rečica št.  2,  Zp 

62/45, 
Koch Danijela, Bled-Grad, Zp 63,    ' 
Ledi Ivan, Moste 41, Zp 64/45, 
Volk Vera, Bled-Zeleče, Zp 65/45, 
Kossär Gizela, Bled-Zeleče, Zp 66/45, 
Otschovsky Karolina, neznano bivališče, 

Zp 67/45, 
Otschovsky Hubert, Zp 68/45, 
Mayer Emerik st. in Lukan Eda, Ljub- 

ljana, Zp 75/45, 
Mayer Emerik ml., Ljubljana, Zp 76/45, 
Paar Oto, rojen v Opatiji, sedaj v za- 

'poru, Zp 78/45, 
Noč Jožef, Javornik, Zp 79/45, 
Oman  Janez  in  Marija,  Jesenice,   Zp 

80/45, 
Klinar Marija, Jesenice, Zp 81/45, 
Rabio Matevž, Mojstrana, Zp 81a/45, 
Klinar Jožef  in  Marija,  Jesenice,   Zp 

82/45, 
Kosmač Anton, Javornik, Zp 83/45, 
Dakskobler Janko, Jesenice, Zp 84/45, 
Veber Emil, Zp 85/45, 
Verdnik Karel, Zp 86/45, 
Verbnik Helena  in  Oavald, Javornik, 

Zp 87/45, 
Vider Jakob in Ana, Jesenice, Zp 8S/45, 
Talentar Karol, Jesenice, Zp 89/45, 
Vavh Janez in Adolf, Jesenice, Zp 90/45, 
Tvrdy Egon, Zp 91/45, 
Žitnik Marija, Jesenice, Zp 92/45, 
Zauer Leopoldina, Zp 93/45, 
Zauer Ivan, Zp 94/45, 
Cvetko Jožef, Jesenice, Zp 95/45, 
Cilenšek Franc, Jesenice, Zp 96/45, 
Cilenšek Pavla, Jesenke, Zp •/45, 
Cilenšek Ana, Jesenice, Zp 98/45, 
Cilenšek Alojzija, Jesenice, Zp 99/45, 
Cih Franc, Jesenice, Zp 100/45, 
Cih Karol, Jesenice, Zp 101/45, 
Cih Mirko, Jesenice, Zp 102/45, 

števji 

Basler Ana, Jesenice, Zp 103/45, 
Bernard Anton, Jesenice, Zp 104/45, 
Bundusch Herman, Jesenice, Zp 105/45, 
Blajhar Mihaela, Jesenice, Zp 106/45, 
Ažman Stanislav in Erna, Jesenice, Zp 

107/45, 
Ažman Rudolf, Jesenice, Zp 108/45, 
Bari Rudolf, Jesenice, Zp 109/45, 
Briške Jakob, Javornik, Zp 110/45, 
Briške Ana, Javornik, Zp 111/45, 
Alf old Roža, Jesenice, Zp 112/45, 
Ambrož Franc, Jesenice, Zp 113/45, 
Anderwald Janez, Jesenice, Zp 114/45, 
Aiholzer Leopold, Jesenice, Zp 115/45, 
Ashauer Ida, Jesenice, Zp 116/45, 
dr. Herman Avguštin, Jesenice, Zp 

117/45, 
Avguštin Apolonija, Jesenice, Zp 118/45, 
Voznjak Josip, Mojstrana, Zp 119/45, 
Winzig Pavla, Mojstrana, Zp 120/45, 
Velikonja Katarina, Jesenice, Zp 121/45, 
Veber Ljudmila, Jesenice, Zp 122/45, 
Veber Julija, Jesenice, Zp 123/45, 
Veber Ivana, Jesenice, Zp 124/50, 
Veber Hugo, Zp 125/45, 
Urbar Uršula, Jesenice, Zp 126/45, 
Tavčar Antonija, Javornik, Zp 127/45, 
Veic Fric, Zp 128/45, 
Tren Miltraute, Jesenice, Zp 129/45, 
Tratnik Terezija, Jesenice, Zp 130/45, 
Tkalčič Rozalija, Javornik, Zp 131/45, 
Termont Terezija in Viljem, Zp 132/45, 
Sarija Janez, Zp 133/45, 
Sablatnik Adela in Tomaž, Jesenice, Zp 

134/45, 
Sablatnik Jožef, Jesenice, Zp 135/45, 
Strzinar Mihaela, Javornik, Zp 136/45, 
Stroj Janez in Janez ml., Ana in Uršula, 

BI. Dobrava, Zp 137/45, 
Semlak Roman, Zp 138/45, 
Semlak Angela, Jesenice, Zp 139/45, 
Seebacher Anita in Henrik, Jesenice, 

Zp 140/45, 
Sebec Jtilijana, Jesenice, Zp 141/45, 
Škoflek Maks, Zp 142/45, 
Sterle Franc, Jesenice, Zp 143/45, 
Šiler Ana in Rudolf, Jesenice, Zp 144/45, 
Schüler Alojz, Jesenice, Zp 145/45, 
Šolar Marija, Jesenice, Zp 146/45, 
Svegel Ana in Marija, Pavle in Rudolf, 

Zg. Gorje, Zp 147/45, 
Rösener Emil, Jesenice, Zp 148/45, 
Ricoli Alojzija, Zp 149/45, 
Repovš Zora, Jesenice, Zp 150/45, 
Reiner Rozalija, Jesenice, Zp 151/45, 
Reinmüller Fric, Jesenice, Zp 152/45, 
Reinmüller Adolf, Zp 153/45, 
Pikon Magdalena, BI. Dobrava, Zp 

154/45, 
Plasin Marija, Javornik, Zp 155/45, 
Podlunšek Frida, Jesenice, Zp 156/45, 
Pohyla Viktor, Jesenice, Zp 157/45, 
Polajnar Walter, Jesenice, Zp 158/45, 
Praprotnik Marija, Dobrava, Zp 159/45, 
Perdaher Frančiška, Jesenice, Zp 160/45, I 
Pehan Anion in •••••••, Jesenice, Zp * 

161/45, 
Otrin Alojzija, Jesenice, Zp 162/45, 
Ojstersek Jožef, Jesenice, Zp 163/45, 
Ojsteršek Irma, Jesenice, Zp 164/45, 
Oman Rudolf, Jesenice, Zp 165/45, 
Noot Karol in Nelly, Jesenice, Zp 166/43, 
Nalik Leopold in Alojzija, Jesenice, Zp 

167/45, 
Modre Ludvik, Jesenice, Zp 168/45, 
Nedoa EmiL Zp 169/45, 

Neuman Jožef, Hrušica, Zp 170/4o, 
Mikola Janez, Jesenice, Zp 171/45, 
Mecger Janez, Jesenice, Zp 172/45, 
Mežik   Rihard  in  Neža,   Jesenice, *K 

173/45, 
Markizeti Uršula, Zp 174/45, 
Malovrh Tomaž, Jesenice, Zp 175/45» • 
Maček Lovrenc, Jesenice, Zp 176/45, 
Maček Franc, Jesenice, Zp 177/45»   • 
Metelko Martin, Jesenice, Zp l78/4i>." 
Metz Marija in Albert, Mojstrana <* 

179/45, .    % 
Kočar Stanislav in Marija, Jesenice» 

180/45, 
Kosmač Ana, Jesenice, Zp 181/45,   - 
Kancijan Jožef, Jesenice, Zp 182/*iu 
dr. Clasinc Karol, Jesenice, Zp ifr.. 
Car Elizabeta, Javornik, Zp 184/45- 
Ciskovič Martin, Zp 185/45, 
Ciskovič Jožef, Zp 186/45, 
Ciskovič Ana, Zp 187/45, 
Drobni Marija, Jesenice, Zp 188/4o, T' 
Drobni Marija, Jesenice, Zp 189/^0 
Doler Hildegard, Jesenice, Zp 190/4* 
Dragar Karol, Zp 191/45, f 
Erzar Rozalija, Jesenice, Zp 192/4->> 
Fidler Adolf, Jesenice, Zp 193/45,,-^ 
Fleimis Peter, Bi. Dobrava, Zp 1• 
Fantur Jožef, Jesenice, Zp 195/45, \ 
Ferdič Avgust, Jesenice, Zp 196/45» ^ 
Gobec Barbara in Franc, Jesenice 

197/45, .,, 
Golob Ljudmila, Jesenice, Zp l^?«1 

Golob Hermina, Javornik, Zp •'•* 
Glančnik Jožef, Jesenice, Zp 200/*5, 

Götz Rihard, Javornik, Zp 201/45, 
Gerdej Štefan, Javornik, Zp 202/*J> 
Gerdej Maks, Jesenice, Zp 203/4> 
Gerdej Karel, Javornik, Zp 204/*?- ^ 
Golobic Franc, Jesenice, Zp 205'*!Lna 
Grobin  Ljudmila in Viljem, Ljumi , 

Zp 20G/45, /tó   ; 
Gabrijel Ignac, Jesenice, Zp 207'*;'. ' 
Giedajsz Willi, Jesenice, Zp 208%• 
Grad Augustin, Mojstrana, Zp %%• 
Ing. Hubalek Jurij, Mojstrana, ZP,1* 
Hubal;-k Maks„Mojstrana, Zp 2li/*V 
Ilriberäek Herta in Henrik, Gr<>süP> 

Zp 212/45, 0/lS , 
Heim Ilerlinda, Javornik, Zp 2l»*Jjl 
Heidekumer Willi, Jesenice, Zp *, 
Hafner Marija, Jesenice, Zp 2157*°' , 
Hafner Ana, Jesenice, Zp 21G/4^„,^ 
Hartman Plerine, Jesenice, Zp " Lty 
Hudelist Antonija, Mojstrana, ZP *.jf 
Javorski Avgust, Jesenice, Zp 21J'   ji 
JAVorski  Konrad  in  Marija,  ^ei 

Zp 220/45, ..),< 
Juran Ignac, BI. Dobrava, Zp 221'* 
Johan Marija, Jesenice  Zp 222/4* ^ 
Kreuzer   Franc  in   Alojzija,  «Jav 

Zp 223/45, . .     2P   1 
Krautberger Doroteja, Jesenice, *•\ ; 

224/45, 5/4•, i 
Krušič Valentin, Jesenke, Zp?• od,*• 
Kutaifc Ferdinand, Jesenice, Zpf. ,' 
Kraut Nata\i\a, Zp 227/45, ,,,.'< j 
Klein Emil, Jesenice, Zp 228/45, fl 
Kocbek Kristina in Jožef, ••••^ \ 

229/45, „en/45, rf/ 
Kaufzki Jerica, Zg. Gorje, Zp 23»• j[ 
Keiler  Robert  in  Ana,  Jeseni«1*   » 

231/45, niJ, 
Kren Albert in Štefanija, Javoru»     » 

232/45, 233/ 
Kren Terezija, Kranjska gora, W g 
Clasinc Anton. Jesenice. ZD ^a* 
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M šefe Ana, Hrusica, Zp 235/45, 
nanvvinger Marija in Alojzij, Javornik, 
Herrn•~°> aerz Dora in Zupančič Wolfgang, Kranj- 

ska gora, Zp 237/45, 
in« £ ?enrik' Jesenice, Zp 238/45, 
tìt?" tì°'man Kurt, Sv. Križ, Zp 239/45, 
^Rudolf, Zp 240/45, wvsek Jožef, Franc, Marjeta, Hilda, An- 
zJ01?» Jesenice, Zp 241/45, 
** ?.cnenberger Karol, Adolf in Roza- 
•• la' Jesenice, Zp 242/45, 

ha.Kar°l in Berta, J 243/45, 
Jesenice, Zp 

^uzna gospodarska  banka v Ljub- Zad 

••3    ' Zp 256/45> 
%^?5 Posojilnica v  Ljubljani,  Zp <••/45, 

Vi$Darr WaRer, Jesenice, Zp 262/45. 
Ca llf°> ?adovl]ica, Zp 1/46, 
C.    »0n> Jereka, Zp 2/46, 
S2,n Avg«st, Zp 3/46, cesten •••« W_' ,,,.,. ' 

5&***. Zp 5/46,' 
Bri 
Eis 

Gizei!rn
W4lbald' Duna*' ZP 9/46' 

Winrt-r,Jožel» 2p 5/46, 
BrS*r dr. Fran, Zp 6/46, 
Eisent!1?;1^' Dunai' ZP 7/4G- SfiS^H'Wegard, Dunaj, Zp 8/46, 

••••• r     in •1•8••' Dunai' ZP 10/46- :•••,•?»••, Dunaj, Zp 11/46, 
Rađfi? ••- Edvard» Dunaj, Zp 12/46, 
MaviÄ Karolina, Dunaj, Zp 13/46, 
*Ä^dolI> Dunaj, Zp 14/16, 
Hedvtt o ra Mervin, Dunaj, Zp 15/46, 
Wat. ara Schwitzer, Dunaj, Z p 16/46, 
Thörlr^ara Stern, Dunaj, Zp 17/46, 

ÎJn^q/^   C°   Bankgeschäft,   Dunaj, 

•••* Sèmolcder, Dunaj, Zp 20/46, 
Peùw5l •LaraJungman, Dunaj, Zp 21/46, 
gristi»h &eckl> Dunaj, Zp 22/46, 
%{t T

Winkler, Dunaj, Zp 23/46, 
••»70

•• Ludvik, Haal in Tirol. Zp 24/46, 
»**!&£ £avla' Gradec' ZP 25/4G' hC%r Marija, Dunaj, Zp 26/46, 
br- 0bstreA

Za', Dunai. ZP 27'46» 
My S1 Anton, Dunaj, Zp 28/46, 

• ^•••
1
"- 

Dunai> Z
P 

29/4<î- ScHar, ?JS Underein, Dunaj, Zp 30/46, 
Interi! •>   mi> Dunai' ZP 31/46' 
«erti 1• tlnmi> Dunaj, Zp 32/46, 
UÌSara Wolf, Duna, Zp 33/46, 
rfe?2l

nkA-G-. Duna/, Zp 34/46, 
?°ttieh ^    Ludvik, Dunaj, Zp 35/46, 
? e4bPr„^' DunaJ. zp a6/4C 
4 o?tft4

er Stefanie, Dunaj, Zp 37/46, 

•dr ¥«. zpra6Koiisch'Badeu pri Du- 
Sen?01",' D'Unai> ZP 39/4C' 
Her A,Joscf, Reichenberg, Zp 40/46, 
citant. °,nz' In«sbruck, Zp 41/46, 
\S S«,  Bankvercin,- fil. Celovec, 

È &/4enStalt •••&1,••••, fi/. LJUZ, Zp 

0e
i4/4«! 01lCrGsVerreich, Salzburg, Zp 

Äft»    Zentralbank    der 
°f °>. AlekJb DH?aJ' Zp 45/46, 

^g/4e, AIeksander Gal, Dunaj, Zp    ' 

SaSniÄvDuna5' Zp 47/46 
fe4**^ Hefe' • Zp48/4a, lbe«iue Ä< ZP 49/4C 

.      Ludvi^. Dunaj. Zp 50/46, 

Grüber Johann, Zp 51/46, 
Metzner Marija, Dunaj, Zp 52/46, 
Steiner Artur, Dunaj, Zp 53/46, 
Steiermärkische Sparkasse, Gradec, Zp 

54/46, 
Novotny ing. Josip, Dunaj, Zp 55/46, 
Novotny Rudolf, D uuaj, Zp 56/46, 
Tomovi Olga, Dunaj, Zp 57/46, 
Ana Maria Gräfin Budenus, Wildbach, 

Zp 58/46, 
Ludvik Israel Klempner, Dunaj, Zp 

59/46, 
zapuše, dr. Berthold Krasa, Dunaj, Zp 

60/46, 
Rudolf Friderik N. Mittag, Tulln pri Du. 

naju, Zp 61/46, 
Hubert Deleschein, Dunaj, Zp 62/46, 
prof. dr. Wilhelm Kerl, Dunaj, Zp 63/46, 
dr. Kari Zeidler, Dunaj, Zp 64/46, 
Irma Sare Brühl, Dunaj, Zp 65/46, 
Anni Klauser, Dunaj, Zp 66/46, 
Berthold Israel Figdor, Dunaj, Zp 67/46, 
zapuše. Heinrich Israel Weis, Dunaj, Zp 

68/46, 
Pavlina Pollak, Dunaj, Zp 69/46, 
Ida  von  Preradovič  Noot,   Dunaj,  Zp 

70/46, 
Schweiger Elza, Dunaj, Zp 72Y46, 
<lr. Otmar Fritsch, Dunaj, Zp 73/46, 
dr. Wilhelm Israel  Ehrenstein, Dunaj, 

Zp 74/46, 
Kol Ana, Dunaj, Zp 75/46, 
Emilija Weis, Dunaj, Zp 76/46, 
Gustav  Israel  Herschman,   Dunaj,  Zp 

77/46, 
Orator Franc, Dunaj, Zp 78/46, 
ing. Konstantin Herman, Dunaj, Zp 

79/46, 
dr. Josef Brief, Dunaj, Zp 80/46, 
Davis Karl, Dunaj, Zp 81/46,. 
zapušč.  dr.   Ignac   Geller,   Dunaj, 'Zp 

82/46, 
Anna Goslinger, Dunaj, Zp 83/46, 
Ludvik Kamila  Heitlinger, Dunaj, Zp 

84/46, 
dr. Otto Mayer, Dunaj, Zp 85/46, 
dr. Ludvik Israel Mozskovitsch, Dunaj, 

Zp 86/46, 
Dorotei Peng, Thörl bei Aflenz, Zp 87/46, 
Wilhelm Israel Rechnitz, Duna], Zp 88/46, 
Vermögen-Verkchrstelle-Abwicklung, 

Dunaj, Zp 89/46, 
Mary Helena Gräfin von Zeppelin, ' 

Schloss GrasclmiJz, Zp 90/46, 
ing. A. Zilling, Dunaj, Zp 91/46, 
Creditanstalt-Bankverein, Dunaj, Zp 

92/46, 
Lederer Marija, Tratern Traismauer, Zp 

93/46, 
Käto Johansen, Kupfendorf, Zp 94/46, 
Zusman Helena, Baden, Zp 95/46, 
Julius Haag, Dunaj, Zp 96/46, 
Reiwein Ana, Dunaj, Zp 97/46, 
zapuše., dr. Siegfried Goldstein, Dunaj, 

Zp 98/46, 
Karl Israel Königstein, Dunaj, Zp 99/46, 
dr. Herman Grossbaucr, Gradec, 7.p 

100/46, 
Ferdinand Baumgartner,- Gradec, Zp 

101/46, '   ' 
KID na Jesenicah, Javorniku in jeseni- 

škem okraju, Zp 102/46, 
Tovarna verig, d. d. Lesce, Zp 103/46, 
Fcrjan Alojz, Zabreznica 3, Zp 104/46, 
Gregore Jože, Radovljica, Zp 105/46, 
Strear Janez, Gorjuše 52, Zp 107/46, 

Markež Valentin, Jesenice, Zp 108/46, 
Prezelj Ivan, Zabreznica, Zp 109/46, 
Avsenik Ivan, Zgoša št. 41, Zp U0'46, 
Bancelj Alojz, Ribno 86, Zp •/46, 
Praprotnik Ciril, Ljubno 44, Zp 112/46, 
Beznik Jakob, Jesenice, Zp 113/46, 
Rozman Anton, Boh. Bistrica, Zp 114/46, 
Sodja Maks, Boh. Bistrica, Zp 115/46, 
Kogoj Jožef, Nomenj št. 12, Zp 116/46, 
Mulej Jožef, Nomenj, Zp 117/46, 
Zidar Martin, Nomenj št. 36, Zp 118/46, 
Zmitek Blaž, Nomenj št. 19, Zp 119/46, 
Torkar Martin, Boh. Bistrica št. 6, Zp 

120/46, 
Sodja Nikolaj, Boh. Bistrica 5, Zp 121/46, 
Rozman Jakob, Boh. Bistrica št. 16, Zp 

122/46, 
Arh Valentin, Kamna gorica št. 6, Zp 

123/46, 
Arh Marija, Kamna gorica 6, Zp 124/46, 
Pogačnik Lovro, Kamna gorica št. 34, 

Zp 125/46. 
Tomaževil Jožef, Kamna gorica 25, Zp 

126/46, 
Pretnar Franc, Podhom 7, Zp 127/46, 
Zupan Anton, Zasip 1, Zp 128/46. 

Pozivajo se vsi upniki spredaj nave- 
denih, ki imajo zoper nje kakršne koli 
terjatve, nastale pred 6. aprilom 1941 
oziroma pred dejanjem, zaradi katerega 
je bila izrečena zaplemba imovine, da 
prijavijo vse svoje terjatve v 15 dneh 
po tej objavi pri tukajšnjem sodišču s 
pismeno vlogo z dvema prepisoma aü pa 
ustno na zapisnik in prilože potrebqa 
dokazila. V prijavi je navesti opravilno 
številko zaplembenega spisa. 

Okrajno sorligrc na Jesenicah 
dne 1. februarja 1946. 

Razna oblastva 
397 3—1 

Poziv upnikom 
Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za finance v Ljubljani z dne 
81. XII. 1945, št. 1553-V-1945, v zvezi 
z rešitvijo ministrstva za finance FLRJ 
VII, št. 8949 z dne 17. XI. 1945, •• hV.& 
odrejena likvidacija Ljubljanske kre- 
ditne banke • Ljubljani. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 8. aprila 1940 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Ljubljan- 
ske kreditne banke v Ljubljani. 

V Ljubljani 8. februarja 1946. 
DENARNI ZAVOD SLOVENIJE 

kot likvidator 
Ljubljanske kreditne banke 

v likvidaciji. 

Kazno 

Izgubljene listine 
Izgubili smo dovolilo za vožnje in po- 

trdilo evid. tablic št. S-1500 za tovorni 
avto, izdano od ministrstva za lokalni 
promet v Ljubljani na ime drž. gozdno 
podjetje >Lesc iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujemo. 

Drž. gozdno podjetje >Les« 
385. "Ljubljana 
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Izgubil sem osebno izkaznico številka 
035839, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani na ime Andlovic Alojzij 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
399 Andlovic Alojzij 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od ENO Stranice in potrdüo o dodelitvi 
vojaškega konja. S tem oboje preklicu- 
jem. 

Bornšek Ivan 
413 Stranice 38 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz- 
dano od kraj. N0 v Predanovcih pod 
št. 169, prometno knjižico za kolo št. 6186 
in odpustnico o službovanju v NM, izda- 
no od kraj. poveljstva NM v Murski So- 
boti, vse na ime Cipot Franc iz Preda- 
novcev, p. Puconri. S tem jih preklicu- 
jem. 
406 Cipot Franc 

Izgubila  sem   zač. osebno izkaznico 
št. 54, izdano dne 30. I. 1946 od KNO 
Družmirje   na   ime   Campa   Štefka  iz 
Družmirja. S tem jo preklicujem. 
408 Campa Stelka 

Izgubil sem začasno osebno Izkaznico 
it 321, izdano od okrajnega NO v Dol- 
nji Lendavi na ime Dominko Jože! iz 
.Gomilice 80, p. Turnišče. S tem jo pre- 
klicujem. 
377 Dominko JožcI 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega N0 v Kovačevcih na ime 
Gjergjek Janez iz Kovačevcev pri Gor. 
Lendavi. S tem jo preklicujem, 
395 Gjergjek Janez 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico, iz- 
dano od krajevnega N0 v Tacnu na ime 
Grad Frančiška iz Tacna 88 pri Ljub- 
ljani. S tem jo preklicujem. 
420 Grad Frančiška 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 1490, izdana od KNO Sv. Primož nad 
Muto na ime Hölbl Rudolf iz Sv. Pri- 
moža nad Muto. S tem jo preklicujem. 
405 Hölbl Rudolf 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica, izdana od krajevnega LO v Pu- 
štalu na ime Hribernik Alojzija iz Pu- 
štala št. 65, obč Skofja Loka. S tem jo 
preklicujem. 
415 Hribernik Alojzija 

Izgubil sem zač. železničarsko legi- 
timacijo št. 129313, izdano od uprave 
drž. železnic v Ljubljani na ime Jerant 
Franc iz Brezovice pri LjubljanL S tem 
jo preklicujem. 
419 Jerant Franc 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 487, izdano od okrajnega N0 v Slo- 
venjem Gradcu na ime Juvan Josip iz 
Slovenjega Gradca. S tem jo preklicu- 
jem. 

Juvan Josip, splošno čevljarstvo 
407 Slovenj Gradec 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od okrajnega N0 na Jesenicah (Gor.) 
na ime Klinar Jožefa, šivilja iz Plav- 

škega rovta 15 pri Jesenicah. S tem jo 
preklicujem. 
384 Klinar Jožefa 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izkaznica OF in aktivistična izkaznica, 
vse na ime Kobal Breda iz Ljubljane. 
S tem jih preklicujem. 
402 Kobal Breda 

Izgubil sem šofersko izkaznico, izdano 
od okrožja Maribor, prometni odsek in 
jo s tem preklicujem. 

Koželj Andrej, 
393 Maribor, Ptujska c. 160. 

Izgubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, obe na ime Lukman Ana 
iz Rožne doline  X/23. S tem jih pre- 
klicujem. 
390 Lukman Ana 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od KO Sv. Kunigunda, okr. Slov. 
Konjice na ime Marinšek Martin, kmet 
iz Planine št. 41. S tem jo preklicujem. 
409 Marinšek Martin 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 417, izdana od krajevnega 
N0 v Novi vasi pri Mariboru na ime 
Medved Amalija iz Nove vasi. S tem jo 
preklicujem. 
392 Medved Amalija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega N0 v Grahovem pri Cerk- 
nici na ime Mele Jakob iz Grahovega 
št 19. S tem jo preklicujem. 
403 Melo Jakob 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 12517, 
izdano od KN00 Škocjan pri Mokronogu 
na ime Mlakar Franc iz Zloganja 24 
in jo s tem preklicujem. 
394 Mlakar Franc 

Ukradeni sta mi bili vojaška knjižica 
št. 660.284 in platna knjižica št. R. K. 
78.462, obe na ime Mlakar Jakob, pod- 
poročnik iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujem. 
398 Mlakar Jakob 

Ukradene so mi bile prometna knji- 
žica za kolo, osebna izkaznica, ijavna 
listina s sliko in šoferska legib'acija, 
vse na ime Otrokar Albin iz Ti..^velj 
št. 181, okraj Celje. S tem jih preklicu- 
jem. 
414 Otrokar Albin 

Izgubila sem /.elezniško uslužbensko 
legitimacijo, izdano od uprave drž. že- 
leznic v Ljubljani na ime Rejc Alojzija, 
delavka drž. železnic iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
388 Rejc Alojzija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Sedlak Valentina iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
389 Sedlak Valentina 

Izgubil sem orožni list št. 766, izdan 
2. oktobra 1945 od mestnega N0, oddelek 
za notranjo upravo v Ljubljani na ime 
Škantar Janko iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
380 Skantar Janko 

 gtevj; 

Izgubil sem osebno izkaznico števil»? 
02417 z dne 2. X. 1945, izdano po okraj- 
nem narodnem odboru, odsek za notrf' 
nje zadeve v Ljutomeru na ime Sostar1 

Mihael, Veržej. S tem jo preklicujem. 
412 šoštarič Mihael 

Izgubil sem osebno, železničarsko, s'& 
dikalno izkaznico in živilsko nakaznic 
vse na ime Stempihar Andrej iz 1>W 
ljane. S tem jih preklicujem. 
375 Stempihar Andrej 

Izgubil sem osebno izkaznico in |lB
t 

dikalno legitimacijo, obe na ime S'6 

Slavko iz Ljubljane. S tem jih Vtei 

cujem. 
418 Ster Slavko 

Izgubil sem poslovno knjižico, iz<iaD 

1. 1929. od občine Št. Peter pri Nove» 
mestu na ime Tekstor Alojzij, mizal\ 
Malem Slatniku pri Novem mestu. Ste1» 
jo preklicujem. 
404 Tekstor AlojflJ 

Ukradena mi je bila zač. službena '* 
gitimacija   št. 133185   na   ime TorJJ 
Tončka, uradnica pri nadzorniku pr°» 
Bistrica-Bohinjsko  jezero in  jo s 'e 

preklicujem. 
374 Torkar Toni*»' 

Izgubil sem osebno izkaznico #f' 
046323, izdano novembra 1945 od *£ 
mande narodne milice v Ljubljani • 
ime Unk Mihael iz Ljubljane VII. S • 
jo preklicujem. , 
391 Unk Mih»e|.. 

Izgubil sem zač.  šofersko izka#?ic 

št. 2040 na ime Vac Ivan iz Ruš priv 

riboru št. 226. S tem jo preklicujeH1-' 
421 Vac If»* 

Izgubil sem osebno izkaznico i°. Lf 
oblačilnih nakaznic, vse na ime VjO g 
Jožef iz Ljubljane, Ob Ljubljanici '* 
tem jih preklicujem. ,• 
386 Vintar Jo*1 

Izgubila sem osebno izkaznico, i^L« 
od krajevnega N0 v Šalovcih na i0!6^ 
dravec Katarina iz Šalovcev 29 pri &r 

dišču ob Dravi. S tem jo preklicujeD5, 

376 Zađravec Katari"8 
la 

Izgubil sem spričevalo VIL razrf^ 
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani 
1. 1940/41. na ime Zalokar Ferdinand 
Metlike. S tem ga preklicujem. ' 
417 Zalokar Fording 

Izgubil sem začasno osebno i^^Ul 
na ime Zlodej Franc, roj. Ì0. XI. lhd 
v Resniku, izdano od KLO Sv. J°* , 
Celje. S tem jo preklicujem. 
410 • Zlodej Fran*". 

iN? 
Izgubila sem začasno osebno &•?•?•$ 

na ime Zlodej Marija, roj. 30. VHj- i^o 
v Dramljah pri Celju, izdano od * 
Sv. Jožef-Celje. S tem jo preklicujen1- 
411 Zlodej •••» 

Izgubil sem osebno izkaznico štev  .. 
053070, izdano od komande ^T0^0i^c, 
lice v Ljubljani na ime Miroslav Zup . 
S tem jo preklicujem. . 
3S7 Zupane A. Miros»* 

Urednik:. P.ohar Eebgrtj tisk in zatožbj,: tiskarna Mcikux.== fiba Y kiubliani. 
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jodna oblastva 

Trgovinski register 

146. 
Spremembe in dodatki: 

». l. 

Než: Britol pri Kranju, 
"an vpisa: 5. februarja 1946. 
"esedilo: Zabret & Komp. družba z 

uto? odločbi NVS, ministrstva za indu- 
lfUß0 *a rudarstvo, z dne 29. januarja 
JJjJ» •?•. gt. I/P-542/46, se zaznamuje 
Uyävljeni začasni upravitelj tov. ing. 

Wlc Roman. 
okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. februarja 1946. 
Rg C II 17/22 

147. * 

fc* Kranj. 
•••J.Pisa: 5. februarja 1946. 
j>0 

e^ilo: Jugostroj, družba z o. z. 
Z <JhB°^°čbi okrajnega sodišča v Kranju 
vpiši     *anuaria 1946> IU SP 13/4•» se 

Mirt. z&časni upravnik tvrdke Pregelj 
v tj3 Poslovodja pri tvrdki Anton Stele at4u. 

°kroïno sodišče v Ljubljani 
dne 4. iebruarja 1946. 

t,- Rg C V 33/12 
Ì48. * 

ËX* Ljubljana. 
BeSjft1885 *• februarja 1946. 

Ljublj*-.:   Centralna   vinarna   d. d. "lana. 
ljani ?dLo£bi trajnega sodišča v Ljub- 
Ksp a.•* 16. januarja 1946, opr. št. 
5e pre*i   5*~6» se odreja zaznamba, da 
Uprav««!,8 .uPrava z vsemi   pravicami 
. hbrjgf? w nadzornega sveta na FLRJ. 
^r- Mila?30 s? vai Slani upravnega sveta 
Selek • Anton, dr. Basaj Josip, Ov- 
C(* IBA.Martin2ič Avgust in dr. Len- 

••••] ter Prokurist Levičar Janko. 
"«rožno sodišče v Ljubljani 

flne 4. februarja 1946. 
Bg B II 178/15 

h, * 
te Ljubljana. 

J.» oSoâi wvQka !iskarna d-d- 
!lriio in tä.Ji8, tainistrstva za indu- 
> št I/pÄ°'/ dne 23- *• 1•, 
Ll«bljanet HÌSk,or« erkostavec iz 

S i8?f?ev Ljubljani 
«ne L februarja 1946. 

R« B I 114/17 

Objave 
150. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. februarja 194«J. 
Besedilo: Jugoslovanska družba za in- 

dustrijske potrebo družba z o. z. skraj- 
šano Jugoindus družba z o. z. 

Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 
strijo in rudarstvo, z dne 23. januarja 
1946, opr. št. I/P—438/46—J, se vpiše 
delegat tov. Slamiö Franc. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. februarja 1946. 

Rg C IV 128/11 

151. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. februarja 1946. 
Besedilo: J. Lavrič, trgovina z usnjem 

in kožami. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo, z dne 28. XII. 1945, 
opr. št. I/P—5489/45—J, se vpiše dele- 
gat Kalčič Ivan, ki se bo podpisoval 
tako, da bo pod besedilo firme postav- 
ljal svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. februarja 1946. 

Rg A VII 45/6 
* 

152. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. februarja 1946. 
Besedilo: Ljubljanski velesejem, raz- 

stavna družba z o. z. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 16. januarja 1946, opr. št. 
Ksp 1285/45—6, se zaznamuje, da so 
predi'tyoslovni deleži vseh družbenikov 
v lasdutfLRJ. 

'""Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 31. januarja 1946. 

Rg C V 302/3 

153. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. februarja 1946. 
Besedilo: Union, hotelska in stavbin- 

ska d. d. v Ljubljani. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 16. januarja 1946, opr. št. 
Ksp 1246/45—9, se odreja zaznamba, da 
je   prešla   uprava   z vsemi   pravicami 
upravnega in nadzornega sveta na FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. februarja 1946. 

Rg B I 21/53 

To 19/46 432 
Oglas 

Tožeča stranka: Preskar Viktor, na- 
čelnik notranjega odseka za okraj Tr- 
bovlje, 

Tožena stranka: Preskar Elizabeta, 
roj. Marcbeselli, gospodinja v Podsredi, 
okraj Krško, sedaj neznanega bivališča, 
zastopana po skrbniku na čin. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavlja za skrbnika na čin Štros Franc, 
sodni uradnik v Celju, ki jo bo zastopal 
in čuval njene interese, dokler se sama 
ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 6. februarja 1946. 

To 18/46 * 433 
Oglas. 

Tožeča stranka: Vorina Ana, šivilja v 
Celju, Kocenova ul. št. 9. 

Tožena stranka: Vorina Florijan, že- 
lezničar v Laškem, sedaj neznanega bi- 
vališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se mu postavlja skrbnik na čin Štros 
Franc, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 1. februarja 1946. 

To 57/46 * 462 
Sklep 

Pravdna stvar: Golčman Ana roj. Rep- 
nik, predilka v Huterjevi tovarni, sta- 
nujoča Dobrava, Šercerjeva ul. 38, proti 
Golčmanu Francu, tkalcu na Pobrežju, 
Aleksandrova c. 31, sedaj neznanega 
bivališča, radi razveze zakona. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. Ker 
bivališče tožene stranke ni znano, so 
ji postavi za skrbnika na čin Lecnik 
Miloš, tajnik okrožnega sodišča v Mari- 
boru, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in njene stroške, dokler se sama ne 
zglasi ali javi sodišču pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 6. februarja 1946. 

To 37/46 
Oklic 

441 

Tožeča stranka: Jurič Herbert, inženir 
v Mariboru-Studenci, je vložil zoper 
Juric" Herto^ roj. Eisenman, sedaj nezna- 
nega bivališča tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari je 
določena na 
22. februarja 1946 ob 10. uri, soba št. 53/1 
okrožnega sodišča v Mariboru. 

Ker bivališče toženke ni znano, se 
imenuje toženi stranki za skrbnika od- 
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šotnih tov. Verbek Viljem, tajnik-pri- 
pravnik okrožnega sodišča v Mariboru, 
ki bo zastopal toženko na njeno škodo 
in nevarnost, dokler se sama ne javi ali 
imenuje zastopnika. 

Okrožno sodiščo v Mariboru 
dne 1. februarja 1946. 

To 72/46-2 * 434 
Sklep 

Pravdna stvar: Tožeča stranka: Kla- 
öinc Milka, zasebnica v Krčevini pri 
Mariboru, Slomškova ul. 4, ki jo zastopa 
dr. Bergoč Josip, odvetnik v Mariboru, 
proti toženi stranki: Klasincu Ivanu, 
strojnemu tehniku v Krčevini pri Mari- 
boru, Slomškova ul. 4, radi razveze ozi- 
roma ločitve zakona. 

Tožeča stranka Klasinc Milka je vlo- 
žila proti toženi stranki Klasincu Ivanu 
tožbo na razvezo zakona. Javna ustna 
razprava v tej stvari je razpisana na 
27. februrja 1946 ob 9. uri pri okrožnem 
sodišču v Mariboru, soba št. 53. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se ji postavlja za skrbnika odsotnih tov. 
dr.. Tomšič Franc, odvetnik v Mariboru, 
ki bo zastopal toženo stranko na njen 
račun in njeno nevarnost, dokler se ne 
javi sama a"i imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 1. februarja 1946. 

To 4/46 * 436 
Oklic 

Tožnik Kocbek Rudolf, tovarniški de- 
lavec, Tezno pri Mariboru, Maistrova 116, 
je vložil proti Kocbek Rozaliji roj. Potrč, 
gospodinji na Teznem pri Mariboru, 
Maistrova 116, sedaj neznanega bivali- 
šča, tožbo na razvezo zakona. Javna 
ustna razprava v tej stvari je razpisana 
na 27. februarja 1346 ob 10. uri v sobi 
čt. 53 okrožnega sodišča v Mariboru. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavlja za skrbnika na čin- tov. dr. 
Kari Slokar, odvetnik v Mariboru, ki 
bo zastopal njene interese na njen račun 
in nevarnost, dokler se ne javi sama ali 
ne imenuje zastopnika. 

Okrožno scilišie v Mariboru, odđ. L, 
dne 1. februarja 1946. 

To-o/46— 2 * 435 
Oklic 

Tožena stranka Kralj Danica, roj. Cin- 
gerli, ur.ôjii.'ca v tovarni Thoma, stanu- 
joča v Mi riboru, Principova ul. 3, je 
vložila zo.i^r [Cralja Alfreda, uradnika 
pri Putniku v Mariboru, stanujočega 
v Principovi ul. 3, sedaj neznanega bi- 
vališča,, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari je 
določena na 27. februarja 1946 o poli 
9. uri v sobi št. 53 okrožnega sodišča 
v Mariboru. 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
tožencu postavlja za skrbnika odsotnih 
tov. dr. Slokar Kari, odvetnik v Mari- 
boru, ki bo zastopal njegove interese na 
njegov račun, iu njegovo nevarnost, do- 

kler se ne javi sam ali ne imenuje svo- 
jega zastopnika. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 5. februarja 1945. 

To 35/46-2 
Oklic 

439 

Tožiteljica: Mautner Kristina, rojena 
Golob, frizerka, Zg. Radvanje, je proti 
tožencu Mautnerju Francu, zas. urad- 
niku v Radvanju, sedaj neznanega biva- 
lišča, vložila tožbo radi razveze zakona. 
Sodna javna razprava v tej tožbi je 
določena na 

22. februarja 1946 ob 9. uri 
pri okrožnem sodišču v Mariboru, soba 
št. 53/L 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika odsotnih tov. dr. 
Josip Bergoč, odvetnik v Mariboru, ki 
bi zastopal toženca na njegovo nevarnost 
in stroške, dokler ne nastopi sam ali ne 
imenuje svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2. februarja 1946. 

To 77/46 * 464 
Sklep 

Pravdna stvar: Mesaric Marta roj. Na- 
potnik, gospodinja v Mariboru, Maistro- 
va ul. 16/III, proti toženi stranki Mesa- 
riču Rajmundu, jetniškemu pazniku, na- 
zadnje v Mariboru, Maistrova ul. 16, se- 
daj neznanega bivališča, radi razveze 
zakona. 

Tožnica je vložila zoper toženo stranko 
tožbo na razvezo zakona. Ker bivališče 
tožene stranke ni znano, se ji postavi za 
skrbnika na čin tov. Lečnik Miloš, taj- 
nik okrožnega sodišča v Mariboru, ki bo 
zastopal toženo stranko na njeno nevar- 
nost in na njene stroške, dokler se sama 
ne javi ali sporoči sodišču pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 6. februarja 1946. 

To 75/46-2 463 

Sklep 
Pravdna stvar: Pliberšek Roža, tov. 

delavka v Zg. Radvanju, proti toženi 
stranki Pliberšku Jožefu, ključavničarju 
v delavnici drž. železnic, nazadnje sta- 
nujoč v Zg. Radvanju, sedaj neznanega 
bivališča, radi razveze zakona. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. Ker 
bivališče tožene stranke ni znano, se ji 
postavi skrbnik na čin tov. Lečnik Miloš, 
tajnik okrožnega sodišča v Mariboru, ki 
jo bo zastopal na njene stroške in na 
njeno nevarnost, dokler se sama ne 
zglasi ali sporoči sodišču pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 6. februarja 1946. 

To 38/46 
Oklic 

438 

Tožeča stranka Pušački Jožica roj. 
Fras, tovarniška delavka v Mariboru, je 
vložila zoper Pušackega Riharda, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo za razvezo 

zakona. Javna ustna razprava je dolo- 
čena na dan 

22. februarja 1946 ob 10.30 uri 
pri okrožnem sodišču v Mariboru, soba 
št. 53/1. 

Ker bivališče toženca ni znano, se nui 
postavlja za skrbnika odsotnih tov. Ver- 
bek Viljem, tajnik-pripravnik pri okrož- 
nem sodišču v Mariboru, ki bo zastopal 
toženca na njegove stroške in nevarnost, 
dokler se ta ne javi sam ali ne imenuj© 
pooblaščenca. 

Okrožno sodiščo v Mariboru» 
dne 1. februarja 1946. 

To 54/46 * 437 
Oklic 

Tožiteljica Rožič Marija, učiteljica * 
Clrkovcih, stan. Rače 10, je vložila zopet 
Rožica Ivana, ekonoma v Racah št. H8' 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. 

Javna ustna razprava je razpisana • 
22. februarja 1916 ob 11. uri 

v sobi št. 53/1 okrožnega sodišča v •' 
riboru. • 

Ker bivališče toženca ni znano, se wu 

postavlja za skrbnika odsotnih tov. or;. 
Josip Bergoč, odvetnik v Mariboru, »l 

bo zastopal njegove interese v njegove* 
imenu in na njegovo nevarnost, dok'e , 
se ta ne javi sam ali ne imenuje P°"; 
oblaščenca. 

Okrožno sodiščo v Mariboru    .' 
dne 1. februarja 1946.        t ; 

To 36/46 '    * M0' 
Oklic 

Tožiteljica:   Šetinc Štefanija,   šivftfj 
Sp. Breg, je vložila proti tožencu Šetip 
Josipu, monterju, sedaj neznanega b^* 
lišča, tožbo na razvezo zakona. JaVj!3 
ustna razprava v tej tožbi je določena , 

22. februarja 1916 ob 9.30 uri 
v sobi št. 53/1 okrožnega sodišča v •a* 
riboru. u 

Ker bivališče toženca ni znano, se j" 
postavlja  za skrbnika na čin tov. <y 
Tomšič Franc, odvetnik v Mariboru, *• 
bo zastopal toženca na • njegovo oeva

DJ 
nost in stroške, dokler ne nastopi sa,. 
ali ne imenuje svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru   x 
dne 2. februarja 1946. 

I Sp 23/45-5 •; 

Uvedba postopanja v doka2 

smrti ^ 
Krajne Franc, rojen 26. oktobra i^ 

v Gradcu, poročen, delavec, stanuj0 • 
Zg. Velki št. 189, tja pristojen, pje    * 
27. julija 1941 z ženo in otroci vi 
izseljen na Hrvaško, kjer mu je      j 
odrejeno bivališče v vasi Podgorje, o 
Virgin most, v hiši Bular Bade.,     . 
16. oktobra 1941 so prišli v hišo BUj»£, 
ustaši in Krajnca Franca vpričo w«?v t 
vih otrok ubili ter ga nato zakopa'      j 
gozdu blizu Bularjeve hiše. , #    •••«\•$ 

Ker je torej verjetno, da je £ y 
Franc umrl, se uvede na PTe?l?£.r;e.< 
gove žene Krainc Margarete, <flav* rti 
Zg. Velki št. 189. postopek v dokaz si» 
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n?tore|a!1,ega in se mu postavlja •• skrb- 
Son*      IV0' S0dni uradnik v GornJi 

ÊanB
Sa ' komur Je kaj znano o pogre- 

^••• se poziva, da javi to sodišču ali 
1946 ]enemu skrbniku d<> !• i^ija 

zov ° pr.eteku tega roka in izvedbi doka- 
f bo o dokazu smrti odločilo. 

-Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
<•• 6. februarja 1946. 

Ok 4/46-2 * 459 

Uvedba postopanja v dokaz 
„ smrti 

Hi! ÌVU. Martin» •°•- 18- X- 1884 v Sred- " Ojstrici, okraj Dolnja Lendava, pos. 
stoie °n6ih št* 9' okraJ Ljutomer, Pri- 
forua • V Logarovce, Je bil meseca fe- 
gest»3 *^ aretiran in odpeljan od 
i,'ap?vcev najprej v zapore v Ljuto- 
itabor-^ od tod v Maribor» od tam Pa v 

[tan 
1Sce v Dachau. Po izjavi interni- 

ferha DivJaka Martina iz Ružičkega 
feri£ Ie meseca aprila 1945 zbolel za 
few-- le 28- IV-1945 za to boleznijo v 

Ke   -U v Dachau tudi umrl- 
ftrenV6 P°lemlakem verjetno, da je 
taïeoL a.rlia mrtev, se uvaja na prošnjo 
"«h S?oene Hren Mariie' P°s- v Koko' 
fcrešan Postopanje za dokaz smrti po- 
1. Vi f§? *n se izdaje poziv, da se do 
'ali M. ,6 ° pogrešanem poroča sodišču 
*o5aku T postavljenemu skrbniku Ko- 
toefu/ 

J°sipu, pis. uradniku v Ljuto- 

^a2ovPheteku tega roka in izvedbi do- 
Min «ü?.601^60 izdalo odločbo o do- »iti rti, 

kraJno sođiščo v Ljutomeru 
«ne 7. februarja 1946. 

ftk 2/45 * 

v I SP 80/46-2 457 

Üvedfc 
458 

• 
ta postopanja v dokaz 

smrti 
fcÏÏSSS Ivan. roj. 20. XII. 1880 na 
cenjen u'i okraJ Liutomer, rim. kat., 
Joj n„ UuPokojeni stražmojster, stanu- 
•943 odï^men§eaku §t. 16, je 24. VIII. 
iiV °ližni^ , sv°Jega doma po opravkih 
i?rnUdonL°k£licc) in se potem ni več 
'ffkanJE i *Po vsestranskem takojšnjem 
«neh nJa zasIedovanju se je po par 
ie8«Uuf„J,aäel v bližnJem gozdu ob 
?'k in Är -rKamenščak njegov slam- 
ïar°valniJJ oorazcev za pobiranje za- 
?îèl s • ^atere J6 Pred odhodom 
vbil radi &-P.° liudskl ß°vor5ct Je bil 

borjem.      ,stva ta sodelovanja z oku- 

i&5e4akCeS5kem Ver]elno'  da ie 
£ne Pušenin.   »lev'se uva a P° Pros"!' 

•16 Poeffi- Mariie iz Kamenščaka 
&ÄsePSa

e
5n

2a d0.kaz smrli P^re- 
S46 ° PoerSnie pozLv' da se do 1. VI. 

^• JoSpu ni nem5 skrbniku Koro- 
•„•° PreffiP1.3-uradnlku v Ljutomeru. 
kf07 V eoSÄ r.°ka *n izvedbi do- kaz» smrti  dls£e izdalo odločbo o do- 

0krÄ0780ffe T ^utomcru 
^ Z. februarja 1946. 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Mesaric Simon, sin pok. Vincenca in 
Marije rojene Kropič, rojen na Creš- 
njevcu dne 25. X. 1Ü0O, r. k. vere, ože- 
njen, posestnik in železničar, stanujoč v 
Trnovcu št. 11, je bil dne 11. novembra 
1944 aretiran in odveden v zapor v Ptuj. 
Dne 6. decembra 1944 pa ga je nemški 
gestapo odvedel v kaznilnico v Maribor 
in dne 8. januarja 1945 v koncentracij- 
sko taborišče v Dachau. Od tam je bil 
odpeljan v koncentracijsko taborišče v 
Augsburg, kjer je po izjavi Boka Ignaca, 
elektrotehnika v Slovenski Bistrici, umrl. 

Ker je tedaj verjetno, da je Mesaric 
Simon mrtev, se uvaja na predlog žene 
Mesaric Marije postopek v dokaz smrti 
pogrešanega in se mu postavlja za skrb- 
nika tov. Rajšp Zoran, uradnik okrajne- 
ga sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do 1. junija 
1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 4. februarja 1946. 

Ok 4/46-2 * 425 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Gorenc Ivan, roj. dne 19. VIII. 1910 
v Sodinger v Nemčiji, stan. nazadnje v 
Podkraju št. 81, p. Loka pri Zagorju 
o/S., pcroČen, je dne 13. VII. 1944 odšel 
v partizane in se od decembra 1944 ni 
več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo žene Berte Gorenc roj. 
Stern, gospodinje v Podkraju št. 81, po- 
stopanje za proglasitev mrtvim ter se 
izdaje poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali «s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Gorenc Ivan se poziva, da so zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. I. 19-18 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 7. februarja 1946. 

Ok 7/46-2 * 427 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev mrtvim 
Gorišek Martin, roj. 11. XI. 1877, po- 

ročen, nazadnje stanujoč v Borju št. 9, 
pošta SL Lampert nad Zagorjem, je bil 
dne 20. IV. 1942 aretiran in se ni več 
javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove ženo Gorišek Pavle, 
gospodinje v Borju št. 9, uvede posto- 
panje za proglasitev mrtvim ter se iz- 
daje poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 

niku Langerju Francu, sodnemu urad- 
niku v Trbovljah. 

Gorišek Martin se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1946 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodiščo v Trbovljah, odd. L, 

dne 7. februarja 1946. 

Ok 6/46-2 * 426 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Pavlic Jože, roj. 22. IIL 190O v Blago- 
vici, stan. nazadnje v Zagorju-Toplicah 
št. 122, poročen, je odšel dne 11. IX. 
1944 v partizane in se od 29. XII. 1944 
ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo žene Pavlic Antonije 
roj. Vajde, gospodinje v Zagorju-Topli- 
cah št. 122, postopanje za proglasitev 
mrtvim, ter se izdaje poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Pavlic Jože ee poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. I. 1948 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sođiščo v Trbovljah, odd. L, 

dne 7. februarja 1946. 

Ok 5/46-2 428 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Pikelj Ivan, roj. 1. VII. 1908 v Za- 
gorju, stan. nazadnje v Podkraju št. 35, 
p. Loka pri Zagorju o/S., poročen, je 
9. VIII. 1944 odšel v partizane in se od 
29. XII. 1944 ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
prošnjo njegove žene Pikelj Jožefe, go- 
spodinje v Podkraju št. 35, uvede po- 
stopanje za proglasitev mrtvim ter se 
izdaje poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Langerju Francu, sodnemu urad- 
niku v Trbovljah. 

Pikelj Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 1. I. 1948 bo sodišče na vnovično 
prošnjo'odločilo o proglasitvi mrtvim. 

Okrajno sođiščo v Trbovljah, odd. I., 
dne 7. februarja 1046. 

Ok 10/46-2 * 429 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim in razvezo zakona 

Suhadolčan Marija roj. Pečnik, roj. 
19. V. 1898, stanujoča nazadnje v Tr- 
bovljah-Retju št. 103, ravno tja pristojna, 
poročena, je marca 1927 odšla z doma 
in se od takrat dalje pogreša. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
prošnjo njenega moža Suhadolčaha Vik- 
torja, ključavničarja v: Trbovljah-Lokah. 
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Št. 193, uvede postopanje za proglasitev 
mrtvim in za razvezo zakona ter fee 
izdaje poziv, da se o pogrešani poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Janežiču Alojzu, rudarju v Trbov- 
ljah-Lokah št. 193 oziroma braaiteiju 
zakonske zveze Langerju Francu, sod- 
nemu uradniku v Trbovljah. 

Suhadolčan Marija se poziva, du se 
zglasi pri podpisanem sodišču a!i dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 1. III. 1946 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi  mrtvim 
in o razvezi zakona. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 6. februarja 1946. 

Ok 8/46-2 430 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Vidmar Janez, roj. 22. V. 1902, poro- 
čen, nazadnje stanujoč v Zagorju-Topli- 
cah št. 40, je dne 19. VIII. 1944 odšel 
v partizane in se ni več Javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo na- 
stopila zakonita domneva smrti, se na 
prošnjo njegove žene Vidmar Ljudmile 
roj. Rupnik, gospodinje v Zagorju- 
Toplicah, uvede postopanje za progla- 
sitev mrtvim ter se izdaje poziv, da se 
0 pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Vidmar Janez se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. I. 1948 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 7. februarja 1946. 
* 

1 Sp 3/46-2       . 442 

Amortizacija 
Na prošnjo Tomčiča Josipa, železni- 

škega upokojenca v Ptuju, Prešernova 
ulica 4, se uvaja postopek za amortiza- 
cijo vrednotnice, ki jo je ••••••• baje 
izgubil. Imetnik te vrednotnice se po- 
zivlje, da v šestih mesecih po objavi v 
>Uradnem listu« uveljavi svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da je ta vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: Hranilna 
knjižica Zadružne gospodarske banke, po- 
družnice v Mariboru, št. 878, glaseča na 
iine Tomčič Josip, vinkulirana pod 
geslom, s stanjem konec leta 1940. 
din 60.942.60 in s specialnim rezervnim 
fondom 36.414 dinarjev. 

okrajno sodišče v Ptuju. odd. L, 
dne 3. februarja 1946. 

Poziv upnikom 
456 

Pri okrajnem sodišču v Črnomlju je 
uveden zaplembeni postopek glede ce- 
lotne imovine naslednjih oseb: 

1. Flek  Josip,  Črnomelj št. 94  — 1 
96/45, 

2. Kapi Jožef, Laze St. 14 — 1 97/45, 
3. Štaudaher Emil, Laze št. 3 s—  I 
. 88/45, 

4 Šmalc Franc, Laze št. 7 - I 99/45, 
5. Smalc Jože, Laze št. 7 - I 100/45, 

•. Štaudaher Miha,  Laze št.  1 —  I 
101/45, 

7. Kapa Viljem, Črnomelj 1/7 — 1 
102/45, 

8. Golja  Anica,  DoL Suhor 14 — 1 
103/45, 

9. Vlahovič   Janez,   Vinica   15   —   1 
104/45, 

10. Vlaj Štefan, Črnomelj — Zp 72/46, 
11. Lojk Ivan, Dole št. 23 - Zp 73/46, 
12. Crnugelj Franc, Božakovo 11 — Zp 

74/46, 
13. Sturm Anton, Metlika — Zp 75/46, 
14. Cesar Alojz, Bojanja vas 4 — Zp 

76/46, 
15. Nagode Anton,   Predgrad   —   Zp 

77/46 
16. Erzetič Avgust, Metlika — Zp 78/46, 
17. Stefanie Anton, Križevska vas 17 — 

Zp 79/46, 
18. Zaje Jože, Miklarji — Zp 80/46, 
19. Balkovec Peter, Vinica — Zp 81/46, 
20. Jerman Anton, Petrova vas 13 — 

Zp 82/46, 
21. Kočevar Anton, Petrova vas 9 — 

Zp 83/46, 
22. Grahek Matija, Petrova vas 34 — 

•   Zp 84/46, 
23. Kuhar   Jože,   Stranska vas — Zp 

85/46, 
24. Krakar Franc, Rečice-Gaber — Zp 

86/46, 
25. Maurin Jože, Vimolj št. 22 — Zp 

87/46, 
26. Šterbenc Janez, Snečji vrh  17 — 

Zp 88/46, 
27. Verderber Janez, Snečji vrh 18 — 

Zp 89/46, 
28. Verderber Stanko, Snečji vrh 18 — 

Zp 90/46, 
29. Stefan Anton, Stari trg — Zp 91/46, 
30. Jakša Jože, Gradac 15 — Zp 92/46, 
31. Golobic Peter, Radovica 23 — Zp 

93/46, 
32. Vrtin Martin, Semič 38 — Zp 94/46, 
33. Fužina Janez, Kot pri Semiču — Zp 

95/46, 
34. Dolgan Jože, Semič — Zp 98/46, 
35. Bratonič Anton, Dol. Lokvica 13 — 

Zp S7/46, 
36. Dragovan Anton, Slamna vas 19 — 

Zp 08/46, 
37. Bajuk Anton, Božakovo 26 — Zp 

99/46, 
38. Repovž   Jože,   Božakovo  9 — Zp 

100/46, 
39. Rezek Bara, Krašnji vrh 11 — Zp 

101/46. 
Pozivajo se vsi upniki zgoraj navede- 

nih, da prijavijo svoje terjatve pri pod- 
pisanem sodišču z natančno navedbo 
časa, kdaj so nastale. 

Okrajno sodišče • Črnomlju 
dne 8. februarja 1946. 

* 
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Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Grosupljem 

je uveden zaplembeni postopek glede 
celotne imovine naslednjih oseb: 

1- Ahlin Anton, Cesta 74, Zp 40/46, 
2. Fink Frančiška, Cesta 2, Zp. 47/46, 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

46. 
47. 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 

54. 

55. 
56. 
57. 
58. 

59. 

Gačnik Ivan, Cesta 55, Zp 48M 
Intihar Jožef, Cesta 20, Zp fjf> 
Miklič Anton, Cesta 26, Zp 60/4* 
Strnad Janez, Cesta 12, Zp 51 m 
Strnad Alojzij, Cesta 29, Zp 52/43, 
Zabukovec Jože, Predstruge 7, W. 
53/46, r,     KtlAA 
Znidaršič Jože, Cesta 32, Zp 54/40, 
Znidaršič Jože, Cesta 39, Zp 55», 
Žgajnar Anton, Cesta 53, Zp 68/«» 
Znidaršič Anton, Cesta 41, Zp 57/», 
Adamič Janez, Graben 4, Zp 58/40. 
Adamič Rudolf, Hudi konec 11, ** 
59/46, nnliR 
Adamič Franc, Graben 5, Zp 60/»» 
Adamič Anton, Hojče 8, Zp 61W 
Adamič Janez, Pusti hrib o, ** 
62/46, /A6 
Adamič Jože, Gašpinovo 1, Zp 6;j/*ji 
Drobnič Ludvik, Graben 2, Zp 64/» 
Grebene Jože, Maršiči 1, Zp 65/« 
Jaklič Alojz, Andol 3, Zp 66/44* 
Levstek Alojz, Grebenje 4, Zp67/»> 
Levstek Matevž, Zadniki 7, M 
68/46, - 
Lovšin Jernej,  Gašpinovo l, Ai1 

Marolt Janez, Maršiči 2, Zp 70/»» 
Marolt Franc, Junce 1, Zp 71/4J 
Mainar Jože, Marolče 9, Zp 72/»< 
Modio Franc, Brinovščica 3, *P- 
73/46, ,,, 
Oblak Anton, Graben 3, Zp 74/»» 
Oblak Franc, Maršiči 3, Zp 7P/»< 
Ogrinc Jože, Levstiki 4, Zp 7ö/»> 
Ogrinc Jože, Marolče 7, Zp 77•• 
Rfgler Ivan, PraproČe 4, Zp WW 
Zabukovec Franc, Krnče 6, il 

79/46,        . ,        a 

Žužek Jože, Marolče 3, ZP„f'Zp 
Hribar Alojz, Ponova vas 21, " 
82/46, „ 
Jakopin Franc, Ponova vas 0l> '* 
83/46, - 
Kasfelic Jože, Ponova vas oh "' 
81/40, zp 
Penne Jože,   Ponova vas   27, 
85/40, .w. 
Lenarčič Ivan, Ponikve 80, Zp 86/»' 
Mrkim Anion, Ponikve 75, Zp »'*7 
Tomšič Alojz, Ponikve 70, Zp 8»«* 
Andol\sek Franc, Male LipHeIie ' 
Zp 89/46, nliA 
Bambič Matija, Rožnik 8, Zp 90m 
Gorjup Herman, Male Lipljene, "" 
91/40, ..g 
Jeršin Anton, Rožnik 3, Zp 92/»J 
Jeršin  Leopold,  Železnica  1, 
93/46, '     „ 
Klavs Jože, Rožnik 6, Zp •**!,• 
Mencin Franc, Rožnik 1, Zp j»'f? 
Malovrh Franc, Škocjan, Zp 9W* • 
Zupančič Janez. Škocjan, Zp »''vj 
Zabukovec Jože,   škocjan 8, 
O8746. „  Zp 
Bambie Franc, Mali Ločnik 8, ** 
99/46, -ip 
Jakič Janez,   Vel. Ločnik  4, 
100/46, .,• 
Lipovec Jože, CeteZ 2, Zp 101'J? 
Petelin Jože, Gradež 4, Zp •m 

Rus Janez, Sela 4, Zp 103/46, . ^ 
Zupančič Valentin, Polje 3, "* 
104/46, m 

Kovačič Anton, Petrusnja •_•& 
105/46, 



fite- v. 13. 
Stran 61. 

W- Slepec Jože, Št. Vid pri Stični 52, 
Zp 106/46, 

01- Urbančič Franr, StVid pri Stični 
fi9 • Zp 107/40, 
°đ- Vencelj  Anton,  Petrušnja  vas  5, 

63 vp m,m< . °°- vencel] Alojz, Petrušnja vas, Zp 
v.  109/46, 
6*. Zadel Franc, St. Vid pri Stični 12, 

Zp 111/46, 
<». Brmsek Jože, Dvorska vas 52, Zp 
• 112/46' 
w. Košir   Jože,   Vel.  Slcvica 7,   Zp 

67 P46' °*' praznik Jože, Dvorska vas G, Zp 
M 

114/46> 
<». Petriè Ivan, Dvorska  vas 12, Zp 
fia ll5/46. 
•w. Pecek   Jože,   Medvedjek   1,   Zp 
••  116/46t 
'°- Žkulj Štefan, Strmec 2, Zp 117/46, 
'*• Tesar Peter, Mala Slevica 21, Zp 

.# Venturini Franc, Kot 4, Zp 119/46, 
'd- Vesel Stefan, VeL Slevica 6, Zp 
ïA l20/46' 

•. ,'?• ZakrajSek Franc, Dvorska vas 13, 
• 7, Zp 121/46, 
.-,,'°-Omahen Franc, Vel. Mlačevo 16, 

7fi Zp 122/46, 
• '»• Adamič Anton, Sp. Blato 21, Zp 

77 •1/46' •*• Adamič   Jože,   Sp.  Blato 6,   Zp 
7R"1

24/46
» 

Jj- ßedene Martin, Gatina, Zp 125/46, 
j/ ^elik Janez, Gatina 16, Zp 126/46, 

•puša Jože, Vel. Mlačevo 19, Zp 

81 J?•6' 
*• Glavič Ivan, Boštanj 1, Zp'128/46, 

. • Javornik Martin, Vel. Mlačevo 5, 
to Zp 129/46, 
** Perpar Jože, Boštanj 23, Zp 130/46, 
81 Strle Alojz, Vel. Mlačevo, 1, Zp 
R. 131/46, 
^- Seme Alojzij, Sp. Blato 9, Zp 
Ò, 132/46, 
^- Adamič Stefan, Kompolje •, Zp 
R7 133/46, 
ö7- Hren   Franc,   Kompolje   63,   Zp 
sa 134/46, 001 Korošec Franc, Kompolje 42, Zp 
Pò ,135/46, 
?J- Nose Jože, Kompolje 3, Zp 136/46, 
|J. Ahlin Ivan, Plešivica 4, Zp 137/46, 
yi- Boštjančič Martin, Malo Mlačevo 10, 
ng Zp 138/46, 
"• terjan Anton, Zagradec  12,  Zp 

94 w39/4€>> P0- Hren Anton, Malo Mlačevo 11, Zp 
94   •40/46> 
**• Janežič Franc, Malo Mlačevo 5, Zp 
Q.  141/46, 

• °" i&6Jožc' BošUmiskavas 22, Zp 

,0•" Äl° A1°J'Z. Mala Žalna 31,  Zp l4d/46, 
• Zvodnik Bernard, Boštanjska vas 

• 21, Zp 144/46,     ' 

îSS"6   J°Že>   Ple§ivica   !»   ZP 

"' lÄP/46^6 Martin' PIešivica e'  Zp 

1 PozHaV'de^ J0ZC' Ulaka 3' ZP 147/46- 
denih, wo

0 se.vsi «pniki spredaj nave- 
Qa Pojavijo svoje terjatve pri 

podpisanem sodišču z natančno navedbo 
Časa, kdaj so nastale. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 6. februarja 1946. 

* 
Zp 92/46-2 455 

Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Šmarju pri 

Jelšah je uvedeno zaplembeno postopa- 
nje glede imovine naslednjih oseb: 

1. Arliča Mihaela, posestnika, Doble- 
žiče-Pristava 8, opr. št. Zp 92/46, 

2. Bokaliča Roka, posestnika iz Zdol 
pri Kozjem, opr. št Zp 94/46, 

3. Jazbinška Mihaela, posestnika, Belo 
pri Kozjem 71, opr. št. Zp 97/46, 

4. dr. Lešnika iz Sv. Lovrenca v Slov. 
goricah, opr. št. Zp 98/46, 

5. dr. Kovačiča Edvarda, posestnika 
iz Senova pri Pilštanju, opr. št. Zp 100/46, 

6. Leskovška Franca, posestnika iz 
Krivice št. 53, opr. št. Zp 103/46, 

7. Strašeka Ivana, posestnika, Pilštanj 
št. 76, opr. št Zp 111/46, 

8. Napotnika Antona, posestnika iz 
Buč, opr. št. Zp 114/46. 

Vsi upniki, ki imajo kake terjatve 
zoper imenovane, se pozivajo, da jih pri- 
javijo v 15 dneh od dneva objave s pred- 
ložitvijo potrebnih dokazil pri okrajnem 
sodišču v Šmarju pri Jelšah. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 

dne 2, februarja 1946. 

Razna oblastva 

460—2—1 
Oklic 

Državne elektrarne Slovenije, obrat 
Maribor—mesto, so zaprosile za obrtno 
oblastveno odobritev zgraditve prosto- 
voda visoke napetosti 10 kV, transfor- 
matorske postaje ter raz vodnega omrež- 
ja nizke napetosti za vasi Zrkovci in Do- 
goše pri Mariboru. 

Prvi daljnovod za eletrifikacijo vasi 
Zrkovci se odcepi od obstoječega daljno- 
voda proti Dev. Mariji v Brezju na par- 
čelni številki 357 k. o. Zrkovci in gre 
približno v premi črti na vas Zrkovci. 
Drugi daljnovod za elektrifikacijo vasi 
Dogoše pa se odcepi od .obstoječega 
daljnovoda v Dev. Mariji v Brezju na 
parcelni številki 636 k. o. Zrkovci in gre 
v premi črti do parcelne številke 317 
k. o. Dogoše, od koder gre v premi črti 
do vasi Dogoše. 

Zaradi zaščite javnih interesov in pra- 
vic mejašev ter prrvatnih interesov 

razpisujemo 
na osnovi določil §§ 107. do 117. zakona 
o obrtih, členov 72. do 73. zakona o ob- 
čem upravnem postopku kot tudi ustrez- 
nih določb gradbenega zakona in določb 
štajerskega deželnega stavbenega reda 
krajevni komisijski ogled z ustno raz- 
pravo na mestu projektiranih daljno- 
vodov za 

ponedeljek Ane 25 februarja 1946 
ob 8. uri zjutraj 

s  sestankom  komisije  pri  krajevnem 
ljudskem odboru v Zrkovcih pri Mari- 

boru kot početni točki obhoda navede- 
nih daljnovodov z vsemi objekti. 

Po potrebi se bo razprava nadaljevala 
naslednjega dne ob istem času in na 
istem mestu. 

Interesenti in mejaši se s tem obve- 
ščajo, da so jim načrti projektirane elek- 
trifikacije na razpolago zaradi vpogleda 
in da imajo pravico podati glede projek- 
tirane zgraditve daljnovoda visoke na- 
petosti transformatorskih postaj in lo- 
kalnih omrežij ugovore in pomisleke bo- 
disi pismeno ali pa ustno na zapisnik 
do dneva komisije pri gradbenem od- 
delku OOOF Maribor aH pa na razprav- 
nem naroku samem. Glede interesentov 
in mejašev, ki ne bodo pristopili na ko- 
misijski ogled in ustni narok niti oseb- 
no niti po izkazanem pooblaščencu, bo 
veljalo, da soglašajo s projektirano zgra- 
ditvijo daljnovodov in ostalih zgradb, in 
se bo gradbeno dovoljenje izdalo, koli- 
kor ne bo zadržkov iz javnih ozirov. 

Maribor dne 4. februarja 1946. 
Okrožni ljudski odbor Maribor 

gradbeni oddelek 

Razno 

490 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Delegat MLO za okrožno mesto Ljub- 

ljana, oddelek za trgovino in preskrbo, 
pri tvrdki Peteline Josip, trgovina z ga- 
lanterijskim in modnim blagom v Ljub- 
ljani, Sv. Petra nasip št 7, poziva vse, 
ki imajo kakršne koli terjatve ali dol- 
gove pri omenjeni tvrdki, da jih v roku 
14 dni po objavi tega poziva prijavijo z 
vsemi dokazilnimi listinami delbgatu 
(Ljubljana,- Sv. Petra nasip št. 7). 

Delegat MLO 
pri tvrdki Peteline Josip 

Poziv upnikom 
449 

Delegat okrožnega odbora OF za ljub- 
ljansko okrožje pri tvrdki Levstek in 
Oblak, trgovina, Rakek št. 20, poziva 
vse upnike in dolžnike, da z dokazilnimi 
listinami prijavijo svoje dolgove in ter- 
jatve, ki jih imajo proti imenovani tvrd- 
ki, do 28. februarja 1946 delegatu na 
Rakeku 20. ' 

Zahtevki' in pravice, ki do tega roka 
ne bodo prijavljeni, se ne bodo upošte- 
vali. 

Delegat 000F 
>pri tvrdki Levstek in Oblak 

Rakek 

Izgubljene listine 

Izgubili smo evidenčno tablico tovor- 
nega avtomobila št. 2110. Izgubljena je 
bila na Jesenicah in je last drž. grad- 
benega podjetja Gradis-gradbeno vod- 
sfv# na Jesenicah. S tem jo preklicu- 
jemo. 

Državna gradbena podjetja 
>Gradist 

.443 Sradbego .vodstvo Jesenice 



Strân" 62.' 'Štev. 13. 

Izgubili smo evid. tablico št. S-3582 
motornega kolesa Bianchi št. 69782 in jo 
e tem preklicujemo. 
Državna kmetijska strojno traktorska 

475 postaja Brežice 

Izgubili smo dovolilo za vožnje z avto- 
mobilom >Fiat«, evid. št. tablice S-1U35, 
izdano od ministrstva za lokalni promet 
v Ljubljani na ime Glavni odbor zveze 
mladine Slovenije v Ljubljani. S tem ga 
preklicujemo. 
Glavni odbor zveze mladino Slovenijo 

46G Ljubljana 
Izgubila se je štampiljka z besedilom 

Krajevni medstrokovni svet Borovnica. 
Proglašamo jo za neveljavno. 

Krajevni medstrokovni svet 
469 Borovnica 

Izgubili smo evidenčno tablico motor- 
nega kolesa, znamke BMV, št. tabi. 2165, 
last mestnega odbora OF v Tržiču in jo 
s tem preklicujemo.        ' 

Če bi kdo kaj vedel o tej tablici ali jo 
našel, naj jo pošlje na ta urad. 

Mestna postaja narodne milico 
450 Tržič 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Hotedršica na ime Brus Franc 
iz Hotedršice. S tem jo preklicujem. 
461 Brus Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Bitenc Marijan iz Drage 59, ob- 
čina Ljubljana. S tem jo preklicujem. 
481 Bitenc Marijan 

Izgubil sem osebno izkaznico številka 
062103, knjižico za kolo in sindikalno 
legitimacijo,  vse   na   ime.">Blaž Josip, 
Ljubljana. S tem jih preklicujem. 
479 Blaž Josip 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 8256, izkaznico OF št. 103461 in pri- 
javnico za kolo št 3396, izdane od okraj- 
nega NO v Kamniku, vse na ime Capu- 
der Slavko iz Trzina. S tem jih prekli- 
cujem. 
422 Capuder Slavko 

Izgubil sem: službeno izkaznico na- 
rodne milice, izdano cd komande narod- 
ne milice v Ljubljani, izkaznico ESZDM, 
izdano od podružnice notranja uprava 
MLO, izkaznico OF, izdano od CLO Mo- 
ste, izkaznico USAOJ-a, izdano od COZMS 
Moste, izkaznico lalikoatletskega sodni- 
ka, izdano od FlSOS-a v Beogradu, vse 
na ime Cetin Miro, referent za fizkulturo 
f»ri komandi NM za mesto Ljubljana in 
ih s tem preklicujem. 

448 Cetin Miro 

Izgubil sem evid. tablico št. S-2246 za 
motorno kolo, izdano od ministrstva za 
lokalni promet v Ljubljani na ime Fei- 
ler Peter iz Kranja. S tem jo preklicu- 
jem. 
472 Feiler Peter 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
(evid. št. tablice 565), izdano od mini- 

strstva za lokalni promet v Ljubljani na 
ime Grum Maks iz Sp. Kašlja 17, občina 
Polje pri Ljubljani. S tem jo preklicu- 
jem. 
470 Grum Maks 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 8262 in jo s tem preklicujem. 

Habjan Marija, 
476 Trzin 152, p. Domžale 

Izgubil sem indeks tehnične fakultete 
(elektrotehnični oddelek) univerze v 
Ljubljani, izdan 4. oktobra 1943 na ime 
Hribar Viktor iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
471 Hribar Viktor 

Izgubil sem svojo osebno izkaznico, iz- 
dano od krajevnega LO Ajdovec na ime 
Jarc Jože iz Ajdovca. S tem jo prekli- 
cujem. 
483 Jarc Jože 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega NO na Jesenicah (Gor.) 
na ime Jemc Ivan iz Črnuč 3 pri Ljub- 
ljani. S tem jo preklicujem. 
445 Jemc Ivan 

Izgubila sem spričevala IV., V. in VI. 
razreda in spričevalo nižjega t°čajuega 
izpita uršulinske realne gimnazije v 
Ljubljani na ime Jerebic Milena iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 
447 " Jerebic Milena 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 300, izdano cd KNO Salka vas, g!a- 
sečo se na ime Josipina Jerič, gospodi- 
nja iz Èalke vasi št 76. 
474 Jerič Jožefa 

Izgubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, obe na ime Kralj Angela iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
454 Kralj Angela 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
(ev. št. tablice 1011), izdano od bivše 
uprave policije v Ljubljani na ^me Kra- 
ljic Jožef iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
473 Kraljic Jože! 

Izgubil sem indeks medicinske fakul- 
tete univerze v Ljubljani na ime Kravos 
Vlado iz Ljubljane. S tem ga preklicu- 
jem. 
446 Kravos Vlado 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana cd komande narodne milice v 
Ljubljani na ime Krhne Marija iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
424 Krhne Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Kršlin Anton iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
478 Kršlin Anton 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 7857 na ime Dragica Kržišnik iz Tr- 
zina 120 in jo s tem preklicujem. 
476a Kržišnik Dragica' 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Lekše Ana iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
486 Lckšc Ana 

Izgubil sem železničarsko legitimacijo 
št. 123858, izdano 4. junija 1945 od upra- 
ve drž. železnic v Ljubljani na ime M0" 
har Janez iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
488 Mohar Janez 

Izgubil sem vojaško knjižico številka 
694.280 in jo s tem preklicujem. 

Mulcj Franc, 
477 Jesenice (Gor.), Blejska c. 12 

Izgubil sem osebno izkaznico številka 
10185, izdano od okrajnega N0 v Mari- 
boru—levi breg na ime Pavalec Jakob, 
Ložane št. 28 in jo e tem preklicujem. 
468 Pavalec Jakob 

Izgubil sem nakaznico za kurivo št. 
C19986, izdano od Nabavljalne zadrug» 
železničarjev v Ljubljani na ime Pir" 
Stane iz Ljubljane. S tem jo preklicujem«, 
423 Pire Stan» 

Izgubil sem svojo osebno izkaznico» 
izdano od krajevnega LO Podboršt na 
ime Saje Stanko iz Goriške vasi. S te10 

jo preklicujem. 
484 Saje Stanko' , 

Izgubila se je v okraju Maribor—desn' 
breg evidenčna tablica motornega kolesa 

št. 6006, izdana od okr. 00F Maribor. 
S tem jo preklicujem. 

Alojz Stopar,    •• 
prometni referent   , 

467 pri OLO v Slov. Bistri« 

Izgubil sem evid. tablico S-011S & 
motorno kolo, izdano od ministrstva *a 

lokalni promet v Ljubljani na fme StrU' 
belj Vinko iz Črnomlja. S tem jo Pre' 
klicujem. 
453 Strubclj Vinko 

Ukradena so mi bila spričevala I.» y? 
III. in IV. razreda dekliške meščansko 
šolo pri Sv. Jakobu v LJubljani na im? 
Tekavec Zora iz Rudnika pri Ljubljana 
S tem jih preklicujem. 
480 Tekavec Zor* 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljublja"! 
na ime Tisovec Anica iz Ljubljane. ° 
tem jo preklicujem. 
487 Tisovec Anic» 

Izgubil sem osebno izkaznico na ir"0 

Velše Anton iz Slemena št. 14, p. BučK»- ' 
S tem jo preklicujem. 
431 Vclše Anton 

Izgubil sem osebno izkaznico številk* 
088180, šofersko izkaznico in razne » 
stine od Daspa, vse na ime Vogrič JanR 

iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
489 Vogrjč Janko 

Izgubila sem svojo osebno izkaznic* 
izdano od krajevnega LO Ajdovec " 
ime Zakrajšek Anica iz M. Lipovca A 
S tem jo preklicujem. 
482 Zakrajšek Anic» 

Urednik: Pehar Eobertj. tisk in založba; tiskarna Merkur, — oba v Ljubljani, 

..i 



URADNI LIST 
^J^VENSKEGA NARODNO OSVOBODILNEGA SVETA  IN  NARODNE VLADE SLOVENIJE 
Letnik lil. Priloga k 14. kosu z dne 16. februarja 194«. Številka 11. 

Objave 

gotovina   . 
prodna banka - 
r°stna hranilnica 
.Valute   . 
Menice  .'.''*]* 
prednostni papirji."   ."   * 
Seniki   .  ... ; . 
^Premičnine    .   .   s   . Jnventar    ....!. 
^tala aktiva oz. pasiva . 

jjP^ki03.   '.'.'.'.'.'. 
j^anilne vloge na knjižice 
"laSajniški zapisi .   .   . 
D°biccij Wi*   *      *       •      •      •      v      H 

vid, 

Denarni zavod Slovenije 
Ljubljanu 

Bilanra z đno 31. decembra 1945. 
Aktiva 

Din Din 
.... 49,954.049.86 

žiro račun . 116,643932.12 
- ček. račun      10,858.685.12 

517 

Pasiva 
Din 

177,456.607.11. 
133.357.22 
839.600.— 

10,546.030.— 
456,546 276.47 

2,489.400.— 
230 314.65 

3,061.708.16 9,647.530.84 
80,000.000.— 

603,058.274.81 
7,538.984.88 

558.647.55 
499.909.52 

651,303.353.60     651,303.353.60 
Q '^en5nl raduni: 

ranciie. akreditivi itd        17,416.148.50       17,416.148.50 

608,719.502.10     608,719.502.10 

Račun izgubo in dobička z dno 81. decembra 1945. 

Pr enc-s dobička iz leta 1944. . Presti  
glavni stroški . . \ . 
jxer8onalnl stroški . . . 
Da"§! izdatki in dohodki 

?ob?U: PriSt0ibin0 '   * 
Pren °A ,z L 1944. . leta 1945. . 

i   t 
s    « 

22.197.64 
477.711.88 

V breme: 

971.654.07 
1,114 616.60 
2,108.036.02 

30.938.76 
1,877.863.50 

499.909.52 

V dobro: 
22.197.64 

6,109.629.61 

471.191.22 

6,003.018.47        6,603.018.47 

Sodna oblastva 

trgovinski register 

Spremembe in dodniM: 

Sedei: Ljubljana. 

CS^T^jr08. družba • o. 
Po   li    LjublJanî- 

liani z Si
17

kr.aineSa sodisfa v Ljub. 
£SP 1297/«   « JanuarJa 1046> °••- št- 
1a Je nrnxli     ',se vP^e sprememba, 
dr- RekarL ••°•1•.••• d°lez družbenika Karia Errjesta v last FLRJ. 

°^ožno sodigPe T LJubljanl 
flne L februarja 1946. 

4 C V 356/5 

z. y li- 

155. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. februarja 1946. 
Besedilo: Prva kranjska tvornica ple- 

tenin in tkanin Dragotin Hribar v Ljub- 
ljani. 

Po odlomi NVS, ministrstva za indu- 
strijo in rudarstvo, z dne 17. XII. 1945, 
zap. št. Pers. 4393, se vpiše delegat Le- 
ban Bruno, drogerist v Ljubljani, Rožna 
dolina VIII/3. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 7. februarja 1946 

Rg A VII 167/6. 

* 

166. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. februarja 1946. 
Besedilo: Fran Ksav. Souvan. 
Na predlog družbenikov ie dražba 

prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Souvan Leo mL, trgovec 
v Ljubljani, ki bo samostojno podpiso- 
val za firmo. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. februarja 1946. 

Rg A 11 149/15. 

Zadružni register 
Vpisi: 

157. 
Sedež: Sv. Jurij pod Kumom. 
Dan vpisa: 28. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga, regi- 

strirana zadruga z omejenim jamstvom 
v Sv.Juriju pod Kumom. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega posa- 
meznega člana in za celotni okoliš, na- 
dalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo 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 obno- 
vitvenem načrtu, f) da po možnosti od 
pristojnih vojaških oblasti izposluje pri- 
tegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 7. X. 1945 za nedoločen čas. — 
Zadružni delež znaša 100 (en sto) di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. — Vsak zadružnik jamči še a 
petkratnim zneskom vpisanih deležev. 
— Priobčila se izvršujejo s tem, da se 
nabijajo na zadružni razglasni deski. — 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 članov, ki jih voli skup- 
ščina za dolo treh let. 

Člani upravnega odbora so: KovaS 
Franc, lesni trgovec, Sv. Jurij pod Ku- 
mom št. 7, predsednik, Vrtacnik Ivan, 
posestnik, Jazbine št. 44. Rupnik Drago, 
pos., Borovak št. 21, tajnik, Bravec 
Franc, pos., Sv. Jurij pod Kumom 8, 
blagajnik, Cadež Franu, posestnik, Padež 
št. 58, Zibert Franc, pos., Klenovik št. 1, 
Savšek Jože. pos.. Vode št. 31, Vrhkar 
Jože, pos.,  Gor. vas 3. Rovan Franc, 
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les. trg., Borovak št. 32, Borišek Janko, 
les. trg., Šklendrovec št. 14. 

Zadrugo   podpisujeta   predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega   odbora. — Zadrugo  zasto- 
pata: predsednik  in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. januarja 1946. 

Zt 9/46 - Zadr. VI 135/2 

»58. 
Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 5. februarja 1946. 
Besedilo: živinorejska zadruga z onic- 

fenim jamstvom na Igu. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 20. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
Izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
j-odovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živino, 
«lasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje za 
njih račun po kakovosti ali povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postavlja 
T svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mleka; 
e) da priskrbi in vzdržuje skupne paš- 
nike za. živino svojih zadružnikov; f) da 
prireja za svoje zadružnike živinske sej- 
me, razstave premovanja, strokovna pre- 
davanja in kar še spada k pospeševanju 
ïivinoreje. 

Zadružni delež znaša 25 dinarjev in 
ge mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
lem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
eluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni   načelniki 
odsekov in 14 članov, ki jih voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo tastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sla pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
feteblaj Alojzij, kmet na Igu 18, pred- 

sednik, 
Orbec Albin, kmet na Igu 92, tajnik, 
Toni Franc, kmet na Igu 43, blagajnik, 
Bepar Franc, kmet, lška loka 20, 
Podlipec Jaka, kmet, Matena 36, 
ikraba Peter, kmet, Brest 36, 
Kumše Anton, kmet, Vrbljenje 17, 
Susman Janez, kmet, Strahomer 39, 
Platnar Janez, kmet, lška vas 10, 

Platnar Miha, kmet, Kot 7, 
Zalar Jože, kmet, Podpeč 43, 
Jakomin Ignac, kmet, Vnanje gorice 47, 
Vidmar Albin, kmet, Črna vas 422, 
Šerjak Anton, kmet, Bleto 4, 
Gruden Alojzij, kmet, Škofljica 11, 
Kraljic Janez, kmet, Kremenca 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljana 
dne 4. februarja 1946. 
''• 13/46 — Zadr. V 54'1 

* 
159. 

Sedež: Pijava gorica. 
Dan vpisa: 30. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Pijavi gorici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23. decembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovit- 
venih del za vsakega posameznega čla- 
na in za celotni okoliš; nadalje določi 
višino obremenitve v delu in denarju 
in odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, 
služnostnih in drugih event, spornih od- 
nosov (komasacija); 

č) da priskrbuje 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 razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih • vo- 
jaških oblasti izposluje pritegnitev de- 
lovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujet- 
nikov ter jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 200 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje} in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 5 članov, ki jih voli skupšči- 
na za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopajo in zanjo podpisu- 
jejo predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Štefančič Jože, kmet, Smrjenje 20, 

predsednik, 
Jankovič Anton, železničar, Pijava go- 

rica 9, tajnik, 
Seškar Franc, kmet. Gradišče 4, bla- 

gajnik, 

Lešnjak Ivan, kmet, Gumnišče 12, 
Jamnik Albin, kmet na Vrhu 1, 
Podlipec Janez, kmet, Drenik 6, _    . 
Hočevar  Štefka,  gospodinja  v  Pijavi 

gorici 26, 
Vrbinc Franc, kmet. Pijava gorica 8- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. januarja 1946. 

Zt 12/46. — Zadr. V 53/1. 

Spremembe in dodatki: 
160. 

Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor. 
Dan vpisa: 28. januarja 1946. 
Besedilo: »Posojilnica pri Sv. Lenartu 

v SJov. goricah, zadruga z neomejenim 
jamstvom«. 

Izbrišejo se delegat 000F Maribor 
Polič Davorin iz Sv. Lenarta v Slov. go* 
ricah ter člani upravnega odbora Škam* 
lec Janez, posestnik v Zg. Zerjavcib, 
Križan Janez, posestnik v Žitnicab ia 

Jurša Anton, posestnik v Sp. Voličini. ' 
Po sklepu skupščine z dne 16. XH« 

1945 se je zadruga: »Posojilnica pri Sv, 
Lenartu v Slov. goricah, zadrug z ae- 
omejenim jamstvom';;, kot sprejeta za< 
druga spojila z zadrugo: 

»Glavna hranilnica, zadruga z neorne* 
jenim jamstvom pri Sv. Lenartu v Slov. 
goricah« (Zadr. I 91) kot sprejemajoč« 
zadrugo ter je s spojitvijo prestala. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II- 

dne 28. januarja 1946 
Zadr. I 147/9S 

161. 
Sedež: Sv. Lonart v Slov. gor. 
Dan vpisa: 28. januarja 1946. 
Besedilo: »Slovcnjcgoriška posojilna* 

pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, zadruga 
z neomejenim jamstvom«. 

Izbriše se-delegat OOOF Maribor Poltf 
Davorin iz Sv. Lenarta v Slov. goricah/ 
Po sklepu skupščine z dne •. XII. I9j° 
se je zadruga »Slovenjegoriška posojil' 
niča pri Sv.  Lenartu v Slov. goricah» 
zadruga z neomejenim jamstvonK, kot 
sprejeta   zadruga    spojila    z   zadrugo 
>Glavna  hranilnica, zadruga z neoinc" 
jenim jamstvom pri Sv. Lenartu v Slov. 
gor.< (Zadr. I 91) kot sprejemajočo za- 
drugo ter je s spojitvijo prestala. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IU " 

dne 28. januarja 1946. 
Zadr. II 12/70 

To 30/46. 525 

Oglas 
Tožeča stranka: Bre/nik Marija roj« 

Ocvirk, pos. in gostilničar v Št. Juriju 
ob juž. žel. /• 

Tožena stranka: Breznik Oton, prej ' 
št. Juriju, sedaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper tožen« 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se taji 
postavlja za skrbnika na čin Gregorio 
Jožef, sodni uradnik v Celju, ki ga b° 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler so sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. •.,    . 
dne 12. februarja 1946 



Io 23/45- m 
Oglas 

••10•?.81•••••: Rliri;!< Stanislava roj. 
2%*> stanujoča v Trbovljah. 

öezSa s[ranka:  B«?ak  Peter,  sedaj 
»ga bivališča. 

strani603. sÎFanka je vložila zoper toženo 
•SPV   v?-na l0Čitev zakona- 

Costavi* toženca ni znano, se mu 
»«ìef     viZa skrbnika na čin Gregorio 
^ton^ -nivUradTlik v Celju, ki ga bo 
iler.   .m cuval njegove interese, do- or 8e ta ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 13. februarja 1946. 

t023/46. * 520 
i,.v.        Oglas 
^•? «s,ranka: 0brul Katarina, po- 

ìaìT' DolnJa Lendava. 
Vec g!^. franka: Obrul Viktor, dcla- 
èitv'e , i3' krmnega bivališča, radi: lo- 

Tož « ona- 
••••••3» franka je vložila zoper toženo 

Ker , tožbo na ločitev zakona, 
»o, Se .Jvališčo toženo stranke ni zna- 
Otego A1 Postavlja za skrbnika na čin 
ty bo t «   ože> sodni uradnik v Celju. 
ÌDteres      

Ca zast°pal in čuval njegove 
Ok el dok^er se sam ne javi. 

Kr°žno sodišče v Celju, odd. II., 
«ne 12. februarja 1946. 

jr Sldep 
%Se 2ßa slvar: Habič Alojzij, delavec, 
Joj, gj? Pri Medvodah, proti Habič Ma- 
&h, ts?} »i znano, so ji postavlja za 

Ker j!.raz.v<?ze zakona. 
• SkollVa^SCe tozcnlie Habič Marije 
•••], J1' znano, se ji postavlja za 
• «odi3-1 e'erca Franc, tajnik okrožne- 
Jevarn<r.

a.v Ljubljani, da jo na njeno 
116 javi g  • stroškc zastopa, dokler se 

arna ali imenuje pooblaščenca. 
"«rožno sodišče v Ljubljani 

d"e 9. februarja 1946. 

^* * • • 
j) Sklep 

br%r°« TS-v?r: Reiec Bogomil, kovino- 
T^t Mn ••1.ublJani- Bobenčkova 0, proti 

,• ne?«   Jl r°J- Gestrin, zasebnici, so- 
Xakona_    "eßa  bivališča,  radi  razveze 

A
1
 Ges^'ališ-Č0 ,0zenke Rejec Marije 

6>ika •.•1, Ztlano' so Ü Postavlja za 
h »Odìw.     T03 FranC' tajnik okrožne- 

•Ww st,roske zastopa, dokler se 
.   «ma ali imenuje pooblaščenca. 

fi!
2n« S0(liSÎ0 v Ljubljani 

dne 0. februarja 1946. 

S/46-4 * W 496 
<• Da Postopanja v dokaz 

ïUrk M        smrti 
Jj.en 1i   •V4«58?estuik v Lacji vasi, 
^toien v K!

902
.' 

kat- vere, Jamski 
Kokarje, jo odšel meseca 

maja 1941 v partizane in se je zadnjič 
oglasil septembra leta 1944. 

Ker je torej verjetno, da je Turk Ma- 
tevž umrl, se uvaja na predlog njegove 
sestre Glušič Katarine postopek v dokaz 
smrti pogrešanega in se mu postavlja za 
skrbnico Glušič Katarina, •••. v Letušu 
št. 101. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču aH 
postavljeni skrbnici do 31. maja 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov so bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gor. gradr 
dne 24. januarja 1946. 

Zp 4/46-6 527 

Poziv upnikom 
S pravnomočno sodbo vrhovnega sodi- 

šča v Ljubljani z dne 12. I. 1946, Kv 
5/46—5, je odrejena zaplemba celotne 
imovine obsojenca Germa Alojza, trgov- 
ca v Trbovljah-Retju št. 75. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem so- 
dišču. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 12. februarja 1946. 

Razna oblastva 

397 3—2 
Poziv upnikom 

Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 
ministrstva za finance v Ljubljani z dne 
31. XII. 1945, št. 1553-V-1945, v zvezi 
z rešitvijo mi%'strstva za finance FLRJ 
VII, št. 8949 z dne 17. XI. 194Ï, j? b:'.a 
odrejena likvidacija Ljubljanske kre- 
ditne banke v Ljubljani. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 8. aprila 1946 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Ljubljan- 
sko kreditne banke v Ljubljani. 

V Ljubljani 8. februarja 1946. 
DENARNI ZAVOD SLOVENIJE 

kot likvidator 
Ljubljanske kreditne banko 

v likvidaciji. 

'60—2-2 

Oklic 
Državne elektrarne Slovenije, obrat 

Maribor—mesto, so zaprosile za obrtno 
oblastveno odobritev zgraditve prosio- 
voda visoke napetosti 10 kV, transfor- 
matorske postaje ter razvodnega^omrež- 
ja nizke napetosti za vasi Zrkovci in Do- 
goše pri Mariboru. 

Prvi daljnovod za eletrifikacijo vasi 
Zrkovci se odcepi od obstoječega daljno- 
voda proti Dev. Mariji v Brezju na par- 
čelni številki 357 k. o. Zrkovci. in gre 
približno v premi črti na vas Zrkovci. 
Drugi daljnovod za elektrifikacijo vasi 
Dogoše pa se odcepi od obstoječega 
daljnovoda v Dev. Mariji v Brezju na 
parcelni številki 636 k. o. Zrkovci in gre 
v premi črti do parcelne številke 317 

Stran Gó. 

k. o. Dogoše, od koder •>'•• v premi c'iti 
do vasi Dogoše. 

Zaradi zaščite javnih interesov in pra- 
vic mejašev ter privatnih interesov 

razpisujemo 
na osnovi določil §§ 107. do 117. zakona 
o obrtih, členov 72. do 73. zakona o ob- 
čem upravnem postopku kot tudi ustrez- 
nih določb gradbenega zakona in določb 
štajerskega deželnega stavhenega reda 
krajevni komisijski ogled z ustno raz- 
pravo na mestu projektiranih daljno- 
vodov za 

ponedeljek dne 25 februarja H)4G 
ob 8. uri zjutraj 

s  sestankom   komisije   pri   krajevnem 
ljudskem odboru v Zrkovcih pri Mari- 
boru kot početni točki obhoda navede- 
nih daljnovodov z vsemi objekti. 

Po potrebi se bo razprava nadaljevala 
naslednjega dne ob istem času in na 
istem mestu. 

Interesenti in mejaši se s tem obve- 
ščajo, da so jim načrti projektirane elek- 
trifikacije na razpolago zaradi vpogleda 
in da imajo pravico podati glede projek- 
tirane zgraditve daljnovoda visoke na- 
petosti transformatorskih postaj in lo- 
kalnih omrežij ugovore in pomisleke bo- 
disi pismeno aH pa ustno na zapisnik 
do dneva komisije pri gradbenem od- 
delku OOOF Maribor ali pa na razprav- 
nem naroku samem. Glede interesentov 
in mejašev. ki ne bedo pristopili na ko- 
misijski ogled in ustni narok niti oseb- 
no niti po izkazanem pooblaščencu, bo 
veljalo, da soglašajo s projektirano zgra- 
ditvijo daljnovodov in ostalih zgradb, in ' 
se bo gradbeno dovoljenje izdalo, koli- 
kor ne bo zadržkov iz javnih ozirov. 

Maribor dne 4. februarja 1916.        *' 
Okrožni ljudski odbor Maribor 

gradbeni oddelek 

Razno 

499 
Poziv upnikom 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
Hranilnice in posojilnice na Vranskem 
r. z. z n. z. z dno 23. XII. 1945 se je 
Hranilnica in posojilnica razdnižila in 
prešla v likvidacijo. Likvidator je Poso- 
jilnica na Vranskem, katero bosta pod- 
pisovala dr. Morti Valentin, župnik na 
Vranskem in Pečovnik Franc, posestnik 
iz Jeronima. Upniki hranilnice in poso- 
jilnice se pozivajo, da prijavijo svoje 
terjatve proti naši hranilnici in poso- 
jilnici na naslov Posojilnica Vransko do 
konca mesec* aprila 1946. 

Uranilnira in posojilnica 
na Vranskem 

v likvidaciji r. z. z n. z. 

Poziv upnikom 
500 

P"» sklepu izrednega občnega zbora 
Rai'eisenkasso Franz (Vransko) r. z. i 
n. z. z dne 6. I. 1946 se je Raiffeisen- 
kasse razdružila in prešla v likvidacijo. 
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Likvidator Je Posojilnica na Vranskem, 
katero bosta podpisovala Lavrič Jože, 
trgovec, Vransko in Pungartnik Ivan, 
kmet, Vransko. Upniki Raiffeisenkasse 
se pozivajo, da prijavijo svoje terjatve 
proti naši Raiffeisenkassi na naslov Po- 
sojilnice na Vranskem do konca meseca 
aprila 1946. 

Raiffeisenkasse  Vransko 
v likvidaciji r. z. z n. z. 

Poizvedba 
498 

Iščem sina partizana Janeza Dešmana, 
roj. 15. XII. 1927. Služil je pri vzhod- 
nem koroškem odredu, 1. četa 1. bat. 
Zadnje, kar vem o njem je, da je leta 
1944, pred veliko nočjo šel s tem odre- 
dom na Dolenjsko; od takrat pa ni več 
glasu o njem. 

Komur je kaj znano o njem, prosim, 
da to «poroči meni, očetu Antonu Deš- 
manu, pos., Sv. Primož 50, p. Ljubno v 
Savinjski dolini. Stroške za uslugo po- 
vrnem. 

Anton Dcšman, posestnik, 
Bv. Primož 50, p. Ljubno v Sav. dolini 

Izgubljene listine 

Izgubila ee je evid. tablica št. S-0127 
za tovorni avtomobil >Ford 6<, izdana 
od ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime >Navod<, Ljubljana. S tem 
jo preklicujemo. 
528 >Narodc, Ljubljana 

Izgubilo ee Je dovolilo za vožnje in 
potrdilo o Izdaji nove evid. tablice št. 
S-0144 za tovorni avtomobil, izdani od 
min. za lokalni promet v Ljubljani na 
ime >Navod<, Ljubljana. S tem jih pre- 
klicujemo. 
529 »Narode, Ljubljana 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
022880, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani na ime Babnik Ivanka 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
516 Babnik Ivanka 

Izgubil sem svojo osebno izkaznico, 
izdano od krajevnega ljudskega odbora 
Vel. Kal na ime Alojzij Barbo, Mali Kal. 
S tem jo preklicujem. 
523 Barbo Alojzij 

Izgubila sva zač. osebni izkaznici, 
izdani od krajevnega LO v Retečah na 
ime Berčič Julija in Berčič Franc iz 
Reteč št. 4, okraj Skoija Loka. S tem jih 
preklicujeva. 

Berčič Julija 
513 Berčič Franc 

Izgubil eem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Viltekind< št. 193 903, 
izdano od narodne milice v Ljubljani 
na ime Centa Anton iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
530 Centa Anton 

Izgubila se je osebna izkaznica št. 132 
na ime Gortan Iva, Novo mesto, Pre- 
šernova 13, in jo s tem preklicujem. 
494 Gortan Iva 

Izgubil  sem   zač.  osebno    izkaznico 
št. 167, izdano od trškega LO v Mengšu 
na ime Gostiša Vinko iz Logatca. S tem 
jo preklicuiem. 
491 Gostiša Vinko 

Izgubila se je osebna izkaznica štev. 
0t9öö z dne 30. IX. 1945, izdana po 
okrajnem narodnem odboru, odsek za 
notranje zadeve v Ljutomeru na ime 
Gregorinčič Marija, Ključarovci. S tem 
jo preklicujem. 
521 Grcgorinčič Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Grudnik Marija iz Dravelj pri 
Ljubljani. S tem jo preklicujem. 
531 Grudnik Marija 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
7711, izdano od okrajnega LO na Jese- 
nicah (Gor.) na ime Habjan Miro iz 
Podkorena, okraj Radovljica. S tem jo 
preklicujem. 
502 Habjan Miro 

Izgubila sem osebno izkaznico na ime 
Hajsek Marija, Maribor, Ob bregu št. 12. 
S tem jo preklicujem. 

Ilajšck Marija, 
524 >Grajaka  klet«,  Maribor 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 2 na ime Horvat Marija, roj. 17, X. 
1897, Markovci, Ptuj. S tem jo prekli- 
cujem. 
510 Horvat Marija 

Izgubila sem   prometno   knjižico za 
kolo (evid. št. tablice 192.398) na  ime 
Kirn  Alojzija  iz  Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
493 Kirn Alojzija 

Izgubil   sem   zač.   osebno   izkaznico 
št.  1702,  izdano cd  krajevnega  N0  v 
Pluju na ime Kocijan Ivan iz Ptuja. S 
tem jo preklicujem. 
508 Kocijan Ivan 

Izgubila se je osebna izkaznica štev. 
8323 na ime Kondrič Ludvik, Novo me- 
sto, Sokolska ul. 1, in jo e tem prekli- 
cujem. 
495 Kondrič Ludvik 

Izgubila se je osebna izkaznica štev. 
09128 z dne 28. XI. 1945, izdana po 
okrajnem ljudskem odboru, odsek za 
notranje zadeve v Ljutomeru na ime 
Macun Ljudmila, Stročja vas. S tem jo 
preklicujem. 
522 Macun Ljudmila 

Izgubila sem osebno izkaznico, Izkaz- 
nico OF in žel. legitimacijo, prvo izdano 
od narodne milice v Ljubljani, posled- 
njo pa od žel. direkcije v Ljubljani, 
vse na ime Papež Lavrencija iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 
523 Papež Lavrencija 

Izgubil sem začasno železniško \• 
macijo, izdano od uprave državnih J-e'e\ 
nie v Ljubljani na ime Remenih 1\•••• 
uslužbenec pri  kurilnici v  Velenju« 
tem jo preklicujem. 
509 Remenih Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico in 'Ji 
kaznico OF ter nakaznico za na bay 
umivalnika in loncev, vse na ime SkaUJ 
Frančiška iz Ljubljane. S tem jih Pr4 
klicujem. I 
497 Skalja Francih» 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 2lj>'*j 
na ime Skledar Štefan, Gomilica, ••"• 
Dol. Lendava in jo s tem preklicuj^ 
511 Skledar StcIa» 

Izgubila eem sedem nakaznic za # 
bavo blaga št. 311.384, 311.383, 311-^ 
311.379, 311 378, 311.377 in 311.376, W 
nih od četrti LO Bežigrad na ime *f\ 
har Jurij iz Ljubljane, Dravska u1, 

S tem jih preklicujem. 
492 Salchar Marija, nia'> 

Izgubila   sem   zač. osebno   izla^jfl 
št. 284, izdano od mestnega LO v = 
stanju na ime Terpin Karla iz Sosta"! 
S tem jo preklicujem. 
518 Terpin Kari» 

Ukradene so nama bile ••••• 
knjižica ev. št. 9166 na ime Trn°l, 
Franjo, prometna knjižica mojega f.i 
ev. št. 2019 in osebna izkaznica 03;V 
na ime Trnovec Mitja, poslednja i% (, 
od narodne milice in mestnega l• 
Ljubljani. S tem jih preklicujeva. 

Trnovco Frani0 

515 Trnovec Mitj» 

Izgubila sem začasno osebno Ü}l 
nico št. 37, izdano dne 8. XII. lOiK 
KNO Belo vodo na ime Vajdl Ant0"! 
iz Belih vod, p. Šoštanj. S tem jo p 

klicujem. 
Vajdl Antonija , 

Bele vode, p. Sosta« 504 

Izgubila se je zač. osebna izkaz^. 
štev. 344, izdana od krajevnega N^. • 
slinja na ime Založnik Lenart, •^' 
S tem jo preklicujem. , 
512 Založnik Len»* 

Izgubila sem osebno izkaznico,"-.-^ 
od komande narodne milice v •••/••« 
na ime Zupančič Terezija iz Ljub1!4 

S tem jo preklicujem. .. 
503 Zupančič Tere«* 

Izgubil sem osebno izkaznico, i^fj 
od krajevnega NO v Grajski vasi na p0|, 
Zibret Stefan iz Lače vasi 3, p. Sv'ie^ 
fenk pri Središču. S tem jo preklic« 
501 žibret Štel"* 

Izgubila sem svojo osebno izk^ .^ 
izdano od KLO Uršna sela _•• •( 
Zupev Ana iz Uršnih sel in j° s 

preklicujem. 
514 Župcr AB» 

JJredniki fonar itobertj tisk in založba; tiskarna Merkur — oba v Ljubljani» 



URADNI LIST 
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Letnik m. Priloga k 15. kosu z dne 20. tebruarja 1946. Številka 15, 

Objave 

d La 

221,286.865. 
153.209. 
130.010. 

Denarni zavod Slovenije 
Ljubljana 

Stanje računov l dnu 31. januarja 1940. 
AKti,a 

BJagajna: din 
gotovina 40,832.002.12 
prodna banka — žiro račun 173,128.521.02 
rostoa hranilnica — ček. račun 7,326.281.22 
Valute «...  
Menice .•   ..........   . 
Vrednostni papirji .   ...   I   .','.."..',.'.'.".   .       10,540.030. 
Dolžniki: 
denarni zavodi itd  
trgovina, obrt, industrija in ostali dolžniki 
Podružnice  
^premičnine  
^»ventar , 
0s'aia aktiva  

evidenc ni računi. 
Qarancije, akreditivi itd. . .    . 

74.706 064.55 
448,908.349.05 523.014.413. 

2,214 738. 
2.4S0.4O0 

2.:0 827, 
ÎF3.384 

92 

eo 
75 

,fi5 
33 

Pasiva 
"snovna glavnica 
gpnikl: 

91,070.930.41 
010.547.101.09 

761,094.879 

29.122.547 
790,817.420. 

30,000.000. 

1,018.141. 
3.9HÎ.531. 
1.283.555. 

545.747, 
4.330.903, 

51 

08 
5!) 

enarni zavodi itd  
• Rovina, obrt, industrija in ostali upniki .   . 
Nružnice    . 
» ranihie vloge na knjižice ....... 
i^ätnc emisije  
u*ta.la  pasiva   
Evt^       .    , *       t 7G1.G94 879. ^v'den6n i   računi. 
Francije, akreditivi itd        2M22.547. 

790,817.120. 
Obrestno more, veljavno od 1.1.1946 dalje: 

Vloge na žiro-računih so plačljive na pokaz in   no   donašajo obresti. 
Vloge na tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje. 
Vloge na hranilne  knjižice  so  plačljive   na   pokaz   ali   na  odpoved 

hranilne vloge na pokaz .        2   %    p. 
hranilne vloge vezane na 1 mesec ....    2.5%    p. 
hranilne vloge vezane na 8 mesece    ...    3   %    p. 
hranilne vloge vezane na ß mesecev ali več    3.5%    p- 

Posojilo v tekočih računih — hipotekarnc   kritje, 
bianco menice in drugo, V« letno obračunavanje 6—7%    p. 

50 
2'' 
79 
,55 
45 
51 

08 

59 

a. 
a. 
a. 
a. 

Eskompt menic •- 
a. 
a. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

lG2 
Vpisi: 

^••: Celje, Na okopih Si.10 
••29- januarja 1946. 
0J ••••: Krajne Mihael i sin. 

teriJn'"! predmet; Stavbeno in galan- 
«je.      kleParstYQ, vodovodne instala- 

Družbena oblika: Javna trgovska druž- 
ba od 29. I. 194G. 

Družbenika: Krajne Mihael, star., kle- 
par in instalater Na okopih, Celje št. 10. 

Krajne Mihael ml., kleparski in inšta- 
laterski pomočnik. Na okopih, Celje 10. 

Podpis firme: Firma se podpisuje ta- 
ko, da pod pisanim, tiskanim ali s pe- 
čatom odtisnjenim besedilom firme pri- 
stavi družbenik Krajne Mihael star. aH 
Krajne Mihael ml. svoj lastnoročni pod- 
pis. :' • 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 29. januarja 1946. 

Zt 12/46-2. — A 111 277/2 

Spremembe in dodatki: 
163. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 31. januarja 1946. 
Besedilo: Prva hrvatska štedionica i 

Zagrebu, podružnica v Celju. 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 21. XII. 1945, št. P'2806—45, *e 
vpiše delegat Kralj Drago, upravnik 
Celjske mestne hranilnice. 

Kralj Drago sopodpisuje firmo z do- 
sedanjimi upravičenci tako, da pristav) 
pod pisano, tiskano ali s štampiJjko od- 
tisnjeno  besedilo  firme,  podpisano od 
upravičenih   podpisnikov,   svoje   ime   s 
pristavkom: delegat ministrstva financ 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 11. februarja 1940- 

Rg B I 37 54. 
* 

154. 
Sedež: Št. Vid nad Valile kom. 
Dan vpisa: 23. jar.uarja 1940. 
Besedilo: Dr. Àrtur Pei gor Persists- 

vr-wahun" Missini«;, 
Po od lot'bi okrajno zaplenibene komi- 

sije v poslanju z dne 13. 11. 1945, opr. 
it. 0, jo vse imetje dr. Arturja Pergeria, 
ki je v okraju &o .tanj ali kjer koli v ob- 
močju DF.J, prešlo v državno last 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. januarja 19 Jß 

H R A 3/5 
* 

1C5. 
Sedež: Grosuplje pri Ljubljani 
Dan vpisa: 12. februarja 194«. 
Besedilo: Motvoz in platno d. d. v li- 

kvidaciji. 
Po odločbi  Narodne  vlade Slovenije, 

ministrstva za industrijo in rudarstvo z 
dne  3.  septembra  1945,  zap.  št   Per«. 
2018, se vpiše delegat Baile Ivan. sta- 
nujoč v Grosupljem, Stranska vas 40, 

Okrožno sodišče v Ljubljrni 
dne 12. februarja 1946. 

Rg B II 145/12 
* 

1G6. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. februarja 1946. 
Besedilo: Nova založba, družba z o. z. 
Izbrišejo se poslovodje: 
dr. Božič Mirko, dr   Basaj Joža, Kra- 

njec Silvo, Zaplotnik Ignacij, dr. ZilJ-o 
Stanislav in dr. Valencia Vladimir. 

Okrožno sodišče v Ljubljaii' 
dne 14. februarja 194t! 

Rg C V 235 6 
* 

1G7. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. februarja 1946. 
Besedilo: Josip Peteline, tovarnišla 

zaloga šivalnih strojev iti njih posamez- 
nih delov, zaloga koles i» galanterije. 



öiran m. 

Po odločbi MLO za okrožno mesto 
Ljubljana, oddelek za trgovino in pre- 
skrbo z dne 6. II. 1946, TP št. 182/46 
se vpiše delegat Tercek Janko v Ljub- 
ljani, Večna pot 31. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. februarja 1946. 

Rg A III 142/3 

ÌG8. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. februarja 1946. 
Besedilo: Pražarna Žfka, družba z o. z. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 7. februarja 
1946, I/P—633/46—J, se vpiše delegat 
Cerne Bogomir iz Ljubljane, Hradeckega 
cesta 82. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. februarja 1946. 

Rg C II 37/26 

169. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. februarja 1946. 
Besedilo: Feliks Toman. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 14. I. 1946, 
Pers. 255/46, se izbriše dosedanji dele- 
gat Nemec Vladimir in vpiše novi dele- 
gat Kavs Ludovik, gradbeni tehnik v 
Ljubljani, Carja Dušana 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. februarja 1946. 

Rg A VI 61/6 

170. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. februarja 1946. 
Besedilo: Zadružna in. kmetijska ban. 

ka, podružnica v Ljubljani. 
Podružnico vodi upravni odbor, kate- 

rega sestavljajo upravnik podružnice in 
pomočnik upravnika, če tega ni, en 
uradnik podružnice, katerega določi 
upravni odbor, ostala dva člana pa do- 
loči federalni minister za finance. 

Vpišejo se: vršilec dolžnosti upravnika 
podružnice Maric Alojzij, dosedanji po- 
močnik upravnika Zadružne gospodar- 
ske banke v Ljubljani in člana poslov- 
nega odbora: ing. Levstik Jože, tajnik 
Narodne vlade Slovenije in Nemec Ivan- 
Vojko, uradnik IZOS-a, oba v Ljubljani. 

Joštu Ivanu, uradniku podružnice, 
je podeljena pravica sopodpisovanja za 
podružnico. 

Že vpisani pooblaščenec ing. Gostin- 
čar Bojan, uradnik podružnice je član 
poslovnega odbora. 

Imenovani bodo podpisovali za firmo 
tako, da bosta vedno po dva izmed njih 
pristavila pod besedilo firme svoja last- 
noročna nodpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. februarja 1946. 

Rg BIH. 118/15. 

Izbrisi: 
171. 

Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 4. januarja 1946. 
Besedilo: Hranilnica dravske, banoyi- 

ne, podružnica v Celju, 

Po sklepu tega sodišča z dne 4. ja- 
nuarja 1946, A III 248/8, s katerim se 
je vpisala spojitev Hranilnice dravske 
banovine, podružnice v Celju s Celjsko 
mestno hranilnico v Celju, se izbriše 
Hranilnica dravske banovine, podružni- 
ca v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne li. februarja 1946. 

A III 60/21. 

Zadružni register 
Vpisi: 

172. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 14. februarja 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom Gorje, Bled z okolico. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 6. januarja 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo In kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike aH posre- 
duje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje za 
njih račun po kakovosti aH povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke .vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mleka; 
e) da priskrbi in vzdržuje- skupne paš- 
nike za živino svojih zadružnikov; f) da 
prireja za svoje zadružnike živinske 
sejme, razstave, premovanja, strokovna 
predavanja in kar že spada k pospeše- 
vanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
razglasni deski. Vabilo na skupščino 
pošlje poleg tega vsem N00, v območju 
katerih posluje, in vsem članom, sled- 
njim najmanj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 10 članov, ki jih voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Ferčej Miha, posestnik v Zasipu 41, 

predsednik, 
Koželj Janez, mlinar, Grabče 13, tajnik, 
Jamer Martin, posestnik, Boh. Bela, 

blagajnik, 
Rozman Matej, posestnik, Višelnica 3, 
Čop Janez, pos. sin, Sp. Gorje 5, 
Koselj' Gabrijel, posestnik, Blejska 

Dobrava 25, 
Jane Anton, posestnik na Rašici 7, 

Mežan Janez, posestnik, Grad-Bled 38, 
Dolar Franc, posestnik, Želeče 57, 
Toman Alojzij, posestnik, Bodešče 23, 
Zupančič Anton, posestnik na Selu 16» 
Vidic Janez, posestnik, Poljska 21, 
Markelj Janez, posestnik, Mlino 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. februarja 1946. 

Zt 14/46 — Zadr. V 55/1 

* 
173. 

Sedež: Hotcdršica. 
Dan vpisa: 14. februarja 194G. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Hotcdršici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skur> 

ščini dne 13. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo- vaš; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu ' 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško' 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da' 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih dej; d) <Ja' 
skupno nabavlja in izdeluje, zbira i1} 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru* 
sena naselja po predloženem in odobrs-; 
nem obnovitvenem načrtu; f) da pom<^" 
nosti od pristojnih vojaških oblasti iz,'. 
posluje pritegnitev delovnih moči, zl?-?,u 

iz vrst vdjnih ujetnikov ter jim odrel* 
delo po njihovi strokovni usposobijo 
nosti. 

Zadružni delež znaša 200 dinarjev j0 

se mora vplačati ob vstopu v zadrug01 

Vsak zadružnik jamči še z dvajset 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 

tem, da jih nabije na zadružni razgla?" 
deski. Vabilo na skupščino pošlje pole» 
tega vsem N00, v območju katerih P°j 
sluje, in vsem članom, slednjim najin311' 
8 dni pred skupščino. .. 

Upravni odbor sestavljajo predsednic 
tajnik, blagajnik',   morebitni   načelni? 
odsekov in 6 članov; voli ga škupš^10 

za dobo treh let. - 
Vsako leto izslopi tretjina odbornik0*' 
Zadrugo zastopata in zanjo P0<*P1;?!j] 

jeta predsednik in tajnik upravnega ,ia' 
bora, če sta pa odsotna, dva za to P0; 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: •>.. 
Gruden Ivan, mali kmet v Hote0' 

šici 52, predsednik, \.n 
Albreht Ivan, kmet v Hotedršici >• > 

tajnik, . o-;, 
Semrov Jože, kmet v Hötedrsiw °. 

blagajnik, . >L 
Lukan Janez, hlapec v Hotcdršici   ... 
Brus Janez, kmet, Novi Svet 9, , • .< 
Rupnik Anton, kmet v Hotedrsi«-1 

Petkovšek Jože. kmet. Ravnik h 



žicu?611 Franc' kmeöki eIn v Hoteđr" 
Nagode Kari, kmet v Hotedršici 26. 

Orožno sodišče • Ljubljani 
«ne 12. februarja 1946. 

Zt 15/46 — Zadr. V 56/1 

174. * 
Sedež: Ravnik. 
••• $**'• 30. januarja 1946. 

h Ra   "k! 0bn0TitTCna zadruga z o. j. 

fev J112* Je bila ustanovljena na skup- 
en ča      

16' sePtembra 1945 za nedolo- 

Jhga zadruge je: 
Wn' t ^ vodstvom tehničnega stro- 
izđei    ? Prouči terenske razmere   in 

, a obnovitveni načrt za svojo vas; 
stt<jif?a • P0**  vodstvom  gospodarskega 
uih d i  aka izdela Poračun obnovitve- 
ni za    i23 vsake8a posameznega Člana 
•0 ^/, celotni okoliš; nadalej določi viši- 
<xiDln°MemeDitve v delu in denarju in 

inćuni načrt za vsakega člana; 
obwa Posreduje med člani in narodno 
^tnii? Uredi'ov zemljiškoknjižnih, služ- 
io ,,n in drugih event, spornih odno- 

^omasacija); 
^aterii P^skrbuje   kredit  za   nabavo 

riaia in izvedbo obnovitvenih del; 
^ira •   skupno nabavlja   in   izdeluje, 
gtaâvn porazdeljuje med svoje člane 

ejj4 material; 
vih j} s Pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
•1••••Vnib moči pod vodstvom teh- 
"4selia   8*'rolcovniaka obnovi porušena cWvn ^0 Predloženem in odobrenem 
• Vllvenem načrtu; 

Jaških   ili0 možnosti od pristojnih vo- 
lovnij.     *asli izposluje pritegnitev de- 
kov te."??01» zlasti iz vrst vojnih ujetni- 
tovni 5im odreja delo po njihovi stro- 

2«i usposobljenosti 
*è vnial?nI delež zna2a 20° dinarjev in 

Vsak    V 4mese2nih obrokih. 
*neskn,„Zadru2nik iam& šo z 10 kratnim 

Zađ ^^nih deležev. 
km, /uf.a objavlja svoje priobčitvo s 
?6ski vi>?-inab^e na zadružni razglasni teSa L8Dla na skupščino pošlje poleg 
'?••.!•? N00' v območju katerih po- 
8 •LAGra, 61anom, slednjim najmanj 
, %aï-d skupščino, 
tynik hi ,bor eestavljajo predsednik, sSšgi„•••• in 1 Član, ki jih voli 

?a dobo 3 let. vSakrt W   . uuo ° iet. 
» ?Mîvnl ^ ^3t°Pi tretjina odbornikov. 
t-PrÄn^pala in »»Jo Potlpisuîe- 
>,"?«.»* in 1•^• upravnega od- la^ena ^»pa odsotna, dva za to po- 

Cian,, "Pravnega odbora. 
^eSa

T
Vn*ega odbora s»5 

V' PredSednfkUPOk°3eneC' Mramoro- 
ÄfL^'kmet, Ravnik 15, 

hifti Jan 
» gradb. tehnik, Strmca 

ez« kmet> 'Lepi vrh 1, blaga]- 
Ok 

2t s»/?' Januaria 1946. 
•       ®/•- ~ Zadr. • 51/1. 

175. 
Sedež: Stična. 
Dan vpisa: 30. januarja 1940. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

v Stični. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini 12. decembra 1945 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in iz- 
dela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovit- 
venih del za vsakega posameznega čla- 
na in za celotni okoliš; nadalje določi 
višino obremenitve v delu in denarju 
in odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med Člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih in 
drugih event, spornih odnosov (koma- 
sacija) ; 

č) da priskrbuje 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 razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih vo- 
jaških oblasti izposluje pritegnitev de- 
lovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujet- 
nikov ter jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 500 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčit ve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem N00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, morebitni načelniki odsekov in 
4 člani, ki jih voli skupščina za dobo 
treh let. 

Vsako lelo izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena Člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Retar Jože: kovač na Viru pri Stični 

34, predsednik, 
Kovačič Janez, pletilec v Stični 17, 

tajnik, 
Plankar Jože, kmet na Pristavi 1, 

blagajnik, 
Strinole Karolina na Viru 27, 
Roje Franc, Gorička 3, 
Slapničar Jože na Pristavi 2, 
Kastelic Jože v Metnaju 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. januarja 1946. 

Zt 11/46. - Zadr. V 52/1. 
* 

176. 
Sedež: Račc. 
Dan vpisa: 80. januarja 1946. 
Besedilo: Nnlmvna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom E Racah, 

Stran 69. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 25. novembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava in prodaja gospodarskih in 

življenjskih potrebščin za članstvo brez 
posrednikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je to v 
zadružno korist; 

d) ustanavljanje in sodelovanje pn 
ustanavljanju poslovalnic in oddajališc, 
zadružnih gostiln in podjetij zaradi bolj- 
še in cenejše preskrbe svojih članov;   _ 

e) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanja predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejše so- 
delovanje ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja zaradi samo- 
pomoči in izboljševanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo ali pa 
v 10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči šo s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Oznanila se izvršujejo v >Novi za- 
drugi« in z nabitjem na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko clanoy uprav- 
nega odbora, kot je poslovalnic; voli jih 
skupščina za dobo 3 let. Funkcijska 
doba prvega upravnega odbora, ki šteje 
poleg predsednika in podpredsednika še 
9 članov, traja do prihodnje skupščine. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega od- 
bora, ali pa po en član upravnega od- 
bora in po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
vpis v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Krepfl Franc, posestniški sin, Race, 

prelsednik, 
Greif Ivan, posestnik, Fram, podpred- 

sednik» 
Bauman Slavko, posestniški sin, Rače, 
Mustafa Jože, posestniški sin, Rače, 
Brezovšek Vinko, delavec, Rače, 
Medved Franc, železničar, Rače, 
Kac Alojz, kolar, Hotinja vas, 
Arbeiter Jurij, posestnik, Podova. 
Plečko Anton, posestnik, Rače, 
Lašič Maks, mesar, Rače, 
Kac Jože, čevljar, Ješenca. 

dne 30. januarja 1946. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd- II., 

Zadr. II 98/1 
* 

177. 
Sedež: Velika Polana. 
Dan vpisa: 21. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamst'-m r "^cüki Polani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 28. decembra 1945 ta nedolo- 
čen čas. 

Jfeloga, zadruge jej 



latrati 70. ßtcv. 15.-. 

a)" nabava in prodaja gospodarskih in 
življenjskih potrebščin za članstvo brez 
posrednikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je to v 
zadružno korist; 

d) ustanavljanje in sodelovanje pri 
ustanavljanju poslovalnic in oddajališč, 
zadružnih gostiln in podjetij zaradi bolj- 
ee in cenejše preskrbe svojih članov; 

e) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanja predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejše so- 
delovanje ter probujanje zadružne za- 
jesti. 

Vse te naloge opravlja zaradi samo- 
pomoči in izboljševanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo ali pa 
y 10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s sedemkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem •• 
zadružni razglasni deski. Upravni odbor 
sestavljajo predsednik, podpredsednik 
in toliko članov upravnega odbora, kot 
je poslovalnic; voli jih skupščina za 
dobo 3 let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
edbora. Prvi upravni odbor šteje poleg 
predsednika in podpredsednika še pet 
članov.    • 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora, ali pa po en član upravnega od- 
bora in po *en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločhi skupščine 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
vpis v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Tompa Ivan, poljedelec, Velika Pola- 

na, predsednik, 
Križanič Franc, učitelj, Velika Polana, 
Hozjan Ignac, mlatilničar, Velika Po- 

iana, 
Hozjan Ivan, poljedelec, Velika Polana, 
Litrop Ignac, poljedelec, Velika Po- 

lana, 
Tibaut Martin, poljedelec, Velika Po- 

iana, 
Hozjan Franc, poljedelec, Mala Poiana. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 
dne 24. januarja 1946. 

Zadr. II 99/1 

Spremembe in dodatki: 
178. 

Sedež: Gornji grad. 
Dan vpisa: 26. januarja 1946. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso- 

Jiliiica v Gornjem gradu Z; • >n. j, 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 6. X. 1945, št. G12-V-194Ö, se vpiše 
delegat Zmavc Franjo, Gornji grad. 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 14. X. 1945 se je Kmečka hranilnica 
in posojilnica razdružila in prešla v li- 
kvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpiso- 

vala Pečnik Ivan, trgovec v Sv. Flor. 
janu in Presečnik Ivan mL, trgovec v 
Sv. Lenartu. 

Likvidacijska firma kakor doslej s pri- 
stavkom >v likvidaciji«. Izbrišejo se čla- 
ni   upravnega  odbora:   Krajne  Martin, 
Mlakar Franc,  Veršnik  Ivan,  Slander 
Maks, Premšak Franc, Pozniö Jožef, Pre- 
sečnik Ivan, Pečnik Ivan in da je likvi- 
dator zadruge Zveza spodnještajerskih 
kmečkih zadrug, >Raiffeisen Graz<. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. januarja 1946. 

Zadr. V 325/61. 
* 

179. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 15. februarja 1946. 
Besedilo: Posojilnica za Bled in oko- 

lico na Bledu, zadruga z neomejenim 
jamstvom. 

Po odločbi NVS, ministrstva za fi- 
nance — bančno zavarovalni oddelek 
št. 612-V-1945 se vpiše delegat tov. Toni 
Franc, ki bo podpisoval tako, da bo pod 
besedilo firme postavljal svoj lastno- 
ročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljar' 
ine 14. februarja 1946. 

Zadr. I 140/114 
* 

180. 
Sedež: Bohinjska Bela. 
Dan vpisa: 15. februarja 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Bohinjski Beli, zadruga z neomejenim 
jamstvom. 

Po odločbi NVS, ministrstva za fi- 
nance — bančno zavarovalni oddelek 
št. 612-V-1945 se vpiše delegat tov. 
Toni Franc, ki bo podpisoval tako, da 
bo pod besedilo firmo postavljal svoj 
lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. februarja 1946. 

Zadr. II 5/13 
* 

181. 
Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 5. februarja 1946. 
Besedilo: Lesna zadruga »Borovnica« 

v Borovnici, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Na skupščini dne 27. januarja 1946 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Lcsno.pro- 
đuktivna zadruga z omejenim jamstvom 
Borovnica. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, 1 načelnik gozdarskega 
odseka in 3 člani. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov-gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic; b) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke ha 
račun članov ter plačevanje lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov; 
c) najemanje, nakupovanje ali zgradi- 

tev nepremičnin in inventarja radi za- 
gotovitve sodobnih obratovališč za obde-- 
lovanje lesa; <•) poglobitev zadružna 
vzgoje in zavesti, pospeševanje smotr- 
nega gozdarjenja in gospodarjenja ' 
lesom sploh. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev na 
1 lia gozdne posesti, v ondar ne nad 
2.500 dinarjev. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni   razglasni   deski.   Vabilo   na, 
skupščino pošlje poleg tega vsem N00i 
v območju katerih posluje, in vsem č• 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skup'l 

šaino. 
Izbrišejo se člani upravnega odborSj 

Trček Ciril. Hrovatin Josip in Miku? 
Josip, vpišejo pa se novoizvoljeni član1, 
upravnega odbora: # 

Turšič Kari, posestnik na Brezovici Hi 
predsednik, 

Košuta Martin, posestnik v Borovnici• 
tajnik, 

Majaron Joško, posestnik v Borovnic 
št. 9, blagajnik, 

Švigelj Franc, posestnik v Borovnic 
št. 49, načelnik gozdarskega odseka, 

Podboj Ludovik, posestnik v Dolu #>• 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 4. februarja 1946 
Zadr. IV 126/2 

. * 
182. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 12. februarja 1916. 
Besedilo: Okrajna posojilnica v Lj"'°?' 

meru, zadruga z neomejenim jamsC»"1, 

Po  sklepu    izredne    skupščine   ^ d 
6. januarja 1946 sp izbrišejo člani d°ê? 
danjega upravnega odbora: Iiajh Jak° >, 
posestnik v Ljutomeru, Ferk Miloš, ŽlP* 
nik v Cezanjevcih, Slavic Franc, poses 

-    • -    - ;tni!' 
ïtnil 

Desnjaku, Fistrovič Franjo, posestnik 

nik na Cvenu, Dunaj Alojz, posestnik 
Lukavcih, Sonenwald_ Alojz, posestnik 

Stročji vasi in pooblaščenec za sop° ' • 
pisovanje Potočnik Peter, ravnatelj l 

druge. 
Vpišejo se člani upravnega odbora- 
Pučnik Anton, posestnik v Noršinci11' 

predsednik, j„ 
Vilar Veno, trgovec v Ljutomeru, V. 

predsednik, t 
Slavic Franc, posestnik na Cvenu,   < > 
Stajnko Franc, posestnik v Ljutomer"» 
Kukovec Saša, mlinar v Ljutorncr%j 
Puklavec Stanko, posestnik v Strw 

vasi, -ü 
Pihlar Nando, posestnik v Radornen •. 
pooblaščenec za sopodpisovanjß ^r j. 

•• Feliks, ravnatelj zadruge, Lju'onJ 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd- H*», 

dno 12. februarja 1946. 
Zadr. II 21/70 

ner 

183. 
Sedež: Virmaže. ;   ' 
Dan vpisa: 5. februarja 1946. ^ 
Besedilo: Kmetijsko  strojna «»"gj. 

v Virmažah, zadruga z omejenim > 
stvom. 1bor» 

Izbrišejo se člani   upravnega <*»    . 
1 Coi Janez, Trilar Matevž, Jugovic 1 r? 



Štev. m 
Stran 71. 

še?? Frano in  pfotnar Anton, vpi- 
ne^a odboja"0'0'"01-'0"1  Ciani  UpiaV" 

RMntarT,Janra'  P^lnik, Sv. Dui,  38, 
««Par Peter, püsC.,tn,k, brone 5, 
S" ^°Z,cf' Pü*estnik, Trata 18, 

It. 26        Valentin, posestnik, Sv. Dull 
Cof Franc, posestnik, Virma/e 43. 

"«rožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. februarja 1946. 

Zadr. Ili 75/31 

ïo G6/4G-34 g-,! 

SklCP 

4aniUlT6-MariJa' zasebnica, stan. v Ljub- 
per it ,^aska CCsta ht. 27, je vložila zo- 
znan     llc'a. Alojza, godbenika, sedaj ne- 
zalj0n^a  bivališča,   tožbo   radi   razveze 

Alokn b.ivaIi;;ce tožene stranke MuliiČa 
n*k dr

nipZnai10' sc Inu Postavi kot skrl)- 
Sodit*' *ornPe Leon, tajnik okrožnesra 

leCa v Ljubljani. 

"krožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. februarja 1046. 

ïo 78/4G^2 502 

^ravdr 
Oklio 

gospJj?na stvar: Cep Cirila roj. Krajne, 
•••0••

1••• "a Pobrežju, Zrkovska c.'22, 
••'6•• Ivanu, brusaču, nazadnje na 
Sedaj tJU Pri Mariboru, Zrkovska c. 22, 
2afe0J;\eznanega bivališča, radi razveze 

T   v    v 
s'raijjjCa.franka je vložila zoper toženo 

j    °     bo na razvezo zakona, 
zložil? Ustna razprava v tej pravdi je 
liri v « i na 13- marca 1046 ob P01 10- 
^•.      * šl- 93 Pri tem okrožnem so- 
,'X\Gr   ;     i . 

^•••• <• ., lvališče tožene stranke ne- 
jov. dr V' pos,avlia za skrbnika na čin 

ru» k- • r41C l'^anjo, odvetnik v Mari. 
••8••* ^° zastopal na njeno nevar- 
vtranka "Jen-C ^roške, dokler se tožena 
sČenCa   

no lavi ali ne imenuje poobla- 
0kro

v 
z,1° sodišče v Mariboru, odd. I., 

d«o 11. februarja 194G. 

*° 76/46^2 

Sklep 
503 

,'•• „.,'"; -'""«-u, zeioznisuemu ••••- 
••• ?,*•*? stanujočemu v Zg. Rad- 
gona Uoiserl°va c. št. 1, radi razveze 

"1••••••*•••••• i° vloZila zoper toženo 
,Javn

t0^0na «zvezo zakona. 

S^ena^a i\razprava v tei Prav<K Je 

**i št ••     • ' marca 194G ob 9- uri v 

Ker h'   i-ri    m okr°žnem sodišču. 
H. i' PoSnììfe toZe,no slranl:o ni znano. 
L? đr  Krnift?3 skrbnika na čin tova- 
>>> Ciril M J1?"10' odvetnik v Mari- 
ast°Pal   LM^°dova ul- 18/11, ki jo bo 

'* njeno nevarnost in njene 

stroške, dokler se tožena stranka ne ja- 
vi ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodiičo r Mariboru, odd. L, 

dne 11. februarja 1946. 

OK 3/46—6 * 550 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Miškot Andrej, roj. 10. VII. 1899 v 
Ukvah na Koroškem, r. k., poročen, sod- 
nik v Ljubljani, stanujoč nazadnje v 
Ljubljani, je dne 1. XII. 1943 odšel na 
komisijo v Črnomelj in je baje na po- 
vratku ob napadu na avtomobilsko ko- 
lono, s katero so je peljal, blizu Suhorja 
prišel ob življenje in zgorel hkrati z 
avtomobilom, s katerim se je vozil. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
žene Miškot Marije iz Ljubljane, Zbaš- 
nikova 10, postopanje v dokaz smrti ter 
se izdaje poziv, da se poroča do 1. V. 
104G sodišču ali hkrati postavljenemu 
skrbniku, tov. Poiiebšku Božidarju, vodji 
ornitološkega observatorija v Ljubljani, 
Staničeva 19, kar koli je komu znanega 
o usodi pogrešanega. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 31. januarja 1946. 

Ok 16/46—2 545 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Cestnik Alojz, roj. 19. VI. 1911 v 
Sv. Lenartu, stan. nazadnje v Toplicah 
št. 130, p. Zagorje o/S, poročen, je dne 
22. VIII. 1944 odšel v partizane, odkoder 
se ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Cestnik 
Antonije roj. Sotensk, gospodinje v To- 
plicah št.-130, p. Zagorje, postopanje za 
proglasitev mrtvim ter se_ izdaje poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenem skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Cestnik Alojz se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IX. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče • Trbovljah, odd. I., 

dne 14. februarja 194G. 
* 

Ok 15/46-2 540 
Grčar Ivan, roj. 17. XII. 1876, nazad- 

nje stan. v Kisovcu št. 65, p. Loka pri 
Zagorju ob Savi, je bil dne 7. V. 1944 
odpeljan od vojaštva neznano kam in 
se od tega dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Grčar 
Frančiške roj. Drnovšek, gospodinje v 
Kisovcu št. 05, postopanje za proglasitev 
mrtvim ter se izdaje poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenem skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Grčar Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču, ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 1. VI. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L. 

dne 14. februarja 194L. 

Ok 20/40-2 * 539 
Kajbič Franc, roj. 13. IX. 1909 v Jese- 

novein, kovač rudnika TPD v Zagorju 
o/S, je odšel dne 3". VIII. 1944 v parti- 
zane in se od tega dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove sestre Kajbič 
Marije, pos. hčere v Jesenovem št. 12, 
p. Kotredež, postopanje za proglasitev 
mrtvim ter ?e izdaje poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Kajbič Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IX. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L. 

dne 14. februarja 1946. 

Ok 11/46-2 * 544 
Kersnik Jože, roj. 17. IV. 1910 v Za. 

gorju o/S, slan. nazadnje v Zagorju 
št. 134, je odšel dne 25. VII. 1944 v 
partizane in se od 29. XII. 1944 ni več 
javiL 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Kersnik 
Pavle roj. Drnovšek, gospodinje v Za- 
gorju št. 134, postopanje za proglasitev 
mrtvim ter se izdaje poziv, .da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenem skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Kersnik Jože se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. VIII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 14. februarja 1946. 

Ok 9/46-3 * 53Î 
Lapanja Anton. roj. 1. I. 1913, nazad- 

nje stan. v Zagorju-Toplicah št. 6, je dne 
6. VI. 1944 odšel v partizane in se od 
dne 29. IV. 1945 ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Lapanja 
Marije, gospodinjo v Zagorju-Toplicah 
št. 6, postopanje za proglasitev mrtvim 
ter sc izdaje poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Lapanja Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VII. 1947 bo sodišče na -vno- 
vično prošnjo odločilo1 o proglasitvi 
mrtvim 
Okrajno sodjšče v Trbovljah, odd. L, 

dne 14. februarja 1946 



Siran Ti 

Ok 17/46-2 546 
Magoršek Ivan, roj. 9. X. 1892 v Rib- 

niku Št. 69 pri Zagorju o/S, nazadnje 
stan. v Ribniku št. 69, je bil dne 14. III. 
1944 odpeljan od vojaštva neznano kam 
in se ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva emrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Magor- 
šek Marije roj. Robavs, gospodinje v 
Ribniku št. 69, postopanje za proglasi- 
tev mrtvim ter se izdaje poziv, da se 
o pogrešanem poroča sodišču ali e tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Magoršek Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče • Trbovljah, odd. L, 

dne 14, februarja 1946. 

Ok 13/46—2 * 542 
Mlinaric Ivan, roj. 9. VI. 1906 v Nem- 

čiji, nazadnje stan. v Zagorju-Lokah 
št. 39, je bil dne 25. III. 1944 odpeljan 
od vojaštva neznano kam in se od tega 
Ane ni več javiL 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Mlinaric 
Viktorije, roj. Maček, gospodinje v 
Zagorju-Lokah št. 39, postopanje za pro- 
glasitev mrtvim ter se izdaje poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Mlinaric Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče, na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 

dne 14. februarja 1946. 

Ok 12/46-2 538 
Mohar Leopold, roj. dne 16. XI. 1897, 

nazadnje stanujoč v Semniku št. 9, p. 
Loka pri Zagorju o/S, je bil dne 22. V. 
1944 od vojaštva odpeljan neznano kam 
in se od tega dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na prošnjo njegove žene Mohar Štefa- 
nije roj. Prestar, gospodinje v Semniku 
št. 9, uvede postopanje za proglasitev 
mrtvim ter se izdaje poziv, da se o 
pogrešanem poroča 6odišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Mohar Leopold se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I-, 
dne 14. februarja 1946. 

Ok' 14/46-2 543 
Sever Anton, toj. Ì7. VII. 1893, na- 

zadnje stanujoč v Kisovcu št. 55, p. Loka 
pri Zagorju o/S, je bil dne 25. III. 1944 
odpeljan od vojaštva neznano kam in se 
od tega dne nj seč javil, 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Sever 
Marije roj. Vozelj, gospodinje v Kisovcu 
št. 5ö, postopanje za proglasitev mrtvim 
ter se izdaje poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Sever Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišč© v Trbovljah, odd. L, 

dne 14. februarja 1946. 

Ok 19/46—2 * 541 
Strmljan Ivan, rudar, roj. 7. VII. 1905, 

stan. nazadnje v Zagorju-Toplicah št. 36, 
je odšel dne 24. VII. 1944 v partizane 
in se od tega dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Strmljan 
Marije roj. Hribar, gospodinje v Zagorju- 
Toplicah št. 36, postopanje za proglasi- 
tev mrtvim ter se izdaje poziv, da se 
o pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Strmljan Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kakor vest o sebi. 

Po 1. VIII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično   prošnjo   odločilo   o   proglasitvi 
mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 14. februarja 1916. 

I Sp 173/45-9 560 

Amortizacija 
Na prošnjo Prime Pepce, gospodinj- 

ske pomočnice v Sv. Jakobu pri Crikve- 
niči, zastopane po Kunstku Štefanu iz 
Trbovelj, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo zdolaj navedenih vrednostnih 
papirjev, ki so prosilki baje zgoreli ter 
se njih imetnik pozivlje, da uveljavi v 
šestih mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednostni pa- 
pirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. vložna knjižica Ljudske posojilnice 

v Ljubljani št. 61.631 na ime Justina 
Medved z vlogo 4.069.35 lir na dan 30. 
VI. 1945, 

2. vložni knjižici Vzajemne posojil- 
nice v Ljubljani: 

a) št. 8.872 na ime Rozina ePpca z 
vlogo 30. VI. 1945 po lir 2.446.—, 

b) št. 9.305 na ime Prime Jožefa z 
vlogo 30. VI. 1945 po lir 1.728.50. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. februarja 1946. 

Sp 237/46. 
Amortizacija 

561 

Na prošnjo Pire Ljudmile, trgovke iz 
Žužemberka št. 22, se uvaja postopek za 
amortizacijo spodaj navedenega vred- 
nostnega papirja, ki je prosilki baje 
prešel, ter se njegov imetnik poziva, 

da uveljavi v 6 mesecih po objavi 
Uradnem listu svoje pravice, sicer s 
bo po preteku tega roka izreklo, da )* 
vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Življenjska zavarovalna polica zavar* 

valnica Croatia št. 110.559 v vrednos», 
65.000 dinarjev. 

Okrajno sodišče v Novem mosti 
dne 8. februarja 191'' 

* 
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Poziv upnikom 
Pri  okrajnem   narodnem   sodišču * 

Kamniku je uveden zaplombeni pos'  , 
pek glede imovine naslednjih oseb: 

Anžič Anton, Mekinje, Zp 42/46, 
Bokalič Ivan, Pristava, Zp 164/45,    : 

Brinovec Alojz, Drtija 26, Zp 173/*>'; 
Burja Franc, Prikernica, Zp 246/43, 
Belcijan Boštjan, Gora, Zp 5/45,       '• 
Balon   Martin,   Marija   Cirkuse,   z? 

417/45' •/•• ' Burkeljca Anton, Laze 8, Zp 41W*>' 
Burkeljca Amalija, Laze 8, Zp 420/*>» 
Berger Adolf, Loke 13, Zp 136/46, 
Cerar Jožefa, Gorica, Zp 184/45, 
Cerar Marija, Gorica, Zp 185/45, 
Cerar Anton, Gorica, Zp 186/45, 
Cerar Frančiška, Gorica, Zp 187/4»; '. 
Cerar Frančiška, Moravče, Zp 128/4"» 
Cerar Janez, Svinje, Zp 129/46, : 
Dragon Martin, Zalog, Zp 147/45, ; 
Dedek Jože, Ljubljana, Zp 401/45, ,, > 
Dedek Jože mL, Ljubljana, Zp 402/*' 
Dolinšek Marija, Dupelno, Zp 264 *?'.'; 
Dremelj Jože, Dragomelj, Zp 400•' • 
Dolinar Franc, Pece, Zp 423/45, 
Dragar Jože, Studenec, Zp 199/46,-^ 
Grkman Janez, Suhadole, Zp l50',^', 
Groboljšek Jože, Moravče, Zp 218•, 
Groboljšek Srečko, Moravče, Zp222/**, 
Groboljšek Alojzij, Moravče, Zp 223/$' 
Goropečnik Janez, Križ 23, Zp 20^ 
Grilj Janez, Cešnjice, Zp 169/45, 
Grilj Ivan mL, Cešnjice, Zp 170/45» 
Grilj Anton, Cešnjice, Zp 171/45, 
Grilj Franc, Cešnjice, Zp 172/45. 
Gnezda Franc, Ihan 23, Zp 436/45, 
Hace Anton, Laze, Zp 421/45,        .^ 
Homar Franc, Podhruška, Zp 423/*"' 
Handler Janez, Kamnik, Zp 508/45, 
Hertler Fric, Mengeš 13, Zp 510/45, 
Hribar Mihael, Ihan 44, Zp 509/45, 
Hirschegger Rupert, Količevo, Zp 

296/45, ilK 
Hribar Gregor, Ihan 39, Zp 437/45, 
Heinrich Tine, Mekinje 8, Zp 562/«* 
Handler Ivan, Kamnik m. 17, Zp 

572/45, 
Helweger Franc, Vrhpolje 25, Zp 

79/45, u 
Helweger Rupert, Vrhpolje št. 2ö, 

Hofmeister Lizi, Mekinje, Zp 285'* 
Hobert Valter, Kamnik, Zp 318/45, 
Hanerl Oto, Mekinje, Zp 319/45,     * 
Handler Marta, Kamnik, Zp 32°/*" 
Helmes Ana, Kamnik, Zp 321/45.  , 
Heinisch Jožef, Kamnik, Zp 323/40, 
Hauschel Konstantin, Kamnik, ^P 

361/45, nonla, 
Hildegard Anton, Kamnik, Zp SWfo 
Hofmeister Franc, Mekinje, Zp SW'** 
Haba ing. Franc, Beljak, Zp. 388/4* 



Hiše!- 
58/46.Clleger •••' Dob-DomZale, Zp 

H ,   • } laden> Jar^ Zp 104/45, 

IBÄI' 
T•lava, Zp 135/45, 

g    ta'Trniwa^P 140/45, 
SakcÌJa' TonJaVa' ZP 139/45' 
Javori   • ne' Straža> ZP 198/45' 
CS ?°Že' CeB"Jià, Zp 200/46, 
J ^3»?. Straža, Zp 201/45, 
C SS parija. Straža, Zp 202/45, 
Javnï* , Xalentin. Strada, ZP 203/45, 
C?!f Iink0-Stra^ ZP 204/45> 
CräS • nt0n' StraZa' ZP 203/4•)- 
£ ! Van' Stra?-a, Zp 206/45, 
Jentl •

•?1••>< SP- Jarše, Zp 234/45, 

Knn„: Ä Joze» D°l> 108, Zp 1/40, 
«• aJiia' Lukovica, Zp 119/45. 
W»k . nt01V Studenec, Zp 148/45, 
^•  föÄ ?eNice, ZP 176/4•- 
Kos Sfi   ', Ce^ni{ce, Zp 177/45, 
Kos M a?la' Ce§njice, Zp 178/45, 
Kos ?• 9e?ni^e, Zp 179/45, 
Kon       ' CesnJice» ZP 180/45, 

182/4!• vä(* Rudolf, Podstran, Zp 

KÏUIP ?ranc' Gorica' Zp 188/45, 
Kru{ Jfe» «or^a, Zp 189/45, 
Vlcpr

na'^?rica'ZP 190/45' k   f'anciäka, Gorica, Zp 191/45, 
•••• 5••-•' Go,ica' ZP 192/4•' 
WP T 

anja' Gorica, Zp 193/45, 
Krulc i°Zefa' Gorica> ZP 194/45> 
Ktuu- £ranc> Gorica. ZP 195/45, 
Krivp*'anöiSka, Gorica, Zp 196/45, 
Kn 11 l eler> Stolnik, Zp 228/45, 
X<% a£c' KoSiSe 6> ZP 415/45' 
Ha   £ranc,Bi.šče 22, Zp 438/45, 
Kima,*1•1' •••* 24. Zp 439/45, 

lÄft Frane' spr.iance, Zp 132/46, 
%4ß • Frančiška, Kertina št. 14, Zp 

LUK
11
 
Jan< 

ìltn Fra 

Sa??62' Vrupolje, Zp 414/45, 
X Ìanez- Krašnja, Zp 138/45, 

ne in Marija, Stranje, Zp 

, -«.• •\."',1;' °rezje, •• iïo/••, 
> Mll'nar • Mali Mengeš, Zp 162/45, 
H»408/45       ]a in Ana> Zavrh SL 4•' 

Markù«ïari,îa' OlSevek, Zp 409/45, 
yMe<ivKa••; Nevl*e' ZP 410/45' 

•V35/40 ' Katarina' DomZale, 
Glavaši?: 

•ü?Äe- ' Vir> ZP 129/4• 

NSFV-• 
ktor' Kra§"ia, ZP 131/45, 

^••••1•10•
•' 

K«We. Z> 225/45 
bikovo  • -0; L'mi^ ZP 7/45, 
W45 Vlc Ljudmila, Domžale, Zp 
"r • 

Ä" Uf1"111"' obijana, Zp 434/45, 
%45* Jûzo m Stanislava, Crna, Zp 

••/••,Ivan in Antonija, Hudo 24, 

J?lak Ä' n^^ec, ZP 428/45' 
lQ> br- Jarše, Zp 236/45. 

Pangeršič Luka, Briše, Zp 411/45, 
Rode Andrej, Rodica, Zp 239/45, 
Radmelič Adolf, Preserje št. G7, Zp 

424/45, 
Rems Frane, Prikernica, Zp Gt/46, 
Stopar Janez, Pristava Zp 165/45, 
Stopar Franc, Pristava, Zp 166/45, 
Sedej Julija, Preserje, Zp 9/45, 
Sitar Anton, Stahovica, Zp 427/45, 
Senica Jože, Domžale, Zp 516/45, 
Sršen Mihael, Domžale R. c, Zp 

511/45, 
Sever Zlata, Coton, Domžale, Zp 

518/45, 
Smolnikar Anton, Smarca, Zp 397/4C-, 
Štefančič Ivan, Krašnja, Zp 130/45, 
Šuštar Franc, Trobelno 1, Zp 134/46, 
Suschnik Frančiška, Kamnik, Zp 

151/46, 
Trobevšek Jože, Vrhpoljc št. 22, Zp 

413/45, 
Učakar Ivan, Ihan 24, Zp G3/46, 
Vehovec Franc, Trajava, Zp 133/45, 
Veider Izidor, Mengeš, Zp 155/45, 
Voider Jurij, Vel. Mengeš, Zp 160/45, 
Vrečar Stanislav, Moravče, Zp 207/45, 
Vrečar Viktor, Moravče, Zp 209/45, 
Vrečar Dore, Moravče, Zp 210/45, 
Vrečar Danijel, Moravče, Zp 211/45, 
Vrečar Gabrijel, Moravče, Zp 212/45, 
Vrečar Valentin, Moravče, Zp 213/45, 
Vesel Ludovik, Moravče, Zp 215/45, 
Vesel Slavko, Moravče, Zp 216/45, 
Vesel Stanislav, Moravče, Zp 217/45, 
Vidergar Franc, Prevoje, Zp 232/45, 
Vrhovnik Pavel, Podreber, Zp 412/45, 
Vonta Martin, Cešnjice, Zp 418/45, 
Veider Franc, Mengeš, Zp 69/46, 
Zamljen Janez, Mekinje, Zp 51/45, 
Zamljen Ana, Mekinje, Zp 52/45, 
Zavašnik Franc, Zg. Tuhinj št. 45, Zp 

422/45, 
Zorn Franc, Domžale, Zp 40/45, 
Žavbi Angela, Krašnja, Zp 254/45. 
Pozivajo se  vsi  upniki, da   prijavijo 

svoje terjatve  pri okrajnem sodišču  v 
Kamniku v 15 dneh od dneva objav. 

Okrajno sodišče v Kamhiku 
dne 16. februarja 1946. 

Z p 298/45 568 

Poziv upnikom 
S pravnomočno sodbo voj. sodišča v 

Mariboru Sod 989/45 je odrejena za- 
plemba imovine obsojenca Javna trgov- 
ska družba Zugmayer & Gruber in nje- 
nih družbenikov v Slov. Bistrici. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem so- 
dišču z natančno navedbo časa, kdaj so 
nastale. 

Okrajno sodišče Maribor 
dne 15. februarja 1946. 

Razna oblastva 

St. G4/b/4G 566 
Objava 

Okrajna komisija za agrarno reformo 
v Dolnji Lendavi poziva spodaj nave- 
dene osebe, njili pravne naslednike ali 
dediče, da x 8 dneh od objave x Urad- 

nem lislu SN0S jn NVS predlože spodaj 
navedeni okrajni komisiji dokaze za 
eventualne pravice na zemljiški lastnini 
objavljenih oseb. Vsa zemljiška posestva, 
za katera ne bodo predložene v ome- 
njenem roku tozadevne vloge, se s tem 
po 10. členu zakona o agrarni reformi 
razlaste: 

1. Vostar Nare, profesor Kočevje. 
2. Stern Hermina, roj. Engel, nezna- 

nega bivališča, 
3. Stadel  Gizela,  neznanega  bivali- 

šča, 
4. dr.  Pavlic Franjo,  profesor, Ma- 

ribor, 
5. Brata Milhofer, neznanega bivali- 

šča, 
6. dr. Kambič Mirko, Ljubljana, 
7. Ivanič Josip, agronom, neznanega 

bivališča, 
8. Gazvoda Ivan, Grosuplje, 
9. Banelli Helena roj. Tonika, nezna- 

nega bivališča, 
10. Biro Lajos, neznanega bivališča, 
11. Herak Martin, Zagreb, 
12. Žgajner Filip, neznanega bivali 

šča, 
13. Križanič Alojz, neznanega bivali. 

šča, 
14. Jerebic Terezija iz Genteroveev, 
15. Belšak Ludvik, učitelj, Velika Ne 

delja, 
16. Debenc Marija, neznanega biva 

lišča, 
17. Jerebic Kata iz Genteroveev, 
18. Grof Ludvik, neznanega bivališča 

Okrajna komisija za agrarno relormo 
v Dolnji Lendavi 

dne 13. februarja 1946. 
* 

567-3-1 
Poziv upnikom 

Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 
ministrstva za finance v Ljubljani z dne 
12. decembra 1945, št. 9G*1-V-1945, v zve- 
zi z rešitvijo ministrstva za finance de- 
mokratske federativne Jugoslavije VII. 
št. 8649 z dne 3. novembra 1945 je bila 
odrejena likvidacija Bank für Kärnten 
A. G., podružnica v Kranju in likvida- 
cija poverjena Denarnemu zavodu Slo- 
venije, ki je po odobritvi ministrstva za 
finance NVS postavil naslednji likvida- 
cijski odbor: 

1. tov. Blažo.na Davorina, Šefa finanč- 
nega oddelka okrajnega LO, Kranj, 

2. tov. dr. Vrečka Franja, 
3. tov. Piskernika Antona, pomočni- 

ka upravnika DZS Kranj, ki bodo pod- 
pisovali likvidacijsko firmo tako, da bosta 
pod pisano, tiskano ali odtisnjeno be- 
sedilo firme s prijavkom: v likvidaciji 
pristavila dva izmed navedenih likvida- 
torjev kolektivno svoj podpis. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1046 prijavijo 
svoje eventualne terjatve na naslov: 

Bank für Kärnten A. G., podružnica 
v Kranju. 

V Ljubljani dne 13. februarja 1946. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Bank für Kärnten 
podružnica Kranj 



Št. 89•/46 • 582 
Razpis 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje mesto upravnika pri institutu za 
mineralogijo, petrografijo in geologijo 
na tehniški fakulteti univerze v Ljub- 
ljani. Vršiti bi moral tudi delo uprav- 
nika rudarsko-metalurškega oddelka. 

Prošnje, opremljene po predpisih § 3. 
uradniškega zakona, je vložiti najkasne- 
je do 4. marca 1946 na rektoratu uni- 
verze v Ljubljani. Prednost imajo ru- 
darski inženirji, nato kandidati s fakul- 
tetno izobrazbo, morejo pa to mesto pre- 
vzeti tudi kandidati z maturo. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 18. februarja 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

Razno 

565 
Poziv upnikom 

Radi prevzema stare zadruge »Kme- 
tijsko društvo« v Trebnjem po novi Na- 
bavljahu in prodajni zadrugi v Treb- 
njem, se pozivajo vsi upniki imenovane 
zadruge, da prijavijo svoje še obstoječe 
terjatve pri imenovani zadrugi, ki eo 
nastale do 22. januarja 1946 na naslov 
>Nabavljalna in prodajna zadruga Treb- 
nje« v roku tren mesecev, t. j. do 15. 
maja 1946, ker bi se sicer ne mogle 
upoštevati. 

Trebnje dne 15. februarja 1946. 
Nabavna in prodajna zadruga 

v Trebnjem 

Izgubljeno listine 

Izgubili smo .evidenčno tablico motor- 
nega dvokolesa >Horex« z evidenčno 
številko S 2005, last Državnih elektrarn 
Slovenije, obrat Črnuče in jo proglaša- 
mo za neveljavno. 

Državne elektrarne Slovenije 
573 • obrat Črnuče 

Garancijsko pismo št. 2044, izdano od 
Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani 
z dne 1. VI. 1940 v korist British Consu- 
late general, Zagreb na din 1,000.000.— 
se je izgubilo in ga s tem preklicujemo. 

Jugoslovanske tvornice gumo, 
535 družba z o. z., Kranj 

Izgubil sem na cesti od Dolenjske 
mitnice do Škofljice osebno izkaznico, 
krstni list in legitimacijo OF. S tem jih 
preklicujem. 

Babiß Franc, 
576 Sp. Slivnica, okr. Grosuplje 

Izgubil   sem   zač.   osebno   izkaznico 
št. 61, izdano od krajevnega NO v Vna- 
njarjih na ime Bratun Franc iz Tujega 
grma, okraj Litija. 
5S0 Bratun Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 

na ime Brecl Štefanija iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
558 Brecl Štefanija 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 
in izkaznica OF, izdani na ime Brišnik 
Zinka iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jem. 
536 Brišnik Zinka 

Izgubila sem prometno knjižico za 
kolo znamke »Legnano« ev. št. 193018, 
izdano od narodne milice v Ljubljani 
na ime Fuchs Duša iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
571 Fucbs Duša 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Gorjanc Ana iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
579 Gorjanc Ana 

Izgubila se je osebna izkaznica, izda- 
na od komande narodne milice v Ljub- 
ljani na ime Hojkar Terezija s. Gizela 
iz Ljubljane, Marijin dom, Slomškova 
ulica 20. S tem jo preklicujem. 
570 Hojkar Terezija s. Gizela 

Izgubila . un začasno osebno izkazni- 
co št. 493, izdano od krajevnega NO v 
Kočevju na ime Kajfež Angela iz Ko- 
čevja. S tem jo preklicujem. 
532 kajfež Angela 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co, izdano od KNO Nemški rovt, na ime 
Kobal Kristina, Nemški rovt št. 5 in jo 
s tem preklicujem. 
574 Kobal Kristina 

Izgubil sem osebno izkaznico številka 
086600, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani na ime Kosec Miloš iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
557 Kosce Miloš 

Ukradena mi je bila evid. tablica št. 
S-4539 za avtomobil in jo s tem prekli- 
cujem. 

Krcmpuš Terezija, 
581 Celje, Mariborska 14 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 750, izkaznico OF št. 122.204, izkaz- 
nico 1. kongresa OF z legitimacijo od- 
poslancev s kongresa v Kočevju iz leta 
1943., legitimacijo nabavne in prodajne 
zadruge Vel. Lašče, izkaznico za kolo, 
izdano od okraja Grosuplje, potrdilo za 
odvzeto blago oziroma obleko, nakazni- 
co za obleko in nakaznico za čevlje št. 
01946 na ime Levstek Franc. 

Modic Jože, Brinovšica 3 
Izgubil sem vojaško knjižico številka 

694.280, izdano" 15. sept. 1945 od baze 
I. reda IV. armije v Ljubljani na ime 
Mulej Franc, borec-komisar iz Sela pri 
Bledu. S tem jo preklicujem. 
583 Mulej Franc 

Izgubil sem železničarsko legitimacijo 
št. 131036, izdano od uprave drž. želez- 
nic v Ljubljani na ime Novak Franc iz 
Divače. S tem jo preklicujem. 
556 Novak Franc 
577     KLO Sv. Gregor, okr. Grosuplje 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico, 
izdano od okrajn^a NO na Jesenicah 

(Gor.) na ime Oblak Marija i ^ 
Savska c. 10. S tem jo preklicu^: 
575 Oblak BI«* 

Izgubila sem osebno izkaznico štev 
065392,   izdano  od   narodne  ffliW'U 
Ljubljani na ime Puhek Angela iz w 1 
ljane. S tem jo preklicujem. • 
572 Puhck Ange'» 

Izgubil sem osebno izkaznico, •.. 
od krajevnega NO v Logatcu na ' ; 
Rupnik Josip iz Ziberš pri LogaW* 
tem jo preklicujem. , h 
549 Rupnik J« 

Izgubila  sem   zač.  osebno  i^U 
št. 726, izdano od krajevnega N0 v 'j- 
ni na ime Smolič Emilija iz Mirne 
S tem jo preklicujem. ..... 
555 Smolič EmiW 

Izgubila se je  evidenčna tablic 
osebni avto S-2330, izdana od •^,, 
stva za lokalni promet v Ljubljani 
ime Starman Martina, Tržič, Glavi» 
S tem jo preklicujem. ,. 
564 Starman •^ 

Izgubil sem osebno izkaznico Štev 

013502, izdano od mestnega N0 nî ' 
senicah  (Gor.)   na  ime Steile •^1 
Slov. Javornika. S tem jo preklic0' 
569 Sterlo 

Izgubila sem osebno izkaznico. lz 

od mestnega NO na Jesenicah (^°:'}p 
ime Šebat Terezija iz Slov. Javor"1 

S tem io preklicujem. !;, 
559 Sebat TcreW, 

Ukradeni sta bili v Ptuju na seÄ 
dve osebni izkaznici na ime Stebi"^ 
ton, kmet v Grlincih št. 16 pod »'• $ 
in na ime Stebih Marija, kmetica v.jj 
lincili št. 16 pod št. 112, obe i^ jI 
krajevnega odbora Dragovič. S 'e 

preklicujeva. ,.,'t 
Stellili A»JÌ 

• 

Ukradena mi je bila začasna %^r» 03^,1 

izkaznica št. 15, izdana od KNO       „. 
v Šmartnem pri Slovenjem Gra^  jj 
ime Temnikar Jurij, roj. 1899. S ie 

preklicujem. Tiifji 
533 Temnikar JUI 

Odvzeto mi je bilo spričevalo o " jj 
sobljenosti za kurjača in sp riceva• 
strojnika pri parnih strojih št. wjj( 
izdano 21. februarja 1941 od inspf^, ( 
dela za nadzorništvo parnih k°i .^ 
Ljubljani na ime Treven Rudolf iz . 
ljane. S tem jih preklicujem. u\\ 
552 Treven Ku(lw ,rf 

Izgubil sem potrdilo za vožnjo J^ggi 
som znamke »Wanderer« tov št. 1« i; 
izdano od komande narodne ml,0 l>( 
Ljubljani na ime Velkavrh La \ 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. j 
548 Velkavrh L»u ^ 

Izgubilo se je maturitetno sp«<^i;j 
Izdano 1941. leta od ravnateljstvai» .^j 
ne ženske realne gimnazije v M    ^ 
na ime Zivanovič Branka iz ••"• 

S tem ga preklicujem. <r BraJjP 
547 zivanovič 

Urednik: Pohar Roberti tisk in založba: tiskarna Merkur -- oba v Ljubljani- 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

lRj       Sprerncmbe in dodatki: 

Sedež: Ccljc-Gabcrje. 
£aa vpisa: 4. februarja 1046. • 

GiK„ . llo: Karl l>°Jk> tovarna perila — Uajpe pri Celju. 
fcorn?dil° odslej: Pajk Karel in drug, 
Gabe 'a Za  'Z(^c'ovani°   perila,  Celje- 

h» ^Už.b„ena oblika: Javna trgovskadruž- 
\<*   9. XII. 1945. 
îvanu     l Predmet: tvornica za lzdelo- 

•• Perila. 
toiu-Uzbenika: Paik Karel,trgovec,Celje, 

^evič Evgen, Celje, Zrinjskega  17. 
<•••-.   namcslovanje    upravičena:   oba 
•••;'•••1••    kolektivno,   v   odsotnosti 
*evis &nika ••••• Karla družbenik Milo- 
^aik .•••• skupno s trg. pooblaščenko 

•0•
•'••, ženo trgovca iz Celja, 

da .J?13 firme: Firma se podpisuje tako, 
IWjfto Pisanim, tiskanim ali e štum- 

•B'avita dt'snJenim Desec^lom rirme pri- 
^Dia °ba družbenika svoja lastoročna 
^soten *e pa *e družbenik Paîk Karel 
lW j?' .Pa podpisuje zanj njegova žena 
stopS{y n.1Ca e pristavkom >v z.< (v za- 

•••• r.lšela se po šefu civilne uprave za 
ïeiena Slaiersk<> dne 27. XI. 1941 od- 
ììozi§    2aPlemba   in   upravnik  Josip 

0krožno sodišče v Celju 
dae 4. februaria 1946. 

A II 71/17 
Ï85. » 
gj* Dobrna# 

y Beseda Sai 81- decembra 1946. ia«im KI     
Sauporl Ivan, trgovina z me- 

•••• iv0m- 
% v P«i-'bi okraine zaplembene komi- 
170/45  ?lu z dne 5. X. 1945, opr. štev. 

ar ßa •  VS.f  imetJe Sauperla  Ivana, 
* °Cočh, rtDn brni šl- 17 a|i kier koli 

n£        J' prešl° v državno last. 
««rožno sodišče T- Celju 
toe 31. decembra 1945. 

^ Kg A I no/7 

insedilo- V2&>amiar3a 1946. 
h D- i- ÎIcÎ8Cnkasso Oberburg •. 

4n°e
0

6
dl^] ministrstva za finance NVS 

4eSat ZmiiV'' G12-V-1945, se vpiše 
;, ?•%•&• F^njo, Gornji grad. 
J?e l<* X i'o«dneRa občnega zbora z 
^tìlU'in ,,8e ie Raiffehenkasse 

* m »režla v likvidacijo. 

Objave 
Likvidator je posojilnica v Gornjem 

gradu z. z n. j., katero bosta podpiso- 
vala Krajne Ivan, •••. v Gornjem gradu 
in Kolenc Anton, pos. v Gornjem gradu. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Anton Schecbel, Stiglič Johann, Stiglio 
Franc, Remic Ferdinand, Gluck Rafael. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. januarja 1946. 

Zadr. 4/9 

187. * 
Sedež: Njivico pri Piađcčah. 
Dan vpisa: 27. decembra 1945. 
Besedilo: Bratje Piatnik. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Celju z dne 5. X. 1945, št. 148/45. 
je vse imetje tvrdke bratje Piatnik, kar 
ga  je v  Radečah  ali kjer  koli  v ob- 
močju FLUJ, prešlo v državno last. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. februarja 1946. 

Rg A 1/20 

188. 
Sedež: Slivnica pri Celju. 
Dan vpisa: 31. decembra 1945. 
Besedilo:   Robert  Grasselli,  imetnik 

Emanuel Grasselli. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sijo v Celju z dne 24. VIII. 1945, št. 284, 
je vso imetje Grassellija Emanuela v 
Slivnici pri Celju, kar ga je v Slivnici 
pri Celju ali kjer koli v območju FLRJ, 
prešlo v državno last. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. decembra 1945. 

H R A 1C/6 

189. 
Sedež: Zbclovo. 
Dan vpisa: 4. februarja 1946. 
Besedilo: Möbelfabrik und Bautisclile- 

rci Dr. Ing. Emil Brcgar, Plakcnstein. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Slov. 

Konjicah z dne 14. I. 1946, Zp 40/45-19, 
je prešlo imetje dr. ing. Emila Bregarja 
v državno last FLRJ. 

Okrožno sodišče' v Celju 
dne 4. februarja 1946. 

H R A 4/7 

190. 
Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 18. februarja 1946. 
Besedilo: Rudarska združba Litljv 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in  rudarstvo z dne 4. II. 1946, 
zap.  št.   Pers.   783,  se   vpiše   delegat 
ing. Tiringer Jože. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. februarja 1946. 

Rg A I 205/17. 

101. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 31. januarja 1946. 
Besedilo: »Avtomatični bulet Rio«, 

družba z o. z. 
Na podlagi sklepa okrajnega sodišča 

v Ljubljani z dne 31. januarja 1946, 
opr. št. Ksp 1522/45, se zaznamuje, da 
je prešel poslovni delež družbenice Ble- 
jec Emo v znesku 20.000 din pri tvrdki 
>Avtomatični bufet Rio<, družba z o. z. 
v Ljubljani, v last FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. februarja 1946. 

Rg C IV 247/16. 
* 

192. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. februarja 194Ô, 
Besedilo: Dr. A. Kansky. 
Po odločbi NVS, ministrstva za Indu- 

strijo in rudarstvo z dne 11. februarja 
1946, Pers. 947, se vpiše delegat ing. 
Dolenc Franc. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. februarja 1946. 

Rg A IV 264/3. 

198. 
Sedež: Majšpcrk. 
Dan vpisa: 6. februarja 1946. 
Besedilo: Tovarna   stroju,   družba t 

omejeno zavezo v Majšpcrku. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo   z dne 12. I. 1946, 
Št. Pers. 230, se izbriše dosedanji dele- 
gat Galof Valter in se vpiše kot novi 
delegat Gruden Janko, Zagreb, Dvorni- 
čičeva ul. 28. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 
dne 6. februarja 1946. 

C III 15/12 

194. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. februarja 1946. 
Besedilo: Lcitcrsbcrgcr Zicgelwerfce 

Franz Dcrwuschek. 
Izbriše se nemško besedilo firme in 

lastnika Amalija Kiffmann, inž. soproga, 
Maribor ter Inž. KHfmann Rudolf, Ma- 
ribor. » 

Besedilo odslej: Opekarna •••••• 
Košaki pri Mariboru. 

Sedež: Košaki pri Mariboru. 
Dosedanji delegat ministrstva za . 

dustrijo in rudarstvo  NVS  BrezovšeL. 
Oton je opolnomočeni zakoniti predstavi 
nik opekarne. 

Okrožno sodišče v Mariborn, odd. ILj 
dne 12. februarja 1946. 

Rg A 12/14 * 



•!• 7•• gtev: ••. 

Zadružni register 

Spremembe in dodatki: 
•« 

Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 18. februarja 1946. 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga 

na Igu, zadruga z omejenim jamstvom. 
Na redni skupščini dne 25. novem- 

bra 1945 so bila sprejeta nova pravila. 
Naloga zadruge je: 
a) da nabavlja kmetijske stroje in 

jfih odstopa svojim zadružnikom v upo- 
rabo; 

b) da ustanavlja mehanične delavni- 
ce za oskrbo in popravo motornih stro- 
jev; 

e) da izdaja motorne stroje članom 
v uporabo pod vodstvom lastne stro- 
kovne moči; 

č) da zaradi zaščite in oskrbe strojev 
postavlja potrebna poslopja, prav tako 
Judi pri svojih poslovalnicah. 

Zadružni delež znaša 500 din na oral 
orne zemlje, a največ din' 2000. 

Vsak zadružnik jamči z dvakratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor eestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in dva člana. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Na novo se vpišejo člani upravnega 
odbora: 

Jesih Anton, kmet na Igu 57, 
Tancek Anton, kmet na Igu 74 in 
Leskovec Jože, kmet na Igu 71. 
Izbrišejo pa se člani upravnega od- 

üora: 
Smole Ivan, .Zupee Janez, Stoje Fri- 

derik in Glavan Franc. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. lebruarja 1946. 
Zadr. I 162/8. 

tTo 28/45—1. 586 
Oglas 

Tožeča stranka: Zulovec Franc, urad- 
nik pri tvrdki Papirpromet v Ljubljani, 
Miklošičeva c. 14. 

Tožena stranka: Žulovec Marta roj. 
iVolčič iz BoStanja št. 14 pri Sevnici, se- 
idaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila tožbo zoper 
toženo stranko na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
Bo, se ji postavlja skrbnik na čin Gre- 
gorio Jože, sodni uradnik v Celju, kj jo 
bo zastopal in čuval njene interese, do- 
kler se sama ne javi. 

Okrožno sedišče v Celju, odd. IL, 
dne 16. februarja 1946. 

£Fo '4/46-2 
Sklep 

617 

Pravdna zadeva Mehle Angele, za- 
f>ebnice v Ljubljani, Trnovska ulica št 
25, zoper Mehleta Antona, bivšega. 
uradnika, Ljubljana, Trnovska ulica 25, 
eedaj neznanega bivališča, radi ločitve 
takona od mize in postelje. 

Ker bivališče obtoženca ni znano, se 
mu postavlja za skrbnika odsotnih tov. 
idr. Mehle. Marjan, načelnik mjnistrgtïâ 

za pravosodje, v Ljubljani, ki, ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sam ali pa imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. februarja 1946. 

VII SP 401/46        * 623 
Sklep 

Na predlog Kmetec Terezije, posest- 
nice v Veliki Varnici št. 96, se uvaja po- 
stopek za amortizacijo vrednostnega pa- 
pirja, ki ga je prosilka baje izgubila, 
ter se njega imetnik poziva, da uveljavi 
v 6 mesecih počenši z dnem 9. II. 1946 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da je vrednostni pa- 
pir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
Hranilna   knjižica ' Ljudske    banke 

(Volksbank) v Ptuju, št. 443, glaseča se 
na ime Simon Kmetec z vlogo RM 687 
po stanju z dne 27. VIII. 1945. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 9. februarja 1946. 

Sp 14/46-2    ' •    * 626 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev mrtvim 
Carman Franc, rojen 11. novembra 

1887 je do leta 1912. bival v Gostečah 
št. 3; nato je odšel v Ameriko, od koder 
se je zadnjič javil septembra 1927. 

Ker je verjetno, da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, se na prošnjo nje- 
govega nečaka Carmana Ivana, delavca 
v Gostečah št. 6, uvede postopanje za 
proglasitev mrtvim ter se izdaje poziv, 

!da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu, skrbniku Ahlinu 
Francu, sodnemu uradniku v Škofji 
Loki. 

Carman Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vično   prošnjo   odločilo   o   proglasitvi 
mrtvim. 
Okrajno sodišče v Škof ji Loki, odd/L, 

dne 18. februarja 1946. 

Sp 16/46—2 i 627 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev mrtvim 
Šmiđ Franc, rojen 29. X. 1891 v Laj- 

šah, je odšel k vojakom na sv. Jakoba 
dan 1914, in sicer k 17. polku. Zadnje 
pismo je dobila mati oziroma žena me- 
seca avgusta 1914. 

Ker je verjetno, da je pogrešani mr- 
tev, se na prošnjo njegove hčere Šmid 
Antonije iz Prtovča št. 2, uvede postopa- 
nje za proglasitev mrtvim ter se izdaje 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali s tem postavljenemu skrbniku 
Ahlinu, Francu, sodnemu uradniku v 
Škofji Loki.' 

Smid Franc ee poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. . 

Po 1. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. ,   - 
Okrajno sodišče v Skofji Loki, odd. L, 

dne. 18. februarja 1946» 

0k 21/46-2. 696 

Uvedba postopanja za progla* 
sitev mrtvim 

Grabnar Anton, roj. 28. 1. 1908, rtf 
dar, nazadnje stan. v Zagorju-oe^    . 
23, je dne 9. 7. 1944 odšel v partiza» 
in se od marca 1945 ni več javil.      M 

Ker je potemtakem verjetno, d» ga 

nastopila zakonita domneva sm^U'bnar 
uvede na predlog njegove žene 1*••°i    . 
Grete roj. Brem, gosp. v ZagorjU-öei 
št. 23, postopanje za proglasitev tt"V£ 
ter se daje poziv, da se o pogresa» 
poroča sodišču ali s tem postavljen « 
skrbniku   Langerju   Francu,   sodneu 
uradniku v Trbovljah.   > laS) 

Grabner Anton se poziva, da se *ë ^ 
pri podpisanem sodišču ali drugače 
kako vest o sebi. -xno 

Po 1. 4. 1948 bo sodišče na •oVi 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim- 
Okrajno sodišče v Trbovljah, od«. l> 

dne 18. februarja 1946. 
* 59S 

Ok 22/46-2 
Uvedba postopanja za progi** 

sitev mrtvim - 
Klukej Matevž, roj. 18. 7. 1911 * ^ 

v Loki pri Zidanem mostu, ru(^.r'ig7, 
.zadnje stan. V Zagorju-Toplicah s'>   jo 
je dne 11. 7. 1944 odšel v partizane ^ 
se od 20. 7. 1944 ni več javil. yj 

Ker je potemtakem verjetno, "?,:ge 

nastopila zakonita  domneva  smt»grije 
na predlog njegove žene Klukej "jî'gk 
roj. Sesko, gosp. v Zagorju-Toplic3*^. 
137,   uvede  postopanje  za   progla5^'} 
mrtvim ter se izdaje poziv, da se o ^ 
grešanem poroča sodišču ali s teiö^^ 
stavljenemu skrbniku Langerju Fra 

sodnemu uradniku v Trbovljah.  • jgsl' 
Klukej Matevž se poziva, da s| *•^• 

pri podpisanem sodišču ali da drue:. 
kako vest o sebi. cjfr 

Po 1. VIII. 1947 bo sodišče na vn^, 
no prošnjo odločilo o proglasitvi &T  - 

Okrajno sodiščo v Trbovljah, ode-   '', 
dne 18. februarja 1946. 

*   • #. 
V Sp 90/46-4. , ; . 

Amortizacija ~% 
Na prošnjo Bantan Ane, učite«1 g,' 

,pokoju v Mariboru, Orožnova ,u •••^ 
so uvaja postopek za amortizacijo ^••9 
nostnih papirjev, ki jih je Prosll.p„ d» 
izgubila ter se njih imetnik p•1 ^efl 
uveljavi v 6 mesecih, počenši z _vje0», 
objave v Uradnem listu svoje Pr .zre- 
sicer bi se po preteku tega roka •^ 
klo, da so vrednostni papirji bre2     • 

Oznamenilo vrednostnih paP1^.'.^ 
Zavarovalna  polica št. 8,027.0^' ^ 

dana v Beogradu 5. I. 1934 po ^Lfifi' 
valni družbi >Feniks«, sedaj **?„$#& 
zavarovanje  zveze  delavsko - usi" ep- 
skih nabavnoprodajnih zadrug, *~ ••• 
stvo v  Ljubljani,  glaseča  ee Dig0.# 
Bantan Ana, zavarovana glavnica ."^ 
din, začetek zavarovanja 1. I. *<.àrV*'' 
varovalna doba 15 let, potek zav» 
nja 1. I. 1949. . Yi 
Okrajno sodišče v Mariboru, »do- 

dne 19. februarja 1946' 
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Poziv upnikom. 
•94 

Uvedi       jnem sodišeu v Kamniku je 
»ino.? •,••1••^••• postopek glede imo- 
»e naslednjih oseb: 
-AI.« 

F•nc. Vrlina, Zp 329, 

331 
»m?- ?•.•' Vodice 10s. Zp 332, 
g olich Marjana, Lahoviče 73, Zp 333, 

.5" Ber Franc, Križ 39, Zp 334, 
•n Franc, Velesovo, Zp 335, 
••• n,on,ia' ZR- Molnik 1, Zp 336, 
b 0'Marlin' CirliUŠe 1. ZP 337> 
gkal.č Vincenc, Pristava 15, Zp 338, 
ÌWH    ,anc' Krasce 19, Zp 339, 
fc^aa Janez, Lahoviče 79, Zp 340, 
ferW Franc> soteska 14, Zp 341, 
i.    î'k'snac, Ihan 59, Zp 342, 
g;1'• Peter, Koreno 12. Zp 343, 
^ gant Filip, Podsmrecje 8, Zp 344, 
• «rar Frančiška, Gorica 2, Zp 345, 
Q\T*r Franc, Gorica 15, Zp 346, 
c^rar Karol, Dob 95, Zp 347, 
cf

far Jožer, Prevoje 1, Zp 348, 
'Perle Franc, Breg 5, Zp 349, 

Ha'oJf r„Pe,P|\ Domžale, Ljubljanska ce- 
.   p-S Zp 350, 
Zp •••• Terezija, Domžale, Savska c. 17, 

nffar Jože, Gradile 3, Zp 352, 
dT\le Jože> Lahoviče 9, Zp 354, ' 

Zp3?L"i Anton, Vesca 13, Sinkov turn, 

^ Ivan, Dragomelj 10, Zp 356, 
Zp gi'nšek Primož, Količevo 12, Črna, 

Žp^etski Bela, Drtija 2G, Moravče, 

•••1• Vincenc, Kostanj 1, Zp 359, 
2p •^• Jernej, Vrhpolje 20, Kamnik, 

£»*man Ivan, Lahoviče 52. Zp 361, 
Ä ,vana- Vi>- 7•' ZP 3G2' 
*er?4

ni.Rla*' Pofok 9, zp363, 
rj •••• Miha, Omajnica 15, Zp 364, 
gman Franc, Tunjiška Mlaka, 

Glkm: fcp 3G
K
6
man Franc, Tunjiška Mlaka, 

* Gr'n°l,!
Lovrenc' Vrhpolje 20, Zp 369, 

- Gri!'°y,Dominik, Poljana 4, Zp 370, 
Zp 37? Florian, Zakol 16, 2upanje njive, 

B72,riS Matija, Domžale, Šolska, Zp 

A11 o°7-e-Kostanj 3, Zp 373, 
lHaeeri°reRor' Ihan 89, Z p 374, 
Hriba! T' Laze 23- Zp 375, 

i Hain»,  ••• Sel° 4' ,!,an< ZP 876' B77t  
uer Jernej, Zalo« 4, Moravče, Zp 

i h ••••8 Helena, Gradišče 12, Šmartno, 

4r0Vat Ivan» Gradišče, Lukovica, Zp 

jAlJT?' VrhP°4e 53- 7<P 880' J| hani M' :a,,oviče 43 Zp 381, 
^eb jj!?"^ Moste 59, Zp 382, 

ferina • • ' Dut)lica, Zp 384, 
ias<4cte"'>"** »50. Zp 385. 

îk •^» Auton, ••••^ 37   •••£01••, 

Jeraj Peter, Vodice 107, Zp 388, 
Jenko  Maks, Selo  39,  Sinkov  turn, 

Z p 389, 
Javoržek Jožefa, Moravče 8, Zp 390, 
Jankar Matevž, Lahoviče 51, Zp 391, 
Juliant Jože, Komenda 54, Zp 392, 
Jcrovšek Franc, Lahoviče 32, Zp 393, 
Jakomini Peter, Podboršt 19, Mlaka, 

Zp 394, 
Juhnnt Janez, Komenda 45, Zp 395, 
Jcraj Alojzij, Vod ire 144, Zp 396, 
Jerin Maks, Vel. Hrib 4, Tuhinj, Zp 

397, 
Kimovec Franc,   Lahoviče 4,  Zalog, 

Zp 398, 
Kuhar   Franc,   Lahoviče   84,   Zalog, 

Zp 399, 
Kosec Alojzij, Selo 19, Sinkov turn, 

Zp 400, 
Kovač Ivan, Pšata 18, Zp 401, 
Krumpestar Jakob, Bukovica 15, Zp 

402, 
Kovic Franc, Vrhpolje 13, Zp 403, 
Krušnik Peter, Zg, Javoršica 8,  Zp 

404, 
Klopčič Alojzij, Sv. Andrej, Krasce, 

Zp 405, 
Kristan Viktor, Selo 10, Sinkov turn, 

Zp 400, 
K ran je Leopold, Bukovica 35, Zp 407, 
Klemen Peter, Buče 26, Šmartno, Zp 

408, 
Kuhar Janez, Lahoviče 15, Zp 410, 
Kokalj Mihael, Prolog 2, Ihan, Zp 411, 
Kranjc Franc, Bukovica 43, Zp 312, 
KoroSec  Franc, Zg. Loke 10, Blago- 

vica, Zp 413, 
Klemen Janez, Sidol C, Šmartno, Zp 

415, 
Kepic Jože, Vopovlje 8, Zalog, Zp 416, 
Laznik Anton, Smarca 25, Zp 417, 
Lavrič Ignac, Hrastje 24, Soteska, 

Zp 418, 
Lebeničnik Terezija, Podmilj 10, St. 

Ožbalt, Zp 419, 
Lipar Franc, Nasoviče 21, Zp 420, 
Lap  Florjan,   Kot   14,  Sinkov  turn, 

Zp 421, 
Likozar Franc, Lahoviče 36, Zp 422, 
Lipar Janez, Lahoviče 14, Zp 423, 
Mu>ič Ann, Ljubljana, Zp 424, 
Madjar Alojzij, Zg. Molnik 3, Zp 425, 
Mušič Ciril, Podgorje, Zp 426, 
MarinSek Jnnez, Oodič, Zp 427, 
Mežnar Ivan, Goričica 22, Ihan, Zp 

428, 
Majhen Janez, Brezje 1, Krtina, Zp 

429 
"Murn Janez, Repnje 47, Zp 430, 

Močnik   Franc,  V.   Lasna,   Paloviče, 
Zp 431, 

Nahtigal Franc, M. Loka G, Ihan, Zp 
432, 

Novak Ferdinand, Vrhpolje, Kamnik, 
Zp 433, 

Narad Franc, V. Lasna 20, Paloviče, 
Zp 434, 

Novak Kari, Motnik 22, Zp 435, 
Grašek Franc, Vir 83, Zp 436, 
Omalina Jožef, Blagovica 21, Zp 437, 
Orehek Franc, Brdo 20, Ihan. Zp 438, 
Omahna Ivan. Gradile 30, Zp 439. 
Omahna Mihael. Blagovica 3, Zp 440. 
Osovnik Janče, Zaca 8, Crna. Zp 441, 
Owvnik Janez» Podbreg 3, Smurino, 

is. m, "\ 

Oberwalder Amalija, Domžale, Zp 443, 
Oblak Janez, Domžale, Zp 444, 
Poznič Jakob, Domžale, Zp 445, 
Pcdbregar Jakob, Kavne 1, Šmartno, 

Zp 446, 
Plevclj Lovrenc, Zalog, Zp 447, 
Poljanšek Jakob, Markovo 5, Zp 448, 
Podgoršek Ignac, Vodice 6, Zp 450. 
Pire Valentin, Podstudenec, Črna, Zp 

451, 
Pestotnik Janez, Trobelno 5, Zp 452, 
Preskar Franc, V. Lasna 28, Zp 453, 
Pervinšek Anton, Golcaj 1, Blagovica, 

Zp 454, 
Pele Kari, Vrhpolje 10, Zp 455, 
Plahuta Marija, Lahoviče 6, Zp 456, 
Pogačar Filip, Trnovče 23, Zp 457, 
Rusjan Lovrenc, Javoršica, Zp 458, 
Roprct Lovrenc, .Lahoviče 53, Zp 459, 
Ravnikar Janez, Sred. Jarše 45, Zp 460, 
Ravnikar Matija. Prikrnira 17, Zp 461, 
Rems Franc, Dole 24, Krasce, Zp 462, 
Rode Ana, Ihan 7, Zp 463, 
Rems Jakob, Krtina 4, Zp 464, 
Resnik  Jakob-Lcopold,   Trobelno  6, 

Zp 465, 
Ruprehtar Peter, Dob 94, Zp 466, 
Rihtar Marija, Domžale, Zp 467, 
Rimer Adalbert, Homec, Zp 468, 
Sušnik Gregor, K nI i še, Zp 469, 
Marija Snoj, Hruška 13, Soteska, Zp 

470. 
Serša Andrej, Jastohljo 35, Zp 471, 
Samic Angela, Trzin, Zp 472, 
Senožetnik Anton,  Zavrh, Črna,  Zp 

473, 
Sovine Jože, Vodice 5, Zp 474, 
Stele Nande, Mlaka 20, Zp 475, 
Smrajc Anton, Krtina 21, Zp 47Q, 
Stadler Franc, Motnik 2, Zp 477, 
Spenko Franc, Lahoviče 45, Zp 478, 
Stele Maks, Mlaka 20. Zp 479, 
Stehe Franc, Gora 8, Mlaka, Zp 480, 
Šuštar Ana, Sred. vas, Trobelno, Zp 

481, 
Sušnik Jože, Vrhpolje 59, Zp 482, 
Som Franc, Polje 7, Repnje, Zn 483, 
Spruk Florijan, Komenda, Zp 484, 
Spenko Janez, Selo 20, Sinkov turn, 

Zp 485, 
Tirbič Frančiška, Krasce 5, Zp 486, 
Tönig Angela, Domžale, Stob. 8, Zp 

487, 
Urbanija Jože, Podbrdo 31, Moravče, 

Zp 488, 
Urbanija Franc, Srednje Jarše 11, Zp 

489, 
Urh Janez, Vrhpolje, Zalog, Zp 490, 
Urbanija Martin, Soteska 13, Zp 492, 
Vrhovriik Anton, Tunjice 36, Zp 493, 
Vinšek Franc, Tunjice 23, Zp 494, 
Vrečar Anion, Moravče, Zp 495, 
Vidergar Anton, Čemšenik 24, Dob, 

Zp 496, 
Versnik Rudolf, Selo 9, Zp 498, 
Urankar Alojzij, Loke 14, Zp 499, 
Vrhovnik Jože, Hrib — Nevlje, Zp 

503, 
Zamik Viktor, Nasoviče 7, Zp 501, 
Zavrl Janez, Vrhpolje 5,  Zalog, Zp 

502, 
Zupane Vincenc, Zalog 54, Zp 503, 
Zidan Frančiška, M. Mengeš 54, Zp 

504, 
Zirovnik Jože, Vodice 113. Zp 505, 
Zibert •••••, La^e 4, Çejnjice, Zj» 

503j 
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Poljanšek Pavel, Vrbpolje 65, Nevlje, 
Zp 507. 

Pozivajo se vsi upniki, da v 15 dneh 
od dneva objave prijavijo svoje terjatve 
pri okrajnem sodišču v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 19. februarja 1946. 

588 

Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Kranju je bil 

uveden zaplembeni postopek glede imo- 
vine naslednjih oseb: 

Zp   1/46 Skrbeč Stanko, Kranj, 
Zp   3/46 Rozman prav: Stružnik Iva- 

na, Olševk 51, 
Zp   7/46 Česen Franjo, Sp. Brnik 18, 
Zp   8/46 Kristane Franc, Šenčur 176, 
Zp   9/46 Kuhar Franc, Klemenčevo3, 
Zp 10/46 Ljubljanska kreditna banka, 

podružnica Kranj, 
Zp 11/46 Plemelj Slavko, Dragomelj, 
Zp 12/46 Brodar Janez, Hrastje 4, 
Zp 13/46 Jagodic  Andrej,  Sen turška 

gora 16, 
Zp 14/16 Jagodic Angela, Apno 6 (St. 

Urška gora), 
Zp 16/46 Hribar Rado, Strmolj (grad) 

pri Cerkljah, 
Zp 17/46 Kozina Janez, CirČice 31, 
Zp 18/46 Brešar Jožef, Cirčiče 35, 
Zp 19/46 Brešar Andrej, Cirčiče 60, 
Zp 20/46 Zerovnik Janez, Cirčiče 85, 
Zp 21/46 Stern Janez, Hrastje 16, 
Zp 22/46 Vidmar Matevž, Prebačevo 

§t. 47, 
Zp 23/46 Vidmar   Franc,   Prebačevo 

št, 15, 
Zp 24/46 Vehovec   Jožef,   Prebačevo 

št. 38, 
Zp 25/46 Sorn Janez, Prebačevo 33, 
Zp 26/46 Rozman   Franc,   Prebačevo 

št. 30, 
Zp 27/46 Jerman Valentin, Zerjavka 

št 3 
Zp' 28/46 Cebašek Alojzij, Trboje 72, 

>   Zp 29/46 Cebašek Janez, Trboje 76, 
Zp 30/46 Novak Jernej, Trboje 47, 
Zp 31/46 Ovijač Janez, Trboje 20, 
Zp 32/46 Stare Alojz, Trboje 56, 
Zp 33/46 Medved Franc, Trboje 38, 
Zp 34/46 Bonča Maks, Moše 43, 
Zp 35/46 Zun Jožef, Moše 15, 
Zp 36/46 Zor Franc, Moše 13, 
Zp 37/46 Zlate Franc, Moše 11, 
Zp 38/46 Zavrl Jakob, Moše 39, 
Zp 39/46 Tršan Anton, Moše 8, 
Zp 40/46 TerŠan Franc, Moše 12, 
Zp 41/46 Medved Franc, Moše 20, 
Zp 42/46 Cebašek Janez, Moše 31, 
Zp 43/46 Dolinar Martin, Dragočajna 

at. 5, 
Zp 44/46 Koželj Janez, Dragočajna 4, 
Zp 45/46 Dolinar Jernej, Dragočajna 

št 18, 
Zp 47/46 Arh Jožef, Sv Valburga 9, 
Zp 48/46 Burgar Jožef, Hraše 20, 
Zp 49/46 Debeljak Janez, Kokrica 14, 
Zp 50/46 Bidovec Anton, Kokrica 27, 
Zp 51/46 Hribar Peter, Srakovlje 3, 
Zp 52/46 Zibert Alojz, Britof 74, 
Zp 53/46 Luskovec Janez, Britof 33, 
Zp 54/46 Štefe Franc, Orehovlje 6, 
Zp 55/46 Smajd Janez, Orehovlje 9, 
JZp 56/46 Senk Jožef, Predoslje, 27, 

Zp 57/46 Cuderman Janez, Predoslje 
št. 51, 

Zp 58/46 Jenko Franc, Suha 20, 
Zp 59/46 Senk Franc, Suha 6, 
Zp 60/46 Sušnik Alojzij, Suha 11, 
Zp 61/46 Roblek Anton, Suha 31, 
Zp 62/46 Zibert Ignac, Suha 12, 
Zp 63/46 Lovša Mihael, Tatinci 6, 
Zp 64/46 Novak Lovrenc, Pivka 6, 
Zp 65/46 Vreček Jožef, Ilovka 5, 
Zp 66/46 Tome Matija, Sred. Bela 17, 
Zp 67/46 Murnik Anton, Preddvor 32, 
Zp 68/46 Polajnar Franc, PotoČe 15, 
Zp 69/46 Klemenčič Ivan, župnik, Ko- 

. vor 69, 
Zp 70/46 Dr. Zupan Stanislav, odv., 

Kovor 3, 
Zp 71/46 Zupan Franc, Kovor 62, 
Zp 72/46 Dr. Adlešič Juro, odv., Brdo 

št. 2 pri Tržiču, 
Zp 73/46 Rozman Jožef, Visoče 8, 
Zp 74/46 Milar Matija, Tržič, Pot na 

pil., 
Zp 75/46 Stransky Erika, trgovka, 

Tržič 
Zp'78/46 Kralj Jožefa, Bistrica 45, 
Zp 79/46 Zaplotnik Alojz, Senično 18, 
Zp 80/46 Taber Anton, Sv. Ana 95, 
Zp 81/46 Zabavnik Karol, Sv. Ana 80, 
Zp 82/46 Strupi Peter, Sv. Ana 1, 
Zp 83/46 Perne Jožef,    Lom 36, 
Zp 84/46 Zupan Franc, Lom 39, 

• Zp 85/46 Lavtar Ana, Zabukovje 6, 
Zp 86/46 Sitar Jožef, Struževo 51, 
Zp 87/46 Rant Janko, trgovec, Kranj, 
Zp 88/46 Triler Viktor, Stražišče 404, 
Zp 89/46 Demšar Franc, Zg. Bitnje 44, 
Zp 90/46 Silar Pavel, Zg. Bitnje 88, 
Zp 91/46 Dolenc Anton, Zg. Bitnje 27, 
Zp 92/46 Dolenc Pavel, Zg. Bitnje 18, 
Zp 93/46 Dolenc Pavel, Sp. Bitnje 6. 
Zp 94/46 Klemenčič Barbara, Srednje 

Bitnje 56, 
Zp 95/46 Starman Janez in Frančiška, 

Sred. Bitnje 13, 
Zp 96/46 Sušnik Jožef, Orehek 26, 
Zp 97/46 Rajgelj Janez, Orehek 6, 
Zp 98/46 Triler Franc, Orehek 7, 
Zp 99/46 Triler Franc, Drulovka 11, 
Zp 100/46 Draksler Lovrenc, Drulov- 

ka 13, 
Zp 101/46 Sušnik Jakob, Drulovka 23, 
Zp 102/46 Triler Janez, Drulovka 45, 
Zp 103/46 Fajfar Jožef, Drulovka 12, 
Zp 104/46 Vrhovnik Ivana, Breg 16, 
Zp 105/46 Ovčjak Janez, Jama 20, 
Zp 106/46 Sušnik Franc, Jama 31, 
Zp 107/46 Drinovc Franc, Jama 46, 
Zp 108/46 Draksler Jožef, Praše 22, 
Zp 109/46 Draksler Franc, Praše 1, 
Zp 110/46 Zavrl Ivanka, Mavčiče 22, 
Zp 111/46 Jenko Jožef, Mavčiče 8, 
Zp 112/46 Draksler Anton, Mavčiče 7, 
Zp 113/46 Draksler Franc, Mavčiče 20, 
Zp 114/46 Jauhar Frančiška, Podreče 

št. 19; 
Zp 115/46 Grohar Marija, Podreče 50, 
Zp 116/46 Fajfar Ana, Šenčur 14, 
Zp 117/46 Mohar Janez, Šenčur 127, 
Zp 118/46 KurnikRok, Srednja vas 35, 
Zp 119/46 Kristane Janko, Srednja vas 

št. 16, 
Zp 120/46 Vreček Stanko, Velesovo 37, 
Zp 121/46 Zorman Ivana, Velesovo 19, 
Zp 122/46 Mertelj Janez, Velesovo 38, 
Zp. 123/46 Kešnar Janez» Xeleaoyo. 35, 

Zp 124/46 
Zp 125/46 
Zp 126/46 
Zp 127/46 
Zp 128/46 
Zp 129/46 
Zp 130/46 
Zp 131/46 
Zp 132/46 
Zp 133/46 
Zp 134/46 

nik 9, 
Zp 135/46 
Zp 136/46 

št. 25, 
Zp 137/46 
Zp 138/46 
Zp 139/46 

št. 22 
Zp '140/46 

niki 8, 
Zp 141/46 
Zp 142/46 
Zp 143/46 
Zp 144/46 

niki 61, 
Zp 145/46 
Zp 146/46 

št. 81, 
Zp 147/46 

lica 20, 
Zp 148/46 

lica 1, 
Zp 149/46 
Zp 150/46 
Zp 151/46 
Zp 152/46 
Zp 153/46 

• Zp 154/46 
Zp 155/46 
Zp 156/46 
Zp 157/46 
Zp 158/46 
Zp 257/46 
Zp 258/46 
Zp 259/46 
Zp 263/43 
Zp 261/4« 
Zp 262/46 
Zp 263/46 

št. 8, 
Zp 264/46 
Zp 265/46 
Zp 266/46 

št. 36, 
Zp 267/46 

št. 55, 
Zp 268/46 

št 9 
Zp 269/46 
Zp 270/46 
Zp 271/46 

nik 103, 
Zp 272/46 
Zp 273/46 

lica 11, 
Zp 274/46 
Zp 275/46 

gora, 
Zp 276/46 
Zp 277/46 
Zp 278/46 
Zp 279/46 

št. 29, 
Zp 2S0/46 
Zp 281/46 
Zp 282/46 

Sajovic Ciril, Velesovo. 
Pelko Vincenc, Visoko ^ 
Likozar Pavel, Visoko 
Pelko Vincenc, Visoko -, 
Likozar Pavel, Visoko « 
Jagodic Alojzij, Visoko   > 
Jagodic Franc, Visoko 
Selan Franc, Trata 1°. , 
Grilc Franc, AdergaM% 
Frantar Janez, CeŠnjeVe* 
Huber Marija, Dvorje 27, Huoer Manja, •»»)"- 
Kepic Matija, Cerkljei o* 
«lom/.   Fr-nnčiška.  />£• Sleme  Frančiška, &W 

Sleme Franc, Zg. Brigaj 
Simoni.   ïvnna.   Zg.   pl- 

35, 

Šimenc Ivana, Zg 
57, 

P* 

SkubicMana, Zg.Brnikij 
Lužovec Janez, Zg. Brni» j. 
Kosmač Mana, Zg. ^ 

Kmetic Katarina, •- 

Fon Franc, Zg. Brni»W 
Ilija Lovrenc, Zg.Brn«^ 
Rebolj Franc, Zg. ^f^^ 
Repnik Frančiška, *&\ 

Verbič Janez, Zg. Brnik1 ^ 
Kristan Franc, Zg. yrV 

Kepic Jožef, Pšenična f' 

Bučar Janez, Pšenica 

Likozar Marija, Smartjjjj 
Bučar Jožef, Šmartno ^ 
VombergarMana,PožeD'4. 
Simnovec Janez, PsaLft 
Belhar Janez, Voklo % 
Belihar Jožef, Vokl« • 
Bobnar Franc, Voklo g" 
Logar Franc, Voklo 'g^ 
Vehovec Franc, Voklo. ^ 
Vehovec Janez, Vok'0 $ 
Meglic Matija, Sp.D«11??- 
Sajovic Janez, Suha ^\\ 
Zavrl Matija, Velesovo 
Knific Janez, Hraše,**' 
Koželj Franc, Hraše «y,, , 
Fende Franc, Breg,. ^• 
Malovrh Jakob, Pre^, 

Umnik Anton, ŠenčuV> 
Slebir Peter, Viševca ^ 
Grkman Franc, Zg. f>r£ 

Grkman Pavel, Zg. Br^ 

Slemenc Janez, Zg. °.   * 
•t,- $t 

Okorn Janez, Zg. &*}ftf, 
Blaž Mana, Zg. Brnik' ßp 
Rehberger Franc, *«•-   ( 

Uranio Janez, StrabiW Lj, 
Koželj Alojz, Pšenic* ' 

Koritnik Anton, CeA? 
Polajnar   Jožef,    ste 

Žagar Janez, Stefana |j 
Meglic Janez, Sv. Ana     - 
Oselj Janez, Moše iS^ 
Pisovec Janez, Zg. p 

Zumer Franc, Cerklje. » 
Zupan Franc, Kovor,    ^ 
Frintar Andrej. ?*?** 
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„P 2^3/46 Žnidar Janez, Zg.Brniki91, 
Zn 9o-/f Vrfnik Janez, Sp.Brniki73, 
^P 280/46 gum Silvester, Hraše 50, 
ZP 284/46 
Zn oßD/!? öurn Silvester, masi 
zï S £edenk Vink0> Kranj' 
Zn •5 Sodnil< Andrej, Preddvor 7 

ïrzlcu46 ••••• AndreJ' Breg 5 P" 
PoSa2^46 Martiniak Marija, Pšenična 

lica 1291/46 Kne Jakob, Praprotna po- 

tica1^92'46 Jereb Jožef' PraProtna P°" 

licaP4293/46 Jenko Janez> Praprotna po- 

Zn K6 Faifar Janez, Javornik, 
Sel? o   /4• Dr-   Krek   Mihael,   Sred. 

Z 
Zn oo^46 pieman Janez, Tatinci 4, 

*t. &     m Perenta Franc, Zg. Bitnje 

^301/46 Markun  Florijan,  Kokrica 

Zn ^46 ZuPan ••1••« Srakovlje 4, 
Zn W6 FerJan Janez, Olševek 20, 
lï înt'46 BerCiö Gašper, Stražišče 43, 
Zn £^/46 št°k Vinko, Stražišče 163, 
*P 306/46 - - • 
» 307/46 
2n &6 Sedei Alojz,' Stražišče, 
Zn •46 Velikonja Fani, Stražišče, 
Zn ££/46 slaPar Pavla, Stražišče 210, 
Zn •</46 Justin Marija, Stražišče 322, 
,P dlO/46 Kleindinst Franc, Gorice 12, 
•• «12/46 Benedičič L, Pševo, 

Zn ££/46 slaPar Pavla, Stražišče 210, 
£ £09/46 Justin Mariia. Stražišče 322. 

i' . 
liti jg 13/46 Jenko Ana, Praprotna po- 

it 1}•&• Urbane Anton, Zigonja vas, 
.ZD,}

5/
46 Zavrl Franc, Mavčiče 12, 

"ZD
;
O^

/46
 
Kalan Jož©. Mavčiče 17, 

•'% •/• šiIar Franc> Bre8 27> 
,K •46 Pokorn Janez, Podreča 17, 

, Zn •^,46 GodD°v Jurij, Cadovlje, 
Arajjj   °'46 Krenner   Franc,   general, 

^st5|2l/4e Likar Rudolf, Kranj, Stara 

•' Zp feg Turk Mara, Kranj, 
, Poziv •     JamnikJanez,Dragočajna2. 
?e°ih v-°- ^ vsi upniki spredaj nave. 6tiatv0    i

maJo zoper nje kakršne koli 
JTed d'. nastale pred 6. IV. 1941 oz. 

•re8en *em». zaradi katerega je bila v«6 g^.^Plemba imovine, da prijavijo 
%v.v£je terjatve v 15 dneh po tej 
*logo g *i tukajšnjem sodišču s pismeno 
•• zanio •,ema Prepisoma ali pa ustno 
%. V^nik in. prilože potrebna doka- 
^o 70\.V]avi Je navesti opravilno šte- 
"      Sleinbenega spisa. 

""•rajno sodišče v Kranju 
£..      dne 18. februarja 1946. 
*P%46 * 
-"' *, 606 
s?ri okrn"

oziv upnikom 
Sh le •• ^116" v Šmarju pri 
si9 Siede Äno zaplembeno postopa- 
ÄJ6 im°vme Hostnika Franca, po- 

S>u las?nT
Va, pri Koziem' in sicer 

v
k- o! Kozje1*0  Vice zeiW^a vL št" 

»• ^ožitviio    ••. V*1 öneva ob]! 
feiern ^^JB°trebnih    dokazil    pri 
°S«Ï a|c

e\%Wju pri ••••. 
dueli fi •••••• P" Jclšah 
?Q* H. februarja, 1946,     " 

Razna oblastva 

Štev. 10013•1—46 = 589 

Objava. 
Kraja Lunovec in Ključarovci od št. 

32 dalje se izločita dne 1. marca 1946 
iz okoliša pošte Sv. Tomaž pri Ormožu 
• se priključita okolišu pošte Velika 
Nedelja. 

Z istim dnem se izloči kraj Strmec iz 
okoliša pošte Ormož in se priključi oko- 
lišu pošte Velika Nedelja. 

Direkcija pošte T Ljubljani 
dne 15. februarja 1946. 

* 
567-3-2 

Poziv upnikom 
Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za finance v Ljubljani z dne 
12. decembra 1945, št. 961-V-1945, v zve- 
zi z rešitvijo ministrstva za finance de- 
mokratske federativne Jugoslavije VII. 
št. 8649 z dne 3. novembra 1945 je bila 
odrejena likvidacija Bank für Kärnten 
A. G., podružnica v Kranju in likvida- 
cija poverjena Denarnemu zavodu Slo- 
venije, ki je po odobritvi ministrstva za 
finance NVS postavil naslednji likvida- 
cijski odbor: 

1. tov. Blažona Davorina, šefa finanč- 
nega oddelka okrajnega LO, Kranj, 

2. tov. dr. Vrečka Franja, 
3. tov. Piskernika Antona, pomočni- 

ka upravnika DZS Kranj, ki bodo pod- 
pisovali likvidacijsko firmo tako, da bosta 
pod pisano," tlsfcanò; ali' odtisnjeno 'be- 
sedilo firme s pristavkom: v likvidaciji 
pristavila dva izmed navedenih likvida- 
torjev kolektivno svoj podpis. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1946 prijavijo 
svoje eventualne terjatve na naslov: 

Bank für Kärnten A. G., podružnica 
v Kranju. 

V Ljubljani dne 13. februarja 1946.. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Bank für Kärnten 
"podružnica Kranj 

397 3—3 

Poziv upnikom 
Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za finance v Ljubljani z dne 
31. XII. 1945, št. 1553-V-1945, v zvezi 
z rešitvijo ministrstva za finance FLRJ 
VII, št 8949 z dne 17. XI. l?4o J3 b..a 
odrejena likvidacija Ljubljanske kre- 
ditne banke v Ljubljani. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 8. aprila 1946 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Ljubljan- 
ske kreditne banke v Ljubljani. 

V Ljubljani 8. februarja 1946. 
DENARNI ZAVOD SLOVENIJE' 

1 kot likvidator 
Ljubljanske kreditne banke 

Razno 

591 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Delegat ministrstva za industrijo in 

rudarstvo pri tvrdki Coton, d. z o. z., 
tekstilna tovarna,' Domžale, poziva \'se 
upnike in doižnike, da v 14 dneh.prija- 
vijo svoje obveznosti. ' 

Prijave po tem roku se ne-bodo upo- 
števale. 

Delegat tvrdke.* 
Jože Borišek 

592—3—1 
Poziv upnikom 

V zadružnem registru se je vpisala ' 
dne   26.   januarja   1946   pri   zadrugi 
>Kmečka   hranilnica   in   posojilnica   v 
Gornjem  gradu z.  z n. j« naslednja 
sprememba: 

Po sklepu izrednega občnega zbora, z 
dne 6. 10. 1945 se je Kmečka hranilnica 
in posojilnica razdružila in prešla v li- 
kvidacijo. ' ' 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem, 
gradu z. z n. j., katero bosta podpisova- 
la Pečnik Ivan, trgovec v Sv. Florjanu' 
in Presečnik Ivan mL, trgovec v Sv. Le- 
nartu. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Upniki te zadruge se pozivajo, da 
prijavijo svoje terjatve najkasneje „do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. y Gornjem gradu. 

Likvidatorji ••• 

'593-•-•—1 ' 
Poziv upnikom 

V zadružnem registru se je vpisala 
dne   26.   januarja   1946   pri   zadrugi 
>Raiffeisenkasse Oberburg« r. z. z n. j»"J 
naslednja sprememba: 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 14. 10. 1945 se je Raiffeisenkasse 
razdružila in prešla v likvidacijo..    r \. " 

Likvidator  je   Posojilnica   v " Gor- 
njem gradu z. z n. j., katero bosta'pod- , 
pisovala Krajne Ivan, posestnik v Gor- 
njem gradu in Kolenc Anton,' posestnik 
v Gornjem gradu. ' *' 

Likvidacijska firma kakor doslej; s" 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Upniki  te  zadruge  se  pozivajo,  da 
prijavijo svoje terjatve najkasneje do .' 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 
* 

600, 
Poziv upnikom 

>Nabavna in prodajna zadruga« z o. J. 
samoprodajalcev sadja in zelenjave, 
Ljubljana, Vodnikov trg, je v zvezi Z; 
objavo v Uradnem listu z dne 23. I/' 
1946, št 7 in po sklepu občnega-'zbora" 
dne 5. II. 1946 prešla v likvidacijo. 

Zaradi tega pozivamo vse upnike, pa' 
v 6 mesecih prijavijo svoje terjatve. - 

" ""   vLikyidatorji  : 
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Izgubljeno listino 

Izgubila sem osebno izkaznico številka 
068257, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani na ime Breskvar Anto- 
nija iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
621 . Breskvar Antonija 

Izgubil  sem  osebno  izkaznico  štev. 
057018, izdano od komando narodne mi- 
lice v  Ljubljani  na  ime Cop  Ivan iz 
Ljubljane VII. S tem jo preklicujem. 
585 Ivan Cop 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od NO v Novem mestu na  ime Fabjan 
Ladislav iz Novega mesta. S tem jo pre- 
klicujem. 
616 Fabjan Ladislav 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 312, izdano od okrajnega LO v Dol- 
nji Lendavi na ime Ferčak Anton iz 
Renkovcev št. 78, p. Turnišče. S tem jo 
preklicujem. 
630 Ferčak Anton 

Ukradena ml je bila šoferska izkaz- 
nica, izdana od mestnega NO, prometni 
odsek v Mariboru, na ime Fras Alojz, 
šofer iz Maribora, Zolgarjeva ul. 9. S 
tem jo preklicujem. 
COI Fras Alojz 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co na ime Globočnik Cilka iz Blejske 
Dobrave, Lipce št. 1. S tem jo prekli- 
cujem. 
628 Globočnik Cilka 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
št. 181, izdano od okrajnega 1.0 v Žalcu 
na ime Gm^jner Pavla iz 2alca št. 13. 
S tem jo preklicujem. 
629 Gmejner Pavla 

Izgubila sem začasno osebno izkaz- 
nico št. 7526, izdano od mestneaa NO 
v Novem mestu na ime Jakša Dana iz 
Novega mesta. Ljubljanska cesta 19 in 
jo s tem preklicujem. 
613 Jakšc Dana 

Izgubil sem osebno izkaznico,  izda- 
no od KL odbora Prečna na  ime Jarc 
Ivan iz Dolenje vasi. S tem jo prekli- 
cujem. 
611 Jarc Ivan 

Izgubila sem potrdilo o prijavi in za- 
časno osebno izkaznico št. 331. izdano 
od kraj. NO Preloge na ime Jevšennk 
Kunigunda iz Vinarjev 19. S tem jih 
preklicujem. 
60S JcTšcnak Kunigunda 

Izgubit sem evid. tablico motornega 
kolesa št. S—393, izdano od ministrstva 
za lokalni promet v Ljubljani na ime 
Kališ Pavel, poročnik iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
631 Kališ Pavel 

Izgubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, izdani prva od NM v Ljub- 
ljani, slednja od četrti Ljubljana- 
Rakovnik na ime Kern Angela iz Ljub- 
ljane. S tem ju preklicujem. 
635 Kcrn Angela 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od me.itnpga N0 " Ribnici (Dol.) na 
ime Kernc Matilda iz Umenje vasi 42 
pri Ribnici (Dol.). S tem jo preklicu- 
jem. 
605 Kernc Matilda 

Izgubila eem dovolilnico za kolo 
>Puoh< tov. št. 207 5-10 na ime Knez 
Terezija iz Podčetrtka st. 12. S tem jo 
preklicujem. 
598 Knez Terezija 

Izgubil sem vojasTco knjižico štev. 
955632. izdano od III. bat. IV. brig. M. 
div KNO.T-a v Ljubljani na ime Kokalj 
Franc iz Sp. BiUija, okr. Kranj. S tem jo 
preklicujem. 
597 Kokalj Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
04586, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani na ime Kotnhnuser 
Ivanka iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
599 Kotnhauscr Ivanka 

Izgubil sem osebno izkaznico, vojaško 
knj'žico. izdano od komande IV. armije 
v Ljubljani in -zkazmeo za kolo, vse na 
ime Kralj Slavko iz Dol št. 6, p. Suhor. 
S tem jih preklicujem. 
607 Kralj Slavko 

Izgubil  sem  spričevalo  I. a   razreda 
III. moške realne gimnazije v Ljublja- 
ni za I. 1942./43. na ime Kristan Janez 
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
584 Kristan Janez 

Izgubil sem spričevalo L razreda drž. 
klasične gimnazije v Ljubljani za  leto 
1943/44. na ime Kuljiš Tomislav iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
632 Kuljiš Tomislav 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na   ime  Legat  Evgen  iz  Ljubljane. S 
tem preklicujem, 
602 Legat Evgen 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca št. 067521, izdana od komande nar. 
milice v- Ljubljani na ime Lichten- 
erker Karla iz Ljubljane. S lem jo pre- 
klicujem. 
598 Lichtcncckcr Karla 

Izgubila sem svojo osebno izkaznico, 
izdano od mestnega odbora Novo me*to 
na ime Marinček Vilma, Novo mesto. 
Kapucinski trg št. 3. S tem jo prekli- 
cu iem. 
625 Marinček Vilma 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na  ime Mlakar Minka iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
636 Mlakar Minka 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Mohorčič Lojzka iz Ljubljane 
S tem jo preklicujem. 
634 Mohorčič Lojzka 

Izgubilo se Je dovolilo za vo^e
vl0. 

od rezek od registracije za tovorni »  . 
mobil znamke >Onel-Blitz< štev. S-l^'j 

ivi» 

moDil znamke >Onel-blitz« siev. ""nie{ 
izdano cd nrnistrstva za lokalni Pr0"l/V 
v Ljubljani na ime Muršec Josip, a ^ 
prevoznik v Mariboru, Mlinska ulica 
S tem jih preklicujem. 
612 MuršVr Jožo, 

avtopr^vo-ziiištvo, 
rih/ir   Mlinska  ul. ö Maribor, Mlinska 

rit!*))' Izgubila sem matur'tetno (zrelo* 
sprčovalo  II. drž   realne Rimna^Vj, 
Ljubljani iz 1   1937. na ime Oblak J 
žefa iz Ljubljane. S tem ga preklicWe«" 
601 Oblak Jož"19 

Izgubil sem evidenčno tablico mojoj 
nega kolesa evid. št. tablice S 61°•' 
tem jo preklicujem 
603 Pavli? MatHa     • 

Fram št. 29 pri Marlboro 
izdä' Izgubila sem osebno izkaznico. >»• . 

no od krajevnega NO v Otočali na » 
Rušič ftleianüa z Otoč, okraj Radovip, 
S tem jo preklicujem. 
610 Rušič Stefami* 

Izgubila sem osebno l7-kazn'w>inrnji 
no od okrajnega nar. odbora v "".- $ 
Radgoni na ime Šalamun Berta in •. 
tem preklicujem. „   £. 
587 Šalamun Ber» 

Ukradena mi je bila ev!d. tabli« j 
S-6193 za motorno kolo. izdana ^ 
mestnega NO, prometni odsek v. ^ 
boru, na ime Sirnik Ivan Mirko i* • 
škerta vrha 61, p. Meža. S tem jo-Pr^ . 
cu iem. , bn^ 
614 Sirnik Ivan M'rK . 

Izgubil sem začasno železniško   ^f 
timncijo št. 330 788  in legitimacij  rî 
št 30R 561, izdano od krajevnega od"    . 
Grobelno, glaseči se na ime Sket J 

ter ju s tem preklicujem. 
Sket Jo*4 

624 sign. del. CeUB 

Izgubil sem spričevalo VI. r.a^V 
dr/, klasične gimnazije v Linblia» .j 
1. 1940/41., izdano na ime. Tavčar J°^ 
iz Z*. Zadobrove, obč. Polje. S te»1 b

: 
nreklicujem. . «,» 
gig m x.i>   .I0*el 

Tavčar J°* 
St 

Izgubil   eem   osebno   izkaznico    g 
059153,   izdano  od   komando   n»'•••< 
milice v Ljubljani na ime Tomaž*   ^ 
ton iz Ljubljane. S tem jo ••••••• 
618 Tomažič An«"1 

Izgubila  sem  zač.  osebno  '^^ gff1 

št. 113, izdano od mestnega   LO J g<y 
stanju na ime Virbnik Hedvika l* 
stanja. S tem jo preklicujem. 
622 Virbnik ncov»t9_ 

Izgubil sem maturitetno sP^r
ej,üa) 

vojno obrtne šole v Kruïevcu <s^ ,<>d» 
št. 106, izdano 14. Jul. 1941 °^.•"•^•- 
Obiličevo v Kruševcu na ime "''v » 5 
vic Svetoslav iz Aleksinca (SrbiJ3''. 
tem ga preklicujem. ^ 

1 633 Zivadinovie* 8•••» 

urednik; £ohat lioberti tisk in založba; tiskarna Merkui; — fiba. y Ljubljani, 
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Sodnat oblastva 

Trgovinski register 

l96       Spremembe in dodatln: 

ŠS* fri^l Pri Kranju. 

Ubris    ! Zabret & Ko- drHÏba * •• •• 
^ad0.       se   Prokurist   dr.   Valenčič 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 19. februarja 1946. 

Rg C II 17/23 
la?. * 

&LViu^ana« 
, BSLXP

18
*' 20. februarja 1048. 

Wdüo: »Galanterija« d. d. T Ljub- 
ki 

Sift?« oo2nega zbora z dne 11. fe- 
*4}T ,. 6 se ie družba razdružila in 
••, likvidacijo. 

jUiii, V^atorji: Rihar Stefan, referent 
Jih Lr* treovinn in   ••••1••••• •• ViSm«!. j'h 82*- trS°vino in preskrbo v Vižmar- 
l^bliw   ~a6iö Le0n, trR- pomočnik v 
Life' Celovška 128. 

distavi  C1]ska îirma kakor doslej s 
• Lik-      >v likvldadjic 
^cijs•!0rJa skupno podpisujeta likvi- 

T> ••••. 
"«oïno sodišče T Ljubljani 

dne 19. februarja 1946. 
Rg B III 178/4 

1»8. * 

£ÏwIaribw-Tezno. 
i ßeSedTSa4 U- îeoruarja 1946. 
PWA^nerei, Flechterei, Band- 

Éditer.        ei nnd Ausrfis^ng An- 

SÄncevdft?: Ankn Panter, tovarna su- 
^tt0<  

in Pletenih izdelkov, Maribor- 

S?4 indu!? dosedanJi lastnik Pi 
l>t Hanf ff « v Mariboru in 
CU,VUK?" 

GroPPer, treoveo v K 

Pinter 
pro- 

l^.vPi§ë na «•!'_1.•8°••.° .v ,Mari 

i 

^••••* «W'wÄöbes^edno 
kf°žno 8?x

8Toi lastnoročni podpis. 

• "> vPiše „, •••> irgoveo v •••- 
1•?!••• in se delegat ministrstva za 
Clo> ki bo1^*0   NVS   Zubčič 

**^•• •«««Wo1 lastnoročni podpis 
Äf UMariboru> oddTlI., 

A b2r7?aoria •6" 

^1zb>b,*ana- a"l?janUarial946^ 

Objave 
Besedilo: M. Lončar in drug* 
Ker sploh ni pričela e poslovanjem. 

Okrožno sodišče T Ljubljani 
dne 21. februarja 1946. 

Rg A VIII 96/2 

Zadružni register 
Vpisi: 

200. 
|     Sedež: Gornji grad. 
j     Dan vpisa: 4. februarja 1946. 

Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 
z omejenim jamstvom v Gornjem gradu. 

Naloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- 

nih pridelkov) od svojih članov gozdnih 
posestnikov, v smislu posebnega dogo- 
vora pa tudi od uprav državnih gozdov 
in razlaščenih posestev ter agrarnih za- 
jednic; 

b) obdelovanje lesa v polizdelke in 
izdelke za račun Članov ter plačevanje 
lesa po izvršeni prodaji in po odbitku 
stroškov; 

c) najemanje, nakupovanje in zgradi- 
tev nepremičnin in inventarja radi za- 
gotovitve sodobnih obratovališč za obde- 
lovanje lesa; 

•) poglobitev zadružne vzgoje in za- 
vesti, pospeševanje smotrnega gozdar- 
jenja in gospodarjenja z lesom sploh. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gozdarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 80. IX. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 400 (štiri sto) 
din in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Vsak zadružnik Jamči še e petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve ee izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora eo: 
Nareks Franc, pos. v Ljubnem, pred- 

sednik, 
Sebenik Alojz, pos., Gornji grad, 

tajnik, 
Presečnik Ivan,   pos.,   Gornji grad, 

blagajnik, 
Krivec Jože, pos., Solčava, odbornik, 
Glojek Ivan, pos., Zg. Kraše ob Dreti, 

odbornik, 
Zidam Martin, pos., Šmartno ob Dreti, 

odbornik, _. , 
Pustoslemšek Jože, pos., Ljubno, od- 

bornik. 
Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta: predsednik in 

tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. februarja 1946. 

Zt 16/46 — Zadr. •1 142/2 

201. 
Sedež: Luče. 
Dan vpisa: 30. januarja 1946. 
Besedilo: Živinorejska produktivna 

zadruga t omejenim jamstvom v Lučah. 
Naloga zadruge je: 

•    a) da komisijsko izbira za pleme pri- 
merno živino svojih   zadružnikov ter 
vodi o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko čisto in pasemsko mešano 
govedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza, odsek za živinorejo; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike aH posreduje 
tako nabavo; 

č) da priskrbuje in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

d) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada k 
pospeševanju živinoreje; 

e) da za sistematsko delo ustanavlja 
potrebne odseke. 

Te naloge veljajo tudi za ustanovitev 
konjerejske selekcijske zadruge oziroma 
za zadrugo za rejo žrebet. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 20. XII. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 100 (sto) dinar- 
jev in se mora  plačati  ob vstopu v 
zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve ee izvršujejo s tem, da sa 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, 
tajnik,  blagajnik,  morebitni načelniki 
odsekov in 5 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 8 let. 

Člani upravnega odbora eo: 
Voler Ivan, kmet, Luče 25, predsednik, 
Plesnik Ivan, kmet, Luče 9, 
Robnik Anton, kmet, Luče 15, tajnik, 
Polanšek Franc, kmet, Luče 6, bla- 

gajnik, 
Moličnik Franc, kmet, Luče 33, 
Moličnik Valentin, kmet, Raduha 15» 
Krivec Jože, kmet, Solčava 1, 
Prepadnik Kristl, kmet, Solčava 58. 
Zadrugo zastopata: prc_;cùiik in taj» 

nik upravnega odbora, če sta pa od? 
šotna, pa dva za to pooblaščena član* 
upravnçga odj?ora. 



Stoff •2. Stev. 17; 

Zadrugo podpisujeta: predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. januarja 1946. 

Zt 13/46 — Zadr. VI 138/2 

eoa. 
Sedež: Nova Štifta. 
Dan vpisa: 4. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omc- 

fenim jamstvom v Novi Štifti. 
Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

t»vojaka prouči terenske razmer© in 
zdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

' b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš, nadalje določi višino 
(obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

o) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
£bira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
SSni dne 30. IX. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 100 (sto) dinar- 
jev in ee mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Veak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se izvršujejo s tem, da se 
Babijejo na zadružni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in 3 člani, 
ki jih,vse voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Gluk Rafael, pos., Tirosek lo, pred- 

sednik, 
Matjaž Franc, krojač, Tirosek 42, 
Senica Anton, šolski upravitelj, Sv. Mi- 

klavž 55, tajnik, 
Pistotnik Ivan, šofer, Sv. Miklavž 21,' 

Magajnik. 
Petek Franc, pos., Tirosek 36, 
Strnad Franc, pos. sin, Dol 25, 
Vrtačnik Jože, pos., Tirosek 3. 
Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 

tnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za io pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člapa 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. februarja 1946. 

4115X40 = Zadr. XI 139/2 

203. 
Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 9. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Rogaški Slatini. 
Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš, nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 15. XI. 1945 za nedoločen čas. 

Zadrulni delež znaša 50 (petdeset) 
dinarjev'in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 2 člana, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Krümpak Anton, pos., Tekačevo št. 4, 

Rog. Slatina, predsednik, 
Zumer Ivan, gostilničar, Rogaška Sla- 

tina 48, tajnik, 
Legat Janko, obratovodja, Rogaška 

Slatina, blagajnik, 
Špilak Josip, kmetovalec, Tekačevo 

št. 19, 
Kidrič Josip, stavbenik, Rogaška Sla- 

tina 135. 
Zadrugo, zastopata: predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Zadrugo podpisujeta: predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če^sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. februarja 1946. 

Zt 4/46 — Zadr. VI 140/3 
* 

204. 
Sedež: Celestrina—Sv. Peter. 
Dan vpisa: 13. februarja 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z 

omejenim jamstvom t Sv. Petru pri Ma- 
riboru. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup" 
ščini dne J8. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a)  skupna ob«* 
lava in   izkoriščanje   zadružne   ze^VL 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov).1  ' 
potrebna postopna obnova nasadov P 
strokovnim vodstvom; b) skupna na^al' 
proizvajalnih sredstev in drugih P°]r^. 
ščin zaradi obdelave in obnove zadrÎL 
nega  zemljišča,  pa  tudi  gospodarsie •• 
posameznih članov proti primerni od- 
škodnini; c) skupna predelava in vn<> 
čevanje zadružnih pridelkov in ^•••^ 
pa tudi vnovčevanjo lastnih pridje• ., 
zadružnikov proti primerni odškodfl1» 
č) skupno vzdrževanje in zgra<^'?v

nn» 
družnih objektov in naprav ter skup 
nabava v ta namen potrebnega ma' 
riala. Na isti način zadruga lahko •••- 
maga posameznim   članom   proti   P JJ 
merni odškodnini; d) širjenje stro»« • 
nega znanja in poglobitev zadružne 
vesti. 0 

Na splošno naj se zadruga raVIì^.ì{i 
strokovnih  navodilih   narodne   ool^ 
federalne Slovenije. 

Kjer so krajevne razmere za to V   . 
merne, ozko sodeluje z bližnjo vinar» 
in sadjarsko zadrugo. 

Vse te naloge opravlja radi saIîL 
pomoči in izboljšanja gospodarskega P - 
ložaja svojih članov. . : -.'^ 

Zadružni delež znaša 50 dinarje.^' 
se vplača ob vstopu v zadrugo oZ1T te- 
ob razdelitvi čistega   poslovnega  P«, 
bitka. Jamstvo je omejeno. Vsak l*Al0& 
nik jamči še z desetkratnim zne* 
vpisanih deležev. • ;     '•: 

Oznanila se izvršujejo z nabitje»1 

zadružni razglasni deski. .* 
Upravni odbor sestavljajo predse»0 ^ 

tajnik, blagajnik in najmanj 2 ^•^•• 
jih voli skupščina za dobo 3 let. *s -•• 
leto se izmenja tretjina članov od•^ .- 

Zadrugo zastopata in zanjo P0^^. 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
bora, če sta pa odsotna,.dva za t0  - 
oblaščena člana upravnega odbora. . 

Člani upravnega odbora so: .1 
Verlič   Stanko,   ekonom,   Celeslrtf- 

predsednik, yjf, 
Crnko Zoran, ekonom, Nebova, t»j *,' 
Harb Maks, viničar, Vodole, blagaJ1^. 
Čerič   Franc,   viničar,   Hrenca» ;,-. 

bornik, . .£.- 
Korošec Franc, viničar, Nebovaf 

bornik. •   -, 
Okrožno sodišče v Mariboru, oóu-'   '' 

dne 13. februarja 1946. 
Zadr. II 100/1 

Spremembe in dodatki: 
205. 

Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 5. februarja 1946. „••• 
Besedilo: Wcin-Kellcreigenossen» 

in Friedau, G. m. b. H. •$> 
Po sklepu skupščine z dno ^MV 

1945 se izbriše firma z vsemi »e 
ječimi vpisi. •   _     ''.^p 

Pravna naslednica zadruge jo. >- 
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83) 
*•• soilišco v Mariboru, odd. II., 

dne 5. februarja 1946. 
Zadr. I 42 

^dez: Sv. Lenart v Slov. gor. 
W J-?isa: 28- Januarja 1946. 

lm.«,    •     Gla•a hranilnica, zadruga 
«toinejenim jamstvom pri Sv. Lenartu 

T j>4 goricah. 
D»» • se delegat OOOF Maribor Polič 
Po • v? Sv- Lenarta v Slov. goricah, 
^suupsčmskih sklepih z dne 16. XII. 
soin«-    se zadrugi Slovenjegoriška •<>" 

Jimica pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, 
U •^ z neomejenim jamstvom (Zadr. 
SW • Gojilnica pri Sv. Lenartu v 
SamV1» &oricah> zadruga z neomejenim 
ir2- °m (Zadr- X 147> kot sprejeti za- 
ïica 8••• z zadrugo Glavna hranil- 
pri • 

Zadruga z neomejenim jamstvom 
jen,,.4Lenartu v Slov. goricah kot spre- 
Prest^0 ^drugo ter eta s spojitvijo 

ii,!frttga: Glavna hranilnica, zadruga 
Iv gK meienim jamstvom pri Sv. Lenartu 
Pravii\goricah' temelJi odsle3 na novin 

1• v??•   sprejetih   na   skupščini dne 
'• 1945. 
••••   °dslej: Hranilnica in posojilnica, 
Bv j S* * neomejenim   jamstvom   pri 

Startu T Slov. goricah. 
•••     udruge: Sv. Lenari v Slov. go- 

Nai 
a) %a zadruge je: 

Wog6 
a sprejema in obrestuje hranilne 

, b) d
na knjižice in na tekoče račune; 

^•••     Pr^dobiva  nadaljnja potrebna 
c) i^ sredstva z najemanjem kredita; 
2adr ^a^'.6 sv°i'm članom posojila. 

ïaa.      §a je ustanovljena za nedoločen 

«e vn]x'n* delež znaša 20 dinarjev in 
0ûleien °^ PristoPu- Jamstvo je ne- 
svoii °' vsak zadružnik jamči z vso 
Pri4gii

movino. Skupščinski eklepi in 
'Y sadni»e udruge članom se objavljajo 
glasuj[^••••? Btasilu in na zadružni raz- 
îo 3•?••• £dbor sestavljajo predsednik 
** dobo a 1 an0V' ki *• voli skuPščina 

'^bora° 
eto se izmenja tretjina članov 

• Za<jj,u 

pla Po (•|•••«•••1• in ^0 P^dpisu- 
^••8• •• »i. vana   upravnega odbora. 
^«adrViJteVahko nadomešča uslužbe- 
??lo5bi «£?' S ga P° predhodni načelni 
^fV••••••• pooblasti in registr- 
! £lani um• priìavl «Pravni odbor. 
* *°"8 &?ega °dbora so: 
^rtu v Si« nn' P°sestnik pri Sv. Le- 
B*"- •••••' goricah, predsednik, 
4 Wr£b• L«dvik, zdravnik pri 

\Lenarïï'Jfty^&reM mojster pri 
kVide •••••  V* pričah, 

4^2?^ Ma^„ru, odd. IL, 

207. 
Sedež: Žcnavlje. 
Dan vpisa: 7. februarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom. 
Izbrišejo se vsi vpisi v madžarskem 

jeziku ter člani upravnega odbora Sker- 
get Karol, Balek Jožef in Zrinski Viktor. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na izredni skupščini dne 
3. januarja 1946. 

Naziv odslej: Nabavna in prodajna za- 
druga z omejenim jamstvom v Ženav- 
Ijah. 

Sedež zadruge je v Gor. Pctrovcih. 
Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 

daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov; 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist; 
d) ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov; e) 
sklicevanje članskih sestankov, prireja- 
nja predavanj in tečajev za poglobitev 
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelo- 
vanje ter probujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljševanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je ustanovljena za nedolo- 
čen čas. 

Zadružni delež znaša 160 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo 
takoj ali pa v 10 enakih mesečnih 
obrokih. 

Jamstvo je omejeno, vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Priobčitve zadruge članom se izvrše 
s tem, da se razglase v zadružnem gla- 
silu in se nabijejo na zadružni razglasni 
deski na sedežu uprave in vseh po- 
družnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kot je poslovalnic; voli jih 
skupščina za dobo 3 let. Funkcijska doba 
prvega upravnega odbora, ki šteje poleg 
predsednika in podpredsednika še štiri 
člane, traja do prihodnje skupščine. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora, ali pa po en član upravnega 
odbora in po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
vpis v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Skerget Karel, učitelj, Zenavlje, pred- 

sednik, 
Belec Štefan, kmet, Sulinci, podpred- 

sednik, 
Šlankovič Viljem, kmet, Zenavlje, 
Kerčmar Karel, kmet, Gor. Petrovci, 
Kerčmar Ludvik, kmet, Adrijanci, 
Jakič Ludvik, kmet, Markovci. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 
4•• 7. februarja 1946, 

^ vZadx. • m  ' 

To 87/46 
Oglas. 

633 

Tožeča stranka: Pajk Pavla, zasebnica 
v Celju, Tovarniška 15. 

Tožena stranka: Pajk Volbenk, bivši 
fotograf v Mozirju, sedaj neznanega bi- 
vališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
mu postavlja skrbnik na čin Gregorič 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki bo za- 
stopal in čuval njegove interese, dokler 
se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. februarja 1946. 

To 25/46 
Oglas 

640 

Tožeča stranka: Poklač Terezija, de» 
lavka, Trnovlje št. 119. 

Tožena stranka: Poklao Vladislav, de- 
lavec, Celje, Prešernova 8, sedaj nezna- 
nega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja skrbnik na čin Gregorič Jože, 
sodni uradnik v Celju, ki ga bo zastopal 
in čuval njegove interese, dokler se sam 
ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 20. februarja 1946. 

To 21/46-2 
Oklic 

'   670 

Tožeča stranka Bastar Ludvik, indu- 
striale v Kočevju, je vložila proti to- 
ženi stranki Engele Ani poročeni Bastar, 
soprogi industrialca, prej v Kočevju, se- 
daj neznanega bivališča, radi razveze 
zakona k opr. št. To 21/46 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 20. marra 1946 ob 11. uri dop. 
pred tem sodiščem v sobi št. 58, prvo 
nadstropje. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se postavlja tov. Hlede Stefan, tajnik pri 
okrožnem sodišču v Novem mestu za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne pride 
sama ali ne imenuje sodišču drugega 
pooblaščenca. i 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 19. februarja 1946. • 

Ok 2/45-4 669 

Uvedba amortizacije 
Na predlog Lazarini Ivanke, učiteljice 

v Krškem, se uvaja postopek za amorti- 
zacijo hranilne knjižice, izdane od Ob- 
činske hranilnice v Krškem (bivša Kreis- 
sparkasse Rann a/d Save, Hauptzweig- 
stelle Gurkfeld), glaseče se na ime pred- 
lagateljice in na štev. 2179, e stanjem 
dne 81. decembra 1944 na RM 4842.70, 
tp je v DFJ din 2.905.64, ki je bila med 
minulo vojno predlagateljici baje ukra-> 
dena. 

Morebitni sedanji imetnik te hranilne 
knjižice, ej» fiftiisa, dft naikaeneje I «Ivel» 
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mesecih od dneva razglasa v Uradnem 
listu uveljavi svoje pravice, ker bi se 
sicer po preteku tega roba izreklo, da 
je spredaj navedena knjižica brez ve- 
ljave. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
odd. IV,, 

dne 6. februarja 1946. 

Ok 45/45-7 C87 

Amortizacija 
Na prošnjo Drešarja Franca, posest- 

nika v Savijah št. 25, se uvaja postopa- 
nje za amortizacijo zdolaj navedenih 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilec 
baje izgubil, ter se njih imejitèlj pozi- 
va, da uveljavi v teku šestih mesecev 
po objavi v Uradnem listu svoje pravi- 
ce, ker bi se sicer po poteku tega roka 
izreklo, da so vrednostni papirji brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Potrdilo glavne komisije za zamenja- 

vo okupacijskih novčanic Št. 36.440 na 
ime DreSar Franc, Savije 25, glaseče 
se na 73.032 lir. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. februarja 1946. 

Zp 3/46-1 642 
Poziv upnikom 

Pri okrajnem sodišču v Dolnji Len- 
davi je uveden zaplembeni postopek 
glede imovine Žerdin Kazimirja, pos. in 
trgovca iz Crensovcev oz. Žižkov, Zp 
3/46-1. 

Pozivajo se vsi upniki spredaj nave- 
denega, da prijavijo svoje terjatve pri 
okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi v 
15 dneh od dneva objave. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 18. februarja 194G. 

Zp 120/46 660 
Poziv upnikom 

S pravnomočno sodbo okrajnega sodi. 
šča v Šmarju pri Jelšah z dne 9. II. 1946, 
opr. št. Ks 37/46—12, je pri podpisanem 
sodišču uvedeno zaplembeno postopanje 
glede imovine Kosa Ernesta, trgovca v 
Kozjem. 

Pozivajo se vsi upniki imenovanega, 
da v 15 dneh od dneva objave prijavijo 
svoje terjatve pri podpisanem sodišču 
s predložitvijo potrebnih dokazil. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 22. februarja 1946. 

Zp 5/46 
Poziv upnikom 

659 

S pravnomočno sodbo vrhovnega so- 
dišča v Ljubljani z dne 18. I. 1946, Kv 
4/46—5, je odrejena zaplemba celotne 
imovine obsojenca Radeja Dragota, tr- 
govca v Trbovljah-Loke št 439. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem so- 
dišču. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 23. februarja 1946. 

I Sp 42/46-2 662 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Beve Franc, poljedelec v Gor. gradu, 
rojen 12. X. 1906, je odšel avgusta 1944 
v partizane ter je bil dodeljen 10. ljub- 
ljanski brigadi 1. bataljonu 18. divizije. 
Od takrat dalje se ni več javil, in je 
torej verjetno, da je umrl. Zaradi tega 
se na predlog njegovega brata Bevca 
Ivana, stanujočega v Gor. gradu št. 105, 
uvaja postopek v dokaz smrti pogreša- 
nega, ki je katoliške vere, samski, in 
v Gor. grad pristojen, ter se postavlja 
imenovanemu za skrbnika Jelene Jože, 
sodni služitelj v Gor. gradu. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
skrbniku do 31. maja 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Gor. gradu 
dne 20. februarja 1946. 

* 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Ok 28/46-2 684 
Celinšek Evgen, roj. 26. III. 1919, 

stan. nazadnje v Toplicah št. 119, pošta 
Zagorje, je dne 20. VI. 1944 odšel v par- 
tizane in se od tega dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na prošnjo njegove žene Celinšek Mag- 
dalene roj. Halser, gosp. v Toplicah 
št. 14. p. Zagorje, uvede postopanje za 
proglasitev mrtvim ter se izdaje poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču aH 
s tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku, v Trbov- 
ljah. 

Celinšek Evgen se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču, ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po   1. VII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično   prošnjo   odločilo   o   proglasitvi 
mrtvim. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd« L, 
dne 23. februarja 1946. 

Ok 24/46—1 * 648 
Forte Ivan roj. 9. V. 1897, stanujoč 

nazadnje v Zagorju št. 96 o/S, je odšel 
v partizane dne 19. IX. 1944, bil dne 
29. XII. 1944 hudo ranjen in s'è od tega 
dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
prošnjo njegove žene Forte Eme roj. 
Potočnik, gosp. v Zagorju št. 96, uvede 
postopanje za proglasitev mrtvim ter se 
izdaje poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču, ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Forte Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču, ali da drugače kako 
vest o sebi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 

Okrajno sodigče v Trbovljah, odd. L. 
dne-21. februarja 1•. 

Števjl 

Ok 2G/46-2 .    Ki' 
Lapanja Slavko, roj. 1. •.1•1* ^ 

sovcu ht. 42 pri Zagorju, rudar, ^ 
joč nazadnje v Ribniku št. ?<» P'yjil, 
pri Zagorju o/S, je bil dne/- J 
1943 odpeljan neznano kam i» 
tega dne ni več javil. •• „. 

Ker je potemtakem verjetno,      s, 
nastopila  zakonita domneva srnr i^ 
na prošnjo njegove žene L-apanj^ ff 
žefe, roj. Perme, gosp. v Ribniku   ^ 
uvede  postopanje  za  Pr°Slas fLrežr 
vim ter se izdaje poziv, da se o P^syN 
nem poroča sodišču ali s tem J^je* 
ljenemu   skrbniku   Langerju   Cl 

sodnemu uradniku v Trbovljah-      ^ 
Lapanja Slavko se poziva, da se ^ 

si pri podpisanem sodišču, ah "  . • 
gače kako vest o sebi. *$ 

Po I. IX.  1946  bo sodišče na  ^ 
vično   prošnjo   odločilo   o   Pr0= 
mrtvim. k 
Okrajno sodišče v Trbovljah, «UO' 

dne 23. februarja l^C 
* 685 

Ok 2G/4G-2 M4-ï& 
Mohar Adolf,  roj.  15.  L l^l ?;^ 

sovcu,  rudar, stanujoč nazadnje    ^ 
sovcu št. 46, p. Zagorje o/S, je ?    jj 
23. III. 1944 odpeljan neznano,^ 
se od tega dne ni več javil._ ^'V 

Ker je potemtakem verjetno, . sj 
nastopila zakonita domneva s j0jefô 
na prošnjo njegove žene Mohar ^ 
roj. Ocepek, gosp. v Kisovcu št.'*.L(jf 
de postopanje za proglasitev ffl V

plD f 
se izdaje poziv, da se o pogrešane^ 
roča sodišču ali s tem postavlJ,Dg[jiif 
skrbniku,' Langerju Francu, %.-•;*•'. 
uradniku v Trbovljah. -' jnW 

Mohar Adolf se poziva, da s^rUga^ 
pri podpisanem sodišču, ali da <"\. 
kako vest o sebi. ^ 

Po 1.   IV.  1947  bo sodišče ^   [V\ 
eno   prošnio   odločilo   o   Pr°e   . 

oda' •U 

vično   prošnjo   odločilo   o   pr° 
mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, 

dne 23. februarja 1946.  -, • 
• ($ 

Ok 29/46-2 * nnrt'-lT 
Safner Robert, roj 29. III. IC90, ff 

plicah št. 36, stanujoč nazadnje ^l 
sovcu pri Zagorju št. 70, je I?11-. I» 
23. III. 1944 odpeljan neznano »ai , 
se od tega dne ni več javil.        ^, f 

Ker je potemtakem verjetno, . s« 
nastopila zakonita domneva snjvatf«i 
na prošnjo njegove žene Safner •• 
roj. Ocepek, gosp. v Kisovcu ^j» 
p. Loke pri Zagorju, uvede P°»L tf 
za proglasitev mrtvim ter se l~v-goP 
ziv, da se o pogrešanem P°r0Yfrj)iiilîJ 
šču, ali s tem postavljenemu •^• ' 
Langerju Francu, sodnemu urao^ ,| 
Trbovljah. •* 

Safner Robert se poziva, da s?rUga# 
pri podpisanem sodišču, ali <*a ° 
kako vest o sebi. „•?0' 

Po 1. VII. 1947 bo sodišče z ve»^ 
prošnjo odločilo o proglasitvi ^  .^ 
Okrajno sodišče v Trbovljah, «"v 

dne 23. februarja l^46-     „ ', 

Ok 25/46—2 It k 25/46—2 lS J* 
Skoberne Franja roj. Roat dn^ vP 

1907 v Hrastniku, je bila dne * 
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leznit?ej Franc' r°J- 16- m- 1900' že" 
stu xf'j nazadnje stau, v Zidanem mo- 
v j; ';.»> ie bil o priliki bc 
1945!.. 0rsk-i kaznilnici in 

1942 p0   , 
denavta}^ •pa,or'u iseljena in odve- 
de 15 T ïnle 0swieczen, kjer je baje 

Ker ;0 °43 umr,a- 
nastopil poternlakem verjetno, da bo 
Uvede n donita domneva smrti, se 
Štefaniji3 prošnJ° ••••• sestre Potisek 
postoni . gosP0<linie v Hrastniku št. 95, 
izdaje rme- Z* Pro8Jasitev mrtvim ter se 
sodišču v' da se ° POgrešanki poroča 
•••• p.all s tem postavljenemu skrb- 
niku' v T?

011
 

Langerju, sodnemu urad- 
Skoh        Vliah- !glasi 

er.ne Pranja   so   poziva,  da ee 
fece •   i  Popisanem sodišču aH dru- 

Poi vako vest o sebi. 
prošnj'   i*,1?46 bo sodišče na vnovično 
Okra-       oSil° o proglasitvi mrtvim. 

»jno sodišče v Trbovljah, ođd. I., 
.- dne 21. februarja 1946. 

°k%46-2 * 683 

- * ;.ö> je bil o priliki bombardiranja 
„w gorski kaznilnici in se od 3. IV. 
K Hi, več javil. 

naston-,16 Potemtakem verjetno, da bo 
Da p**~* zakonita domneva smrti, se 
% j • • njegove žene Smodej Aloj- 
zu'š,0]-Zapošek, gosp. v Zidanem mo- 
sìtey • 5> uvede postopanje za progla- 
0 Poe?-tvim ter se iz<iaje poziv, da se 
I>osKsanem poroča sodišču, ali s tem 
«Ù, J^enernu skrbniku Langerju Fran- 
^,S^,n?mu uradniku v Trbovljah. 
Pri ,^eJ Franc se poziva, da se zglasi 
iaLf^Pisanem sodišču, ali da drugače 
-,JV*est o sebi. 
*0Pm • ' 1948 bo eod^<v'e na vnovič- 

Okt. .1° odloČiloo proglasitvi mrtvim. 
aJno sodišče v Trbovljah, odd. I. 

dne 23. februarja 1940. 

'^-2 * 646 
|•]• Slavko, roj. 16. V. 1905 v Za- 
toski v -^av*' stanujoč nazadnje v Po- 
dile IR

3SI
 Št. 44, je odšel v partizane 

l944 M aprila 1944 in se od decembra 
Ke^ .vee javil. 

•••*••• potem,akem verjetno, da bo 
Hvede if Zak°nita domneva smrti, se 
?ofij6 "a. Prošnjo njegove žene Täufer 
8ki v»«? i; K]adnik, gospodinje v Poto- 

ki6 •* Drì,i4V- Zagorie o/S' postopa' %iv ^^glasitev mrtvim ter se izdaje 
Ü-San'em» 6e ? Pogrešanem poroča pod- 
vmU sfc K

Sodl§ču ali s tem postavlje- 
nu i,l i iku Langerju Francu, sod- 

' T«ttfSaâfr v Trbovljah. 
'ri '•••„..  lavljo se poziva, da se zglasi ! Podni«,«       se P°Zlva' «a se zglasi 
»ko v^nem «odišču, ali da drugače 

!S>   Drž?-" Ì047 ho sodišče na vno- 
0kVitn-        °   •°••   °   Pr°8lasitvi 

rain°dn?2o4 T TAorlJU., odd. L, 
e ^- îebruarja 1946. 

^-^ÎU^oblastva 
6v- 215Ž55;    •  668 OK 

, C!VUeV Živinskih sejmov 
•^^\ÄL

o
0?v.JnrilPrlCe4u 

, a se Dodo obnovili doslej obi- 

čajni   sejmski   dnevi v Sv. Juriju   pri 
Celju, in sicer: 

dne 2. januarja 1946, dne 10. febru- 
arja 1946, dne 12. marca 1946, dne 
24. aprila 1946, dne 4. maja 1946, dne 
22. junija 1946, dne 12. avgusta 1946, 
dne 28. oktobra 1946, dne 19. novembra 
1946, dne 10. decembra 1946 in v po- 
nedeljek po poletnih in jesenskih 
kvatrih. 

Krajevni LO Sv. Jurij pri Celju 
dne 20. februarja 1946. 

Štev. 425/46 
Razpis 

654 

Rektorat univerz© v Ljubljani razpi- 
suje mesto asistenta pri institutu za 
vodne zgradbe na tehniški fakulteti 
univerze v Ljubljani. 

Prošnje, opremljene po predpisih §3. 
uradniškega zakona, je vložiti najkasne- 
je do 9. marca 1946 na rektoratu uni- 
verze v Ljubljani. Kandidati morajo biti 
gradbeni inženirji. 

Rektorat univerzo v Ljubljani 
dne 22v februarja 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

567-3-3 
Poziv upnikom 

Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 
ministrstva za finance v Ljubljani z dne 
12. decembra 1945, št. 961-V-1945, v zve- 
zi z rešitvijo ministrstva za finance de- 
mokratske federativne Jugoslavije VII. 
št. 8649 z dne 3. novembra 1945 je bila 
odrejena likvidacija Bank für Kärnten 
A. G., podružnica v Kranju in likvida- 
cija poverjena Denarnemu zavodu Slo- 
venije, ki je po odobritvi ministrstva za 
finance NVS postavil naslednji likvida- 
cijski odbor: 

1. tov. Blažona Davorina, šefa finanč- 
nega oddelka okrajnega LO, Kranj, 

2. tov. dr. Vrečka Franja, 
3. tov. Piskernika Antona, pomočni- 

ka upravnika DZS Kranj, ki bodo pod- 
pisovali likvidacijsko firmo tako, da bosta 
pod pisano, tiskano ali odtisnjeno be- 
sedilo firmo s pristavkom: v likvidaciji 
pristavila dva izmed navedenih likvida- 
torjev kolektivno svoj podpis. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1946 prijavijo 
svoje eventualne terjatve na naslov: 

Bank für Kärnten* A. G., podružnica 
v Kranju. 

V Ljubljani dne 13. februarja 1946. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Bank für Kärnten 
podružnica Kranj 

Razno 

Poziv upnikom 
643 3-1 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 14. X. 1945 se je Hranilnica in po- 
sojilnica v Bočni, z. z n. j. razdružila 
in prešla v likvidacijo.   .     ' . 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. U katero.bosta podpisovala 

Zehelj Anton, posestnik v Bočni in Sti- 
glio Franc, posestnik v Bočni. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Upniki te zadruge se pozivajo, da pri- 
javijo svoje terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 

Poziv upnikom 
644 3-1 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
z dne 14. X. 1945 se je Hranilnica in 
posojilnica v Šmartnem ob Dreti z. z 
n. j. razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpisovala 
Levar Franc, posestnik y Šmartnem ob 
Dreti in Zidarn Martin, posestnik v 
Šmartnem ob Dreti. 

Likvidacijska   firma  kakor doslej  s   , 
pristavkom »v likvidaciji«. : 

Upniki te zadruge se pozivajo, da pri- 
javijo   svoje   terjatve    najkasneje   do   . 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice z. z- s 
n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 

592-3-2 
Poziv upnikom 

V zadružnem  registru se je vpisala 
dne   26.   januarja   1946   pri   zadrugi 
>Kmečka   hranilnica   in   posojilnica   v. 
Gornjem   gradu  z.   z n.  j.«  naslednja , 
sprememba: 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 6. 10. 1945 se je Kmečka hranilnica 
in posojilnica razdružila in prešla v li- 
kvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpisova- 
la Pečnik Ivan, trgovec v Sv. Florjanu 
in Presečnik Ivan mL, trgovec v Sv.. Le- 
nartu. , 

Likvidacijska   firma  kakor  doslej-s-, 
pristavkom >v likvidaciji«. , , 

Upniki te zadruge se pozivajo, da 
prijavijo evoie terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnico 
z. z n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji . 

Poziv upnikom 
593-3-2 

V zadružnem registru se je vpisala 
dne 26. januarja 1946 pri zadrugi 
>Raiffeisenkasse Oberburg« r. z. z n. j. 
naslednja sprememba: 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 14. 10. 1945 se je Raiffeisenkasse 
razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gor- 
njem gradu z. z n. j., katero bosta pod- 
pisovala Krajno Ivan, posestnik v Gor- 
njem gradu in Kolenc Anton, posestnik 
v Gornjem gradu. 

likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. ; 

Upniki te zadruge se pozivajo, da 
prijavijo svoje terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. v Gornjem gradu 

Likvidatorji 



Stran 80. 

Poziv upnikom 
eoo 

>Nabavna in prodajna zadruga< z o. j. 
samoprodajalcev sadja in zelenjave, 
Ljubljana, Vodnikov trg, je v zvezi z 
objavo v Uradnem listu z dne 23. I. 
1946, št. 7 in po eklepu občnega zbora 
dne 5. II. 1946 prešla v likvidacijo. 

Zaradi tega pozivamo vse upnike, da 
v zakonitem roku prijavijo svoje ter- 
jatve. 

Likvidatorji 

Poziv upnikom 
689 

Letalska organizacija Slovenije, glav- 
ni odbor, uprava delavnic, prevzemnik 
mizarske delavnice I. Malenšek, pohi- 
štvo, Ljubljana, Celovška c. 258, tel. 
29-44, poziva vse upnike in dolžnike 
omenjenega podjetja, da prijavijo do 
15. III. 1946 vse svoje terjatve in obvez- 
nosti * predložitvijo dokazilnih listin. 

Letalska organizacija Slovenije, 
glavni odbor, uprava  delavnic 

CË 
Izgubljene listine 

Ukradena mi Je bila osebna izkaznica 
St. 089768, izdana od komande narodne 
milice v Ljubljani na ime Božjak Franc 
ii LJubljane. S tem jo preklicujem. 
678 Božjak Frane 

Izgubil sem začasno izkaznico za kolo 
št. 254, Izdano od N00 v Ljutomeru na 
ime Dolamič Ludvik iz Ključarovcev 
št. 21, p. Križevci pri Ljutomeru ter jo 
s tem preklicujem. 
650 Dolamič Ludvik 

Izgubila feem začasno izkaznico za 
kolo št 258, izdano od N00 v Ljuto- 
meru na ime Dolamič Marija iz Ključa- 
rovcev št. 21, p, Križevci pri Ljutomeru 
ter jo s tem preklicujem. 
649 Dolamič Marija 

Izgubila sem začasno osebno izkaz- 
nico št. 8202, izdano od MLO v Črnom- 
lju na ime Doltar Tončka iz Črnomlja 
št. 201. S tem jo preklicujem. 
664 Doltar Tončka 

Izgubil eem železniško legitimacijo, 
osebno izkaznico na ime Gorenag Franc 
in OF izkaznico žene Gorenag Amalije, 
prva izdana od žel. direkcije v Ljub- 
ljani, druga od NM v Ljubljani in zad- 
nja od četrti Moste na ime Gorenag 
Franc in Gorenag Amalija iz Ljubljane. 
S tem jih preklicujeva. 
686 Gorenag Amalija 

Gorenag Franc 

Izgubil sem vojaško knjižico štev. 
068.062, izdano od komande IV. armij- 
ske oblasti v Ljubljani na ime poroč. 
inv. Grižon Ivan iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
691 Poroč. Grižon Ivan 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
081168, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani na ime Hornung Jožefa 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
674 Hornung Jožefa 

Izgubila sem spričevalo IV. razreda 
mešane meščanske šole v Ljubljani pri 
Sv. Jakobu in spričevalo o nižjem tečaj- 
nem izpitu istega zavoda na ime Huda- 
les Amalija iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujem. 
658 Hudales Amalija 

Izgubil eem začasno osebno izkaznico 
št. 278, izdano od KLO Sv. Andraž pri 
Velenju na ime: Jelen Ivan iz Sv. An- 
draža št 7. S tem jo preklicujem. 
665 Jelen Ivan 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 94, izdano od mestnega L0 Šoštanj 
na ime Jerič Anton iz Šoštanja. S tem 
jo preklicujem. 
666 Jerič Anton 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
št 192.160, izdano od bivše policijske 
uprave v Ljubljani na ime prof. Jošt 
Anton iz Ljubljane. S tem jo prekli. 

Prof. Jošt Anton 
cujem. 
675 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo znamke >Mifa< in osebno izkaznico 
št. 000839, vse na ime Klemenčič Vik- 
tor iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
588 Klemenčič Viktor 

Izgubila sem tri spričevala, in sicer: 
I. razreda gimn., izdano 1. 1942/43. od 
uršul. žen.  realne  gimn.  v  Ljubljani, 
II. razreda real, gimn., izdano 1.1943/44. 
od drž. real. gimn. v Kočevju in III. raz- 
reda gimn., izdano 1. 1944/45. od drž. 
real. gimn. v Ribnici, vse na ime Kosler 
Marija Renata iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
677 Kosler Marija Renata 

Izgubila se je osebna izkaznica štev. 
02649 z dne 4. X. 1945, izdana od OLO, 
odsek za notranje zadeve v Ljutomeru 
na ime Kosti Avgust, Robadje in za- 
časna odpustnica iz vojske, izdana od 
bivše komande mesta Ljutomer. S tem 
ju preklicujem. 
661 Kosti Avgust 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani in 
prometna knjižica za kolo znamke >Diir- 
kopp«, oboje na ime Kovačič Mila iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
672 Kovačič Mila 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
in prometno knjižico št. 72/4, prvo iz- 
dano od krajev, odbora Blatna Brezo- 
vica, slednja od okr. odbora Ljubljana- 
okolica na ime Lenarčič Franc iz Blatne 
Brezovice 51. S tem ju preklicujem. 
690 Lenarčič Franc 

Ukradena mi je bila začasna osebna 
izkaznica št. 851, izdana od MLO v Ptuju 
na ime Lipnik Terezija iz Laznice pri 
Mariboru. S tem jo preklicujem. 
667 Lipnik Terezija 

Izgubila sem začasno osebno izkaz   . 
štev. 149, izdano po KLO Nova vaSF 
Rakeku na ime Pakiž Amalija iz f\ 
ške vasi št. 10. S tem jo preklicuje»- 
663 Pakiž Amalij» 

Ukradeni so mi bili šoferska lejjjj 
macija št. 2312 s sliko, vojaška ispw 
št. 690.866 KM VP,  vojaška  karaKte'^ 
stika, vojaška odpustnica, učna SP jjj; 
vala za mehaniko in strojevodska Ie? 
macija, vse na ime Plevnik Srečko,    ^ 
hanik in šofer iz Maribora. S tem > 
preklicujem. _   •. 
651 Plevnik SreB» 

Izgubljeno je bilo spričevalo ^'e^, 
nika drž. učiteljišča v Ljubljani èi-p(j, 
izdano 30. septembra 1942 na ime „j, 
beršček Cvetka iz Šmihela pri Nov« 
mestu. S tem ga preklicujem. 
653 Podberšček Cve•» 

Izgubila sem osebno izkaznico, tiß ^ 
od komande mesta Beograda NOVJ .g 
ime Prek Jakobina z Vrhnike. S te1" 
preklicujem. ,  ... 
637 Prek Jakoba 

Izgubil sem osebno izkaznico, i^Ojg, 
od postaje narodne milice št. 12 ."Tjjj. 
žica pri Ljubljani na ime Presemi»   .. 

•rijan iz Jezice pri Ljubljani. S tem 
preklicujem. ...„ 
671 Prcsetnik Marija ^ 

Izgubil sem začasno osebno izkaz   . 
št. 26, izdano od KLO v StopercaD 
ime Rampre Janez iz Stoprc in jo s 

preklicujem. , 
638 Rampre Wf* 

Ukradena mi je bila osebna izKa,*l?e * 
izdana od komande narodne m1'' .^ 
Ljubljani na ime Smole Mara iz w 

ljane. S tem jo preklicujem. 
676 Smole Ü& o 

Izgubila sem osebno izkaznico, i?j:atiJ 
od komande narodne milice v Lj0,? {gji 
na ime Šantel Ana iz Ljubljane. ö 

jo preklicujem. , , ••»' 
652 Santcl A*» 

Izgubil sem začasno osebno izka? ^ 
štev. 149, izdano od KLO Skale Pj.La J 
lenju na ime Uranjek Jakob iz P?«*1 

pri Velenju in jo s tem preklicuje1"'   > 
641 Uranjek •°\ 

Izgubila sem osebno izkaznico   ^ 
035908, izdano od komande narodne ^ 
lice v Ljubljani na ime Vadnov J 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem; 
656 Vadnov Jer" 

Jzgubila sem osebno izkaznico   yj, 
074606, izdano od postaje NM v *'• ejV 
du nad Ljubljano na ime Zupan A e.jj, 
iz St. Vida nad Ljubljano. S tem.J 

preklicujem. -ia 
680 Zupan Ange,

(^ 

Izgubili sva osebno izkaznico J •• 
kaznico OF na imeni Zvan Mariij „ 
Zvan Zivana, izdani od vojne oDl^ 

»PanČevu in jih s tem preklicujeva; , 

657 žvan Živa"* 

Urednik: fonar Robert; tisk in založba: tiskarna Merkur. — oba v Ljubljani, 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

208. Vpisi: 

Sedež: Maribor, Slovenska ul. 10. 
£an vpisa: 20. februarja 1946. 
«ese^ilo: J. & F. Kovači*. 

Por riatni Predmet: trgovina s steklom, 
*" planom in okvirji na drobno. 
dr!ivuuzbena   oblika:   Javna   trgovska 
Cr«zba od i. i. 1940. 

Družbenika: Jože Kovač«, steklarski 
VJ\eklobrusaäki mojster, in Franja Ko- 
J1(:, trgovska poslovodinja, oba v Ma- 

tIb«u, Slovenska ul. 10. 
,j a namestovanje sta upravičena oba 

^benika, vsak zase samostojno. 
jj/wlpis îirme: Družbenika podpisujeta 

nio vsak samostojno tako, da pod na- 
đeno, napisano ali s štampiljko na- 
mjeno besedilo firme podpišeta svo- 

0k: 

ime. 
rcžno sodišč v Mariboru, odd. IL, 

dne 20. februarja 1940. 
A IV 72-1. 

209 
Spremembe in dodatki: 

Sedež: Celje. 
"an vpisa: 19. februarja 1946 

s. "esedilo:     Kohlenhandelsgescllschaît 
^•Montana A. G. & Co. 
sii*0 °dl°čbi mestne zaplembene komi- 
se V CelJu z dne 13. XI. 1945, št. 833/45, 
ha3?z,namu3e, da je vse imetje Kohlen- 
j^delsgesellscliaft prešlo v last FLR 
""goslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. februarja 1946. 

HRA 1/32. 

210. * 

gtfež: Celje, 
Bpa ,ï'.?isa: 13- februarja 1946. 

CiSf8   ll0: ZinkhUtte und Metall A. G. 

SeS'p^81^ Cinkarna d. đ. 
ClG,4 Pri Celju. 

dustrii    .agl odl°cbe ministrstva za in- 
Slovo«?  ln   rudarstvo  Narodne 
se A6 .Z,dne 25- v- I945. št- 129/45> 
lje  p 'I     egat inS- Mikuš Vlad0' Ce_ 

Prista'- LBe „P^PisuJe odslej tako, da 
Vl*kano ,v R# ^Lkuä Vlad0 P04 Pisano' diu w ali s štampiljko odtisnjeno bese- <•0 
0llo 4v«i    sramP»Jko odtisnjeno bese- 
*mistr?Lpodp.is s Postavkom: delegat 

po od n°J'a industrijo in rudarstvo. 
!lìe v Can bl •••1•• zaplembene komi- 
1? vse nr   Z-^ne 13- XI- 1945 št- 832/45' iüWe !,•1••0, în nepremično imetje a- d., ki je y območju okraja 

Objave 
Celje-mesto  ali  kjer   koli  v območju 
FLRJ, prešlo v državno last. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. februarja 1946. 

B II 29/61. 
* 

211. 
Sedež: štore. 
Dan vpisa: 13. februarja 1946. 
Besedilo: Rudnik in železarna Store. 
Po odločbi Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za industrijo in rudarstvo v 
Ljubljani z dne 2. II. 1946, št. zap. Pers. 
739/46, se vpiše delegat Drev Ivan, Sto- 
re pri Celju. 

Izbriše se delegat dr. Menard Boris 
iz Štor. 

Firma se podpisuje odslej tako, da 
podpiše delegat Drev Ivan pod pisanim, 
tiskanim ali z žigom odtisnjenim bese- 
dilom firme svoje ime s pristavkom: 
delegat ministrstva za industrijo in ru- 
darstvo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. februarja 1946. 

A 175/33. 

212. 
Sedež: Bistrira pri Mariboru. 
Dan vpisa: 21. februarja 1946. 
Besedilo: »2clezo-promctno d. d.« 
Po odločbi  ministrstva  za  industrijo 

in rudarstvo Narodne vlade Slovenije z 
dne 4. II. 1946, št. 778, se izbriše dele- 
gat Kostič  Gustav,  vpiše   pa  v  istem 
svojstvu Slapnik Franc. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 
dne 21   februaria 1946. 

Rg B III 7/10. 

213. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 16. februarja 1946. 
Besedilo: »Sana« Industrie- und Han- 

delsgesellschaft  Süßwarenfabrik   Herzl 
& Müller. 

Besedilo odslej:  »Sana« industrijska 
in trgovska družba Herd in Miler. 

Sedež: Iloče pri Mariboru. 
Voiše se kot tretji  javni družbenik 

dr. Fero Miler v Hočah nri Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne 16. februaria 1946. 
A IV 73/7. 

214. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 21. februarja 1946. 
Besedilo: Cvetic Janez, Murska Sobota. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom in izdelovalnica perila. 
Po odločbi  ministrstva za  industrijo 

in rudarstvo NVS št. 980 z dne 13. I. 
1946 se vpiše delegat Korošec Koloman. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne- 21. febnmria 1940. 
A I 97/6. 

Zadružni register 
Vpisi: 

215. 
Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 18. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom Kozje.       ' 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da ped vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo 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 obnovi- 
tvenem načrtu, f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje pri- 
tegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 29. VIII. 1945 za nedoločen čas, 

Zadružni delež znaša 200 (dvesto) di- 
narjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Vsak zadružnik jamči še s tri- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 6 članov, ki jih voli 
skupščina za dobo 3 let. Člani uprav- 
nega odbora so: 

Novak Alojz, pos., Senovo 63, pred- 
sednik, 

Gorjup Janez, pos., Zdole 6, 
Palir Antonija, pos. hči, Senovo 19, 

tajnica, 
Rupret Jože, pos., Belo 35, blagajnik, 
Sinkovič Jakob, pos., Kozje 25, 
Jagrič Vinko, pos., Ješovec 3, 
Vovk Franc, pos. sin. Kozje 82. 
Bokalič Karol, pos., Ješovec 24, 
Šurlah Leopold, pos, Kozje 62. 
Zadrugo zastopata predsednik in tnj- 

nik upravnega odbora, če sta po odsot- 
na, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. Zadrugo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
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če sta pa odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. februarja 1946. 

Zt 3/46/3 — Zadr. VI 145/4 

21G. 
Sedež: Besnica. 
Dan vpisa: 20. februarja 1946. 
Besedilo: živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom Besnica, 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 13. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko odgovarjajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike aH posre- 
duje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
na njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mle- 
ka; e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 
i) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k po- 
speševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje po- 
leg tega vsem N00, v območju katerih 
posluje, in v:em članom, slednjim naj- 
manj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 5 članov, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in podpredsednik 
upravnega odbora ali dva člana uprav- 
nega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Udir Jože, kmet v Sp. Besnici 13, 

predsednik, 
Eržen Franc, kmet v Sp. Besnici 7, 

podpredsednik, 
Sušnik Valentin, kmet v Zg. Besnici 

št. 15 tajnik, 
Sink Franc, kmet v Sp. Besnici 11, 

blagajnik, 
Pogačnik Lovrenc, kmet, Nemilje 7, 
Mohorič Joža, kmet, Podblica 6, 
Rakove Jože kmet, Zabukovje 11, 
Balanč Jože, kmet v Zg. Besnici 73. 

Okrožno s'odišče v Ljubljani 
dne 19. februarja 1946. 

Zt 18/46 «. Zadr. • 59/1 

217. 
Sedež: Zg. Jezersko. 
Dan vpisa: 20. februarja 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z 

omejenim jamstvom na Jezerskem. 
Zadruga je bila ustanovljena na 

skupščini dne 20. januarja 1946 za ne- 
določen čas. 

Naloga zadruge je: a)' da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi redovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi loče- 
no za pasemsko odgovarjajoče in ostalo 
govedo. Molzno nadkontrolo in kontro- 
lo rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živi- 
no, zlasti plemenjake in živinorejske 
potrebščine za svoje zadružnike ali po- 
sreduje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
na njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne izdelke 
vnovčuje; d) da v dosego te naloge 
postavlja v svojem gospodarskem oko- 
lišu zbiralnice in po potrebi predelo- 
valnice mleka; e) da priskrbi in vzdr- 
žuje skupne pašnike za živino svojih 
zadružnikov; f) da prireja za svoje za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja, strokovna predavanja in kar 
še spada k pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglas- 
ni deski. Vabilo na skupščino pošlje 
poleg tega vsem N00, v območju kate- 
rih posluje, in vsem članom, slednjim 
najmanj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov . 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Robnik Viktor, kmet, Sp. Jezersko 2, 

predsednik, 
Koštrun Ožbalt^ kmet, Sp. Jezersko 

21. podpredsednik, 
Skuber Mihael, kmet, Zg. Jezersko 

44. tajnik", 
Zaplotnik" Franc, kmet, Zg. Jezersko 

41, blagajnik, 
Arh Stanko, kmet, Zg. Jezersko 1, 
Šinkovec Marija, kmetica, Zg. Jezer- 

sko 15, 
Meglic Helena, kmetica, Zg. Jezer- 

sko 10, 
Podjed Filip, kmet, Zg. Jezersko 99. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. februarja 1946. 

Zt 16/46 — Zadr. • 58/1 

218. - *      v£ 
Sedež: žiri. 
Dan vpisa: 20. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z 

pmeieaim. femjtiAm • 2freb, 

Zadruga je bila ustanovljena D* 
skupščini dne 25. septembra 1946 •• 

nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom  tehničnega strokovnjaka ProU:. 
terenske razmere in izdela obnovitve. 
ni načrt za svojo vas, b) da pod voa 
stvom gospodarskega strokovnjaka i£ 
dela proračun obnovitvenih del za vsa- 
kega posameznega člana in za cel0^ 
okoliš; nadalje določi višino obremen 
tve v delu in denarju in odplačilni na 
črt za vsakega člana; c) da P^re,.l.L 
med Člani in narodno oblastjo uredit^ 
zemljiškoknjižnih služnostnih  in  ar*V 
gih event.' spornih odnosov (k°maJ° ,,,, 
ja); č) da priskrbuje kredit za nabaV 
materiala in izvedbo obnovitvenih o > 
d) da skupno nabavlja in izdeluje, ^D 
ra    in    porazdeljuje med svoje eia 
gradbeni material; e) da s priteçnro^ 
jo vseh razpoložljivih delovnih moči p" ^ 
vodstvom tehničnega strokovnjaka o 
novi porušena naselja po predložen   , 
in odobrenem obnovitvenem nacrtu, ^ 
da po možnosti od pristojnih T°ia^ib' 
oblasti   izposluje   pritegnitev   delovi. 
moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov    , 
jim  odreja  delo po njihovi stroKO 
usposobljenosti. ,   ^ 

Zadružni delež znaša 300 din fa - 
mora  vplačati   ob   vstopu  v   zadrug 
Vsak zadružnik jamči še z dvajset»   .. 
nim zneskom vpisanih deležev.   _      ^ 

Zadruga objavlja svoje  priobčitve 
tem. da jih nabije ria zadružni raZgiije 
ni deski.    Vabila na skupščino^P0* ' 
poleg tega vsem N00, v območju 
terih posluje, in vsem članom, sled"J 
najmanj 8 dni pred skuščino. ^, 

Upravni  odbor   sestavljajo  Vje^f • 
nik, tajnik, blagajnik in 3 člani, KI • 
voli skupščina za dobo treh let. v 

leto izstopi tretjina odbornikov.       ,' 
Zadrugo zastopata in zanjo P° „eg9 

jeta   predsednik  in  tajnik   upra'" \o 
odbora, če sta pa odsotna, dva z* 
pooblaščena člana upravnega odbor • ,, 

Člani upravnega odbora so:      _     sj 
Jereb Martin, posestnik v Novi v 

48, predsednik, ,      54, 
Erznožnik Janko, trgovec v Zifen 

tajnik, '.  73, 
Poljanšek Franc, čevljar v />ireu 

blagajnik, , ^«p 
Mlinar Lovro, posestnik v Mrzlem 

hu 5, i 
Pivk Pavel, posestnik, Račeva •*< 
Zakelj Frančiška, posestnica, Goror , 

ke 3. 
Okrožno sodišče v Ljubljani    , 

dne 19. februarja 1946.     - 
Zt 65/45 — Zadr. V 57/1       .-'. 

*' 
219. 

Sedež: Bočna., 
Dan vpisa: 26. januarja 1946. ^ 
Besedilo: Hranilnica in voS°i ' 

Bočni z. z o. j. fi' 
.   Na podlagi odločbe ministrstva » ^ 
nance NVS z dne 6. X. 1945, št. jj,1^,. 
1945, se vpiše  delegat Zmave F\ :, 
-Gornji £••• 



-•••••-••-•*- 
$tran 89. 

Ine u Pv l"^ne^a občnega zbora 2 <•••~••1'• lzred 

Posbiii»;    ^* 194• sè ie Hranilnica in 
dacijo.    a razdr"žila in prešla v likvi- 

gradu
Vl

z
da^or Jo Posojilnica v Gornjem Ljkviđatc 

vala ?0i*, f. n/ Ì-' katero bosta podpiso- 
glic prn'lelJ Anton, pos. v Bočni in Sti- 

Likvui  '- pos- v Bo6ni- 
Pristavi    1Jska  firma  kakor doslej  e 

Izb - m: >v likvidaciJk- 
Marov}SeA° Se CIani «pravnega odbora: 
W A0?' Zeheli Anton, štiRlic 

m A..?
0210

. Karol, Krajno Franc, Ma- 
in da je likvidator zadruge 

'u? >tr^.JnJeštajerskih kmečkih za- • »HaiHelsen Graz«. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 26. januarja 1946. 
Zdr. V 151/25. 

2v 
it, 

IV s 
P 1288/46- 692 

Sklep 
v gjbp galija, roj. 1. 1899., posestnica 
ma •;• ,u 2» Je bila s svojima hčerka- 
toj, i fJfarii°. roj. 1. 1924. in Pirš Evo, 
Vic'( tip 

4-> odvedena v taborišče Avš- 
Jrvoii, so Daie vse tri umrle, in sicer 
f'irg ?.enpvana meseca oktobra 1942, 
tìeCPn(,r

riÌa meseca maja 1943 in Eva 
j^bra 1942. 
•){?•••'•• in Eva sta bili oddani v 
attilli p^orišča, od koder se nista več 
• aviô !^ Amalija pa je bila odpeljana 
s'rlip];ttl 'n kila domnevno s plinom za- 
• Ker > 
^lov'10 lore' verjetno, da so vse tri 

% i?e umrle, se uvede na predlog 
foitev caroline postopek v dokaz smrti 
ft^ede^î?1 ter se Poslavlia za skrbnika 

e,iii.        Vaš 0don> sodni uradnik v 

^••• •(• komur je kaj znano o pogre- 
5^••51?• Poziva, da javi to sodišču ali 

p0 
1K« do 23. maja 1946. 

a*ov
p

0
reteku tega roka in izvedbi do- 

Se DO izdala odločba. 
°,1{rajno sodišče v Celju 
dne 23. februarja 1946 

S, 

edka postopanja v dokaz 
Sliv smrti 

^l6l7%Jvkob» kmečki sin iz Zg. Gorij 
freselip: 

1X; 1944 v Srbiji, kamor je bil 
Nom ' odsel v partizane. S Knapom 
i. -i *r,mLz.arJem « Kranjsko gore 
IS JlS .••• konec septembra 1944 
|) UBIT \T ia (!• proletarski) diviziji 
Ave! ;„ed to divizijo in Nemci z 
fraudi h„-S-e £neli dne 28. IX. 1944 
3SCik •-•Komora' Pri kateri ie 

C°sosov.Pav ^di imenovani. To ko- 
*'Wb a 

aa1lki VSÖ Pobili. Tudi Sliv» 
i   K©,•   e ni veS vrnil 
»>' iK°»Ml? 2•••••, da je bil 

Jil^-Qopi.o1-,8°ve„ma,«e Slivnik Jere 
8SVe *SU^de post°Pek o dokazu 

°'  Cam    ainîk P<,Ä,aV,.ia   Skrt uui   lajnik,   za   njegovega 

skrbnika. Vsi, ki jim je kaj znano o 
usodi Slivnika Jakoba, se pozivajo, da 
to javijo sodišču najkasneje do 25. maja 
t. 1. ali pa gori navedenem skrbniku. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 25. februarja 1946. 

Ok 6/46 * 719 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev mrtvim 
Slavinec Marija, roj. 28. III. 1887 v 

Cezanjevcih, okraj Ljutomer, r. k., vdova, 
pos. v Cezanjevcih št. 25, je bila dne 
5. IV. 1944 aretirana od gestapovcev in 
oddana najprej v zapore v Ljutomeru, 
potem pa v Ptuj in Maribor, odkoder 
je bila prepeljana v taborišče Rawens- 
brück. Dne 1. V. •945 je bila odpuščena 
iz tega taborišča in se je skupaj e svojo 
hčerko Slavinec Terezijo kot sointerni- 
ranko vračala proti domu deloma peš, 
deloma po železnici. Spotoma pa je obo- 
lela v Ogrskem Gradišču za tifusom in 
je bila oddana v tamkajšnjo izolirao bol- 
nico. Od konca maja 1945 dalje ni od 
nje nobenega glasu več in je bržkone 
podlegla tej bolezni. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovana umrla, se uvede na prošnjo 
njene hčerke Slavinec Terezije iz Ce- 
zanjevcev št. 25 postopanje v dokaz 
smrti ter se izdaje poziv, da se poroča 
do 15. IV. 1946 temu sodišču aH hkrati 
postavljenemu skrbniku Korošaku Jo- 
žefu, pis. uradniku v Ljutomeru, kar 
koli je komu znano o usodi pogrešane. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče y Ljutomeru 
dne 23. februarja 1946. 

Ok 32/46-2 * 699 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev mrtvim 
Grabnar Albin, roj. 11. II. 1911, po- 

sestnik, stanujoč nazadnje v Colnišah 
št. 17, p. Zagorje o/S, je bil dne 14. IV. 
1944 mobiliziran in se od junija 1944 
ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Grabnar 
Ivane roj. Kotar, gosp. v Colnišah št. 17, 
postopanje za proglasitev mrtvim ter se 
izdaje poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langer ju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Grabner Albin se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču, aH da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 26. februarja 1946. 

Ok 31/46-2 700 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev mrtvim 
Steban Alojz, roj. 18. IX. 1909 v Za- 

gorju o/S, rudar, stanujoč nazadnje  v 

Zagorju št. 175, je odšel v partizane dne 
15. X. 1942 in se ni več javiL 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Steban 
Ljudmile, roj. Žohar, gosp. v Zagorju 
št. 175, postopanje za proglasitev mrt- 
vim ter se izdaje poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Langerju Francu, sod- 
nemu uradniku v Trbovljah. 

Steban Alojz se poziva, da se javi pri 
podpisanem sodišču, ali da drugače ka- 
ko vest o sebi. 

Po 1. VI. 1946 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 26. februarja 1946, 

Ok 2/46-3 727 
Amortizacija 

Na prošnjo Kardosa Janeza, gostilni- 
čarja iz Dolnje Lendave, Titova ulica 
št. 74, se uvaja postopek za amortiza- 
cijo potrdila o zamenjavi denarja, gla- 
sečega se na 16.500 pengov, ki ga je 
prosilec izgubil, ter se imetnik tega bo- 
na poziva, da uveljavi v dveh mesecih, 
počenši z dnem objave v Uradnem listu, 
svoje pravice, sicer bi se po preteku te- 
ga roka izreklo, da je vrednostni papii 
brez moči. 

Označba vrednostnega papirja: 
Potrdilo o zamenjavi denarja, glasečfe 

se na 16.500 pengov ter na ime Kardos 
Janez, serija I. št. 018577, izdano 2. VII. 
1945. 

' Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 14. februarja 1946. 

Zp 3/46 ' 693 

Poziv upnikom 
Glede na pravnomočno sodbo vrhov- 

nega sodišča, posebnega senata za soje- 
nje kaznivih dejanj po zak. o-pobijanju 
nedopustne špekulacije in gospodarske 
sabotaže in zlorabe službene dolžnosti, 
v Ljubljani, Kv 3/46—5 z dne 4. I. 1946, 
je uveden zaplembeni postopek po do- 
ločbah zakona o zaplembi imovine in o 
opravljanju zaplembe z dne 9. VI. 1945 
zoper 

1. Strmeckega Rudolfa, trgovca v Ce- 
lju, Gregorčičeva uL 1; 

2. Pšeničnika Miloša, trgovca v Celju, 
Kolenčeva ul. 6 in 

3. Dobovičnika Franca, trgovca v Ce- 
lju, Vegova ul. 6. 

Pozivajo se vsi upniki imenovanih' ob- 
sojencev, da prijavijo svoje terjatve v 
15 dneh pri podpisanem sodišču. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 23. februarja 1946. 

Poziv upnikom 
701 

Pri okrajnem sodišču v Grosupljem 
je uveden zaplembeni postopek glede 
celotne imovine naslednjih oseb: 
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I Hrovat  Anton,  'Ambrus  14,   Zp 
33/46, 

2. Žužek Karl, Št. Vid n. Cerknico, 
Zp 34/46, 

3. Boštjančič Anton, Malo Mlačevo 10, 
Zp 45/46, 

4. Hren Ivan, Malo Mlačevo 14, Zp 
US/46, 

5. Dolšina Anton, Stope 3, Zp 148/46, 
6. Dolšina Anton,   Brankovo 2,   Zp 

449/46, 
7. Dolenc Alojz, Pušče 4, Zp 150/46, 
8. Gorjup  Franc,  Kaplanovo 4, Zp 

451/46, 
9. Podlogar Janez,   Zagorje   4,   Zp 

Ï52/46, 
10. Samsa Joe, Stope 6, Zp 153/46, 
11. Markovič Engelbert, Mleščevo 30, 

Zp 154/46, 
12. Miklavčič Rado, Vel. Cernelo 1, 

Zp 155/46, 
13. Nadrah Franc,  Mleščevo 11,   Zp 

156/46, 
•14. Kraje   Matija,   Grabovo   14,   Zp 

157/46, 
15. Krajc Alojz, Grahovo 14, Zp 158/46, 
16. Krajc Niko, Grahovo 14, Zp 159/46, 
17. Hauptman Franc,  Stična  57,   Zp 

3.60/46, 
18. Grden Franc, Stična 14, Zp 161/46, 
19. Kosten Alojz, Metnaj 24, Zp 162/46, 
20. Retar Franc, Metnaj 23, Zp 163/46, 
21. Kastelic   Janez,   Metnaj   16,   Zp 

164/46, 
22. Sinjur   Stefan,   Metnaj   19,.   Zp 

165/46, 
23. Ceglar   Anton,   Metnaj   14,   Zp 

166/46, 
24. Kastelic   Miha,    Metnaj   8,    Zp 

167/46, 
25. Borštnar   Ignac,   Metnaj   20,   Zp 

168/46 
26. Sadar Jože, Vir 3, Zp 169/46, 
27. Grabljevec Jože, Vir 5, Zp 170/46, 
28. Smrekar   Jože,    Stična   95,   Zp 

171/46, 
29. Fatur Jože, Vir 11, Zp 172/46, 
30. Genarija Jože, Stična 15, Zp 173/46, 
31. Štibernik Jože, Luče 21, Zp 174/46, 
32. Zaje   Franc,    Vel. Loka   39, Zp 

Ì75/46, 
33. Zavržen   Martin,   Luče   32,   Zp 

176/46, 
34. Brčan Anton, Luče 13, Zp 177/46, 
35. Brčan Franc, Luče 49, Zp 178/46, 
36. Javornik   Matija,   Žalna   19,   Zp 

179/46, 
37. Potokar Janez, Luče 50, Zp 180/46, 

• 38. Pajk Franc, Luče 27, Zp 181/46, 
39. Prijatelj   Stanko,   Zalna   39,   Zp 

l$2/46, 
40. •••• Franc, Žalna 47, Zp 183/46, 
41. Kastelic Franc, Dedni dol 14, Zp 

184/46. 
42. Gnidovec Josip, Dedni dol 5, Zp 

185/46, 
43. Dreroelj Janez, Leskovec 9,  Zp 

186/46, 
44. Paternost Alojz, Gor. Retje 4, Zp 

187/46, 
.    45. Samsa Ludvik, Dol. Retje 8, Zp 

188/46, 
46. Marolt   Anton,   Gor. Podpoljane, 

Zp 189/46, 

47. Ivane   Ivan,   Srobotnik   11,   Zp 
190/46, 

48. Kastelic   Jakob,    Polica   10,   Zp 
191/46, 

49. Omahen Jože, Dolenja vas 8, Zp 
192/46, 

50. Vidic Jože, Mala Stara vas 16, Zp 
193/46, 

51. Vidic Alojz, Polica 9, Zp 194/46, 
52. Vidic Anton, Dolenja vas 3, Zp 

195/46 
53. Stepic Anton, Polica 2, Zp 196/46, 
54. Štrus Jože, Gor.  Duplica 3, • Zp 

197/46, 
55. Brčan Janez, Polica 5, Zp 198/46, 
56. Mehle Anton, Mala Stara vas 5, 

Zp 199/46, 
57. Štrus Anton,  Dolenja vas 4, Zp 

200/46 
58. Serjak   Anton,   Šmarje   20,   Zp 

201/46, 
59. Jane Jože, Pleše 5, Zp 202/46, 
60. Škulj Ivana, Razdrto 22, Zp 203/46, 
61. Brezovar Ana, Mali vrh 4,  Zp 

204/46, 
62. Gorše Alojz, Paka 9, Zp 205/46, 
63. Kralj    Janez,    Podtabor   4,    Zp 

206/46, 
64. Križman Jože, Cetež 3, Zp 207/46, 
65. Križman Janez, Četež 8, Zp 208/46, 
66. Rus Rudolf, Rapljevo 8, Zp 209/46, 
67. Prijatelj Franc, Kolenča vas 3, Zp 

210/46, 
68. Pugelj Jože, Cetež 12, Zp 211/46, 
69. Pugelj Anton,   Podtabor 28,   Zp 

212/46, 
70. Oberster  Ignacij,   Tržič 14,   Zp 

213/46 
71. Nose Anton, Podtabor 8, Zp 214/46, 
72. Nose Edvard, Paka 5, Zp 215/46, 
73. Meglen Anton, Četež 11, Zp 216/46, 
74. Modic Ludvik, Podtabor 19,  Zp 

217/26, 
75. Modic   Janez,   Podtabor   12,   Zp 

218/46, 
76. Tiselj Jože, Podtabor 10, Zp 219/46, 
77. Tekavc Alojzij, Podtabor 91,  Zp 

220/46, 
78. Zerzut Peter, Lipa 6, Zp 121/46, 
79. Ferkulj   Franc,  Rapljevo  št.  21, 

Zp 122/46, 
80. Francelj  Jože,   Rapljevo  12,  Zp 

223/46, 
81. Drnulc Janez, Paka 3, Zp 224/46, 
82  Pogorele Edvard, Podtabor št. 37, 

Zp 225/46, 
83. .Ktavs Alojz, Mali Osolnik 12, Zp 

226/46, 
84. Purkart Jože,   Vel.  Osolnik,  Zp 

227/46, 
85. Hočevar Janez, Podgora št. 31, Zp 

228/46, 
86. Intihar Rudolf, Bruhanja vas 25, 

Zp 229/46, 
87. Nose Janez, Podgora 21, Zp 230'46, 
88- Vidmar Jože, Bruhanja vas št. 1, 

Zp 231/46, 
89. Kutnar Ignac, Pungart št. 3, Zp 

232/46, 
•90. Kavšek Jože, Temenica št. 7, Zp 

233/46, 
91. Kavšek Franc, Temenica- št. 7, Zp 

234/46, 
92. Končar Anton, Vrh-Subrače št. 7, 

Zp 235/46, 

93. Okoren Kari, Prapreče st. h ,*K 
23(i/4G' «7 7o 

94. Smrekar Anton, Subraće •."*• 
237/46, .      12   ZP 

95. Bitenc   Viljem,  Temenica  14 "r 

96. Babic  Jože,  Zagorica  s t.  54, »* 
239/46, n.nlie 

97. Grm Jože, Zagorica 34, Zp 24U'*J. 
98. Mesojedec Anton, Zagorica ài, • 

241 /46> .      vf   •7 ZP" 99. Novak Franc, Zagorica st. 4/, 
242/46, „ 2p 

100. Škulj Franc, Zagorica št. bo, »* 
243/46. 

Pozivajo se vsi upniki spredaj n^v^. 
nih, da prijavijo svoje terjatve Pri PjjJ. 
pisanem   sodišču   z  natančno nav 
časa, kdaj so nastale. 

Okrajno sodišče v Grosuplje» 
dne 22. februarja 1946. 

Poziv upnikom 
70S- 

i« 
Pri okrajnem sodišču v Ljublj31^, 

uveden zaplembeni postopek gleoßJ, . 
vine naslednjih oseb: .' • 

1. Urbančič Justina, Vrhnika, K«! 
kova 15, Zp 1/46-2, , ^ 

2. Urbančič Justina mL, Vrhnika, & 
nikova 15, Zp 2/46-2, ,r,„ni• 

3. Jazbec   Stanko,   kaplan,   VrlW 
Zp 3/46-2, • 

4. Kobi Anton, industriale^ V01" 
ca 133, Zp 4/46—2, .    ßi, 

5. Mrak Ana, kmetica, Plešivic? 
Zp 5/46, ..-.zp 

6. Studen Franc, kaplan, Vrlin*3' 
6/46-2, ..[•, 

7. Hren Karol,  poslovodja,  v ru*   , 
Sušnikova H, Zp 7/46-2, » ' 2p 

8. Brate Bogomir, Vrhnika st>   ' ' 
8/46-2, ,;$, 

9. Oblak Ivan, Vrhnika, Nov3 ces»* 
Zp 9/46—2, vrb' 

10. Pavlic Miro, poštni uradnic 
aika, Zp 10/46—2, .,   •• 

11. dr. Zupan Stanko, odvetnik, 
nika, Stara cesta 23, Zp 11/46—2,      tf 

12. Voljč Janez, mizar, VrnnU»a> 
12/46-2. i„# 

ino L 
št. •, KNÖO Drenov grič, Zp l3/tt 2& 

13. Sedej Štefan, kmet,  Lesno•     % 
;. 11, KNÓO Drenov grič, Zp ]à'% 
14. Lešnjak Franc, kmet, Bevke » 

Zp 14/46-2, brd° 
12; 

15. Podboj Ivan, kmet, Lesno 
Zp 15/46—2, .      ßiJO- 

16. Jakoš  Katarina, zasebnica»       . 
vik 12, Zp 16/46-2, „ijovi* 

17. Oblak   Antonija,   perica, p   ,._ 
št. 80, Zp 17/46-2, . P 

18. Lovše Andrej, poštar io Vv 

zovik 111, Zp 19/46-2, _    ,uî"> 
19. Anžič Jože, zasebnik, BiZ°VI'\. . 

Zp 20/46-2, ßi^vi» 
20. Vavpotic  Blaž,   delavec,  p 

št. 82, Zp 21/46-2, , ...; Il7' 
21. Kovačič Jernej, kmet, RaK»u 

Zp 22/46-2, D 22/40-2, Ralî> 
22. Mikuž Anton, posestnik, 

tu» 

št. 68, Zp 23/46-2,   ' ••1•^ 
23. Tursio Jože, posestnik, RaW,  ,••;, 

Zp 24/46-2, .   ^stil»1 

24. Kržič Ivan, posestnik in 8 

čar, Rakitna 35, Zp 25/46—2,   • 

i 
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26/46-?? J°Že' P°seslnik» Rakitna, Zp 
26. Orim— , 

Zp 27/46^21C        ' kmet* Rakilna 101' 

it 15K7°n
Va

0^ Franc, posestnik, Rakitna 
9o '« " '8/46—2 

Zp 29/4S
0lnik *van. Rakitna št. 11, 

29 r      ' 
S0/46-J2

rmek Franc' Rakitna št. 30, Zp 

Št. u 7°, Ivan,   posestnik,   Rakitna 
81 KP

P 31 f6~2' 
Zp ••••••2 Martin, posestnik, Sava 16, 

% 24.K7ega/ Peter>  posestnik, Dobru- 

St. 2ß 7   « Janez, posestnik, Dobrunje 
34 V P 35/46-2, 

ZP 36/4ß!linear Franc> Beričevo št. 35, 

îIôV'£
r- Logar Franc, Ljubljana, Hre- 

38
a l Zp 37/46-3, 

St. 3; £°gar Marija, Ljubljana, Hrenova 

Zp 39^^ Jakob, delavec, Rakitna 92, 

1 Zp 4
0/4GÜ.

6
 
JerneJ' delavec, Rakitna 22, 

Zp 4j^pži6 Jožef, posestnik, Rakitna 9, 

Št, a? sušteršič Anton, delavec, Rakitna 
4,\?P 42/4G-2. 4t u •' ' 

"' '•'••    n'k   Alojzij,   posestnik,   Hru- 
42 'h ZP 43/46-2, 

*ev. 

I(..' Brence Jožef, posestnik, Rakitna 
$> Zp 44/46-2, 

Zg, titele   Ivan,   uradnik,   Ljubljana, 
4f f^ica, Zp 45/46-2, 

. 45; JJgrin Franc, Verd 114, Zp 46/46-2, 
dnsfri , e" Jelica, posestnica, žena in- 
v'46 uca' Verd 33, Zp 47/46-2, 
st-34^ren Ignacij,  industrialec,  Verd 

47\
ZP 48/46-2, 

Zj, ^•••• Marjan, advokat, Verd 16, 
, 48 it    2> 
'vew o rSn Frančiška, gostilničarka, 

49 & ZP 50/46-2, 
totoi,VEln Franc, čevljar, Vrhnika, Ob 

'So-A26
' 

ZP 52/46-2,   . 
8vvec fti•rožič Alojzij, posestnik in tr- 
> Si V aberie 14. ZP 53/46-2, 
6V4ir«slr Franc, Osredek št. 5, Zp 
v '52. r/' . s'-"6s 7VJak Alojzij, uradnik, Vrhovci 
, 53 VP 55/46-2, 
ski VJ;"Pančič Ivan, posestnik, Kresni- 
,'54 Ä,80. Zp 56/46-2, 
*°bu var?rman Ivan, kaplan pri Sv. Ja- 
,55. L«iUbljani' ZP 57/46-2, 
4k,i«Sc   Jo';A   zasebnik,   Stara 

,.56. V1H
3

'
Z

P 58/46-2, 

?7
43' ^a59/46-la> P0SeStnÌCa' ?leŠi" 

%'f z^ofc?' posestnik' Pleši" 
^^ei/ŽK?1, posestnik'PleSi' 
W2/4E|i6 MariJa'> Pos., Plešivica 40, 

'^V*ppffi4
cei?'e8t,,,k'Nolranie 

\%XZla}f P—• Pleši- 
V|aÄeif'posestnik'Ple§i" 

64. Vehar Anton, Notranje gorice 79, 
Zp 68/46-2, 

65. Vehar Uršula, Notranje gorice 79, 
Zp 69/46—2, 

66. Smrtnik Matej, zas. uradnik, Bre- 
zovi ca 85, Zp 70/46—2, 

67. Urbančič  Mihael,  čevljar, Brezo- 
vica 99, Zp 71/46-2, 

68. Zor  Zdravko,  trgovec, Brezovica 
št. 119, Zp 72/46-2, 

69. Smuk Stanko,  krojač,  Brezovica 
št. 14, Zp 73/46—2, 

70. Krmavnar Alojzij,  kovač, Brezo- 
vica 85, Zp 74/46—2, 

71. Slana  Ludvik,  posestnik,  Brezo- 
vica 24, Zp 75/46—2, 

72. Remškar  Alojzija,  gost.  in  pos., 
Brezovica 18, Zp 76/46—2, 

73.PekIaj Franc, delavec, Brezovica 50, 
Zp 77/46-2, 

74. Rode Leopold, zas. uradnik, Stara 
Vrhnika 96, Zp 78/46—2, 

75. dr. Pezdir Alojzij, odvetnik, Vna- 
nje gorice 26, Zp 79/46—2, 

76. Gaber Ivan, delavec, Vnanje go- 
rice 33, Zp 80/46—2, 

77. Vampelj Ivan, pos., Vnanje gori- 
ce 24, Zp 81/46-2, 

78. Lenarčič Ivan, mesar, Vnanje go- 
rice 90, Zp 82/46—2, 

79. Urbančič Ivan, kolar in pos., Vna- 
nje gorice 58, Zp 83/46—2, 

80. Pezdir Ivan, mizar, Vnanje gorice 
št. 108, Zp 84/46-2, 

81. Grahek Jakob, pos. Beričevo, Zp 
85/46-^2, 

82. Suhadolc Ivan,  posestnik, Šujica 
37; Zp 86/46-2, 

83. Tornine Janez, delavec, Butajnova 
št. 33, Zp 87/46-2, 

84. Oven Peter, delavec, Dobrava 27, 
Zp 88/46—2, 

85. Vidavja Vili, kovač, Dobrava 77, 
Zp 89/46-2, 

86. Dolinar Janez, posestnik, Zakla- 
nec 11, Zp 90/46-2, 

87. Erbežnik Janez, trgovec in pos., 
Zaklanec 6, Zp 91/46—2, 

88. Božnar Alojz, lesni industrialec, 
Pristava 4, Zp 92/46—2, 

89. Smolič Anton, kaplan, Polhov gra- 
deč 32, Zp 93/46-2, 

90. Kmetic Rupert, pol. stražmojster, 
Polhov gradeč 5, Zp 94/46—2, 

91. Kržišnik  Franc,  posestnik,   Crni 
vrh 10, Zp 95/46-2, 

92. Košir Valentin, pos., Črni vrh, Zp 
96/46-2, 

93. Tornine Matevž, pos., St. Jošt, Bu- 
tajnova, Zp 97/46-2, 

94. Škvarča Ivan, pos. io gostilničar, 
St. Jošt 5, Zp 98/46-2, 

95. Maček Ivan, posestnik, Št. Jošt 23, 
Zp 99/46—2, 

96. Oblak Ivan, posestnik, St. Jošt 41, 
Zp 100/46-2, 

97. Tornine Jožef,  šofer,  St. Jošt 29, 
Zp 101/46-2, 

98. Malavašič Valentin, pos., Št. Jošt 
št. 41, Zp 102/46-2, 

99. Sečnik Ciril, krojač, St. Jošt 41, 
Zp 105/46-2, 

100. Malavašič Pavel, čevljar, Butaj- 
nova 9, Zp 106/46-2, 

101. Tomažič Ivan, krojač, Kresnice 
št. 34, Zp 107/46-2 

102. Kovač Matija, pos., Mala Ligojna 
št. 13, Zp 108/46-2, 

103. Kobal Jakob, delavec, Zaplana 13, 
Zp 110/46-2, •      , 

104. Slovša Ciril, posestnik, Horjul 49, 
Zp 111/46-2, .  . 

105. Cepon Janez, pos. in mizar,. Hor- 
jul 13, Zp 112/46-2, ,.   . 

106. Jazbec Martin, čevljar, Horjul 114, 
Zp 113/46-2, 

107. Dolinar Janez, čevljar, Samoto- ( 
rica 8, Zp 114/46—2, 

108. Petrovčič Janez, Vrzdenec 30, Zp 
115/46-2, 

109. Zakelj Janez, pos., Planina št. 14, 
Zp 116/46-2, 

110. Bastarda Anton, pos., Butajnova 
št. 30, Zp 117/46-2, 

111. Plestenjak Anton, pos., Butajno- 
va 17, Zp 118/46-2, 

112. Jesenovac Ana, zasebnica, Butaj- 
nova 52, Zp 119/46-2, 

113. Sečnik Pavel, pos. in mlinar, Bu- 
tajnova 28, Zp 120/46—2, 

114. Petelin Anton, pos., Jezero št. 4, 
Zp 121/46-2, 

115. Ožim Marija, mlinarica, Laze 21 
— Vače, Zp 122/46-2, 

116. Rogelj Ivan,   pos.,   Preserje 80, 
Zp 123/46-2, (   . 

117. Vičič Emil, skladiščnik, Dražica 
pri Borovnici 16, Zp 124/46—2, 

118. Rot Janez, delavec, Borovnica 62. 
Zp 125/46-2, 

119. Drinovec Jože, učitelj, Borovnica 
37, Zp 126/46-2, 

120. Pavlovčič Ivan, fotograf, Borov- 
niča 80, Zp 127/46-2, 

121. Furlan   Karol,   čevljar in  pos., 
Borovnica, Zp 128/46—2, 

122. Cemernik Anton,   delavec, .Za- 
plana 65, Zp 129/46—2, 

123. Jenko Alojzij,   župnik,   Zaplana 
49, Zp 130/46-2, 

124. Mivšek   Leopold,   gost.  in pos., 
Zaplana 4, Zp 131/46—2, 

125. Uršič Anton, pos., Jezero 5, Zr 
132/46-2, 

126. Otrin Jože, pos., Zaplana 54, Zp 
133/46-2, 

127. Bogataj Franc, pos., Zaplana 1, 
Zp 134/46-2, 

128. Jelovšek Jože, pos., Zaplana 44, 
Zp 135/46-2, 

129. Kraljic Janez, pos., Brest 26,. Zp 
136/46-2, 

130. Dolenc Andrej, pos., Vrbljene'42, 
Zp 137/46—2, 

131. Banko   Janez,   Vrbljene   5,   Zp 
138/46-2, 

132. Oblak Martin, pos., Vrbljene 50, 
Zp 139/46-2, 

133. Medic Jože, pos., Vrbljene 4,-Zp 
140/46-2, 

134. Modic Alojzij, pos., Vrbljene 2, 
Zp 141/46-2, 

135. Seškar Ivan,   pos., Torniseli 57, 
Zp 142/46-2, 

136. Intihar Franc, pos., Kamnik 8,    • 
Zp 143/46-2, 

137. Susman Jernej, pos., Prevalje 4, 
Zp 144/46-2, .     • 

138. Petelin  Anton,  pos., Zg. Brezo- 
vica 15 — Preserje, Zp 145/46—2,     .. 

139. Pristavec Ivan,, miz.  pomočnik, 
Preserie 30, Zp 146/46—2. 
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140. Pograjec Ivanka, poštna uradni- 
ca, Brezovica 104, Zp 150/46-2, 

141. Maček Anton, pos., Zg. Ig 10, Zp 
157/46-2, 

142. Kadivc Franc, mizar, Dol 6, Zp 
158/46-2, 

143. Dobravec Franc, dimnikar, Litija 
93, Zp 159/46—2, 

144. Tomšič Franc, pos., Potok 4 — 
Vače, Zp 160/46-2, 

145. Pire Janez, •••., Iška Loka 24, 
Z p 161/46-2, 

146. Škraba Janez, pos., Matena 24, 
Zp 162/46-2, 

147. Stebljaj Franc, pos., Iška vas 91, 
Zp 163/46-2, 

148. Platnar Neža, pos., Iška vas 27 
in 28,.Zp 164/46-2, 

149. Sivec  Miha,  pos.,  Iška  vas  30, 
Zp 165/46—2, 

150. Škulj Frančiška, pos., Iška vas 46, 
Zp 166/46—2, 

151. Mežan Ivana, pos.. Iška vas 64, 
Zp 167/46-2, 

152. Svigelj  Jože, pos., Brest  16 — 
Torniseli, Zp 168/46-2, 

153. Muren Jože, župnik, Torniseli 11, 
Zp 169/46-2, 

154. Modic Janez, pos., Vrbljene IS, 
Zp 170/46-2, 

155. Kus-Mohar Marija, pos., Ig 61, 
Zp 178/46-2, 

156. Owanza   Martin,  čevljar,  Ig  67, 
Z p ISO/46—2, 

157. Klemenčič Janez, župnik, Ig 31, 
Zp 181/46-2, 

158. Stare   Alojzij,   Kresnice   8,   Zp 
18346-2, • 

159. Bolha Ivan, Ljubljana, Dolenjska 
c. 48, Zp 190/46-1, 

160. Mrak Ivan, Ple.šivica (CeSevica), 
Ob Brezovici, Zp 264/46—1, 

161. Martin jak Anton, Kožarje 93, Zp 
363'46-2, 

162. Potokar Štetan, delavec, Podlipo- 
glav 15, Zp 418/46—2, 

163. Škufca Ivan, pos., Sadinja vas 8, 
Zp 422/46—2, 

164. Grad Rok, sadni trgovec, Kleče 5, 
Zp 426/46-2, 

165. Glavan Jakob, kmet, Suša 3, Zp 
431/46-2, 

166. Goederer Josip,  upravitelj',  Ze- 
limlje 23, Zp 432/46—2, 

167. Tekavco Alojzij,  pos., Klada 9, 
Zp 433/46—2, 

168. Janežič Franc,  pos, Skrilje 42, 
Zp 434/46-2, 

169. Šerjak Frančiška, Pijava gorica, 
Z p 435/46-2, 

170. Petrič Marija, pos., Pijava gorica 
80. Zp 436/46—2, 

171. Skubic Ana, pos., Pijava gorica 
19, Zp 437/46-2, 

172. Stoje Franc, zidar in pos., Ig 76, 
Z p 439/46-2, 

173. Cernič Janez, kmet, Vnajnarji 8, 
Zp 442/46-2, 

174. Končar Anton, pos., Vnajnarji 10, 
Z p 443/46-2, 

175. Brčon Franc, pos., Reka-Gozd 2, 
444/46—2, 

176. Miklaveo Franc, delavec, Dobru- 
nje 36, Zp 445/46-2, 

177. Selan Jožef. Mar. Dobrunje, Zp 
446/46^2, 
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178. Salan Jožef, cerkovnik, Sv.Urh' 
Zp 447/46-2, 

179. Peterca Alojzij, delavec, Dobru- 
nje, Zp 448/46-2, 

180. Jager  Anton,   Dobrunje  12,  Zp 
449/46—2, 

181. Jakoš Fran, posestnik, Dobrunje 
Zp 450/46-2, 

182. Rožnik Anton, kovač, Dobrunje 
90, Zp 451/46-2, 

183. Zaje Janez, posestnik, Dolsko, Zp 
452/46-2, 

184. Bokal Tomaž, posestnik, Laze 8, 
Z p 453/46—2. 

185. Romšak Ivan, zidar, Dolsko 29, 
Zp 454/46-2, 

186. Pristavec  Janez,  posestnik,  Pi- 
java gorica 2, Zp 455/46—2, 

187. Adamič Franc, posestnik, Škof- 
ljica 36, Zp 456/46-2, 

188. Gostič Jožefa, posestnica, Lani- 
šče 29, Zp 457/46-2, 

189. Matoz Janez, posestnik, Podroje 
23, Zp 462/46-2, 

190. Habjan Franc, posestnik, Kresni- 
ški vrh 20, Zp 463/46—2, 

191. Magister Ivan, gostilničar in pos,, 
Zg. Gameljne, Zp 464/46—2, 

192. Delavec Andrej, delavec, Sp. Ga- 
meline 10, Zp 465/46-2, 

193. Kavčič Ana, Zg Gameljne 25, Zp 
466/46—2, 

194. Babnik  Frane,  Čevljar,  Zg,  Ga- 
meljne 22, Zp 467/46-2, 

195. Jenko Alojzij, žandar, narednik, 
Črnuče, Zp 468/46—2, 

196. Grahek Janez, posestnik, Dobra- 
va št  2, Zp 469/46—2, 

197. Moder Matevž, posestnik, Dol 42, 
Zp 470/46-2, 

198. Klemenčič Janez,  kolar,  Dol  8, 
Zp 471 /46-2, 

199. Kuhar  Franc,  delavec,  Dol  27, 
Zp 473/46-2, 

200. Belciianlvan, posestnik, Kleče 14, 
Zp 476/45-2, 

201. Moder   Matevž,    sodar  in   pos., 
Videm 8, Zp 477/46—2, 

202. Trbovec Janez,   pos.   in  mlinar, 
Kleče 10, Zp 478/46-2, 

203. Klopčič Jože, župnik, Dobrava 22, 
Zp 548/46-2, 

204. Zupančič   Jožef,   Celarce 1,  Zp 
549/46—2, 

205. Juvan  Franc,  posestnik,  Klenik 
8, Z p 550/46-2, 

206. Remškar Franc, dijak, Brezovica 
18, Z p 552/46-2, 

207. Kucler Franc, mizar, Polhov gra- 
deč 42, Zp 553/46—2, 

208. Koprivec Jože, krojač, Pristava 8, 
Zp 554/46-2, 

209. Trnovec Matevž,  sodar,   Polhov 
gradeč 37, Zp 555/46—2, 

210. Trnovec   Alojzij,  hišar,  Srednja 
vas 14, Zp 556/46—2, 

211. Jereb Janez, kovač, Zp 557/46—2, 
212. Jereb Alojzij, kovač, Polhov gra- 

deč 23, Zp 558/46-2, 
213. Svetski Marija, hišnica, Podpeč 

28, Zp 559/46-2, 
214. Petkovšek Janez, posestnik, Zp 

560/46-2, 
215. Stoje Ana, pos. hči, Ig 76, Zp 

561/46-2, 

216. Mrak Ivanka, pos. hči, Ple?lVlC 

64, Zp 563/46-2, , v..i„ 
217. Mrak  Cilka,  pos.  hči, PleslV1 

64, Zp 564/46-2, ,   . ne-. 
218. Sorko  Gregor,   žel.  upokojen 

Gradec pri Litiji, Zp 565/46—2, „ 
219. Jenko Albina, žena žandar. « 

rednika, Črnuče 127, Zp 566/46-2,    4 
220. Snoj Anton, kovač, Nadgorica   »., 

Zp 570/46-2, wt 
221. Bizjan   Anton,   trgovec,   P01     j 

gradeč 79, Zp 571/46-2, leC 
222. Božnar Pavel, lesni industria»* »• 

Pristava 16, Zp 572/46-2, , ia 
223. Božnar Jernej, uradnik, Sreo"» ; 

vas 11, Zp 573/46-2, . ,,. 
224. Božnar Janko, posestnik, r»B 

va 15, Zp 574/46-2, ^,. 
225. Božnar Melhior, delavec, Po»D" 

gradeč 71, Zp 575/46—2, nk* 
226. Dolenc Ana, uradnica, Borovi»  • 

106, Zp 577/46-2, ,a. 
227. Turšič Matija, mizar, Borova 

80, Zp 578/46-2, „.«i. 
228. Boršnar Janez, kmet, St. JoSti^, 

Zp 579/46-2, j . 
229. Rihar Franc, usnjar, Pristava  '. 

Zp 580/46—2, .   •, 
230. Oman Janez, delavec, Sp. P»riu   ' 

38, Zp 581/46-2, # je 
231. Skalar Pavla, gospodinja, v eu 

85, Z p 582/46-2, p;r.. 
232. Konjar  Marija,  posestnica, 

niče 27, Z p 583/46-2, .    •. 
233. Kržmanec Janez, posestniki 

klanec 21, Zp 584/46-2, . ..,,. 
234. Založnik Jernej, krojač, Pr>sia   ' 

11, Zp 586/46-2, -,lcj»; 
235. Turšič Karol, posestnik, Dr»11,.. 

4, Zp 588/46-2, i0: 
236. Tomažin Tone, posestnik, •   , 

13, Zp 591/40-2, de6 
237. Koprivec  Janez,  Polhov gr" • • 

55, Zp 592/46—2, gp ' 
238. Susman  Anton,  Prevalje 4> 

593/46-2, zp 
239. Kozjak    Anton,    Dvor   l3'       , 

594/46-2, . 6, 
240. Kozjak Franc, posestnik, Dv°r   • 

Zp 595/46—2, 1•••' 
241. Kovač  Anton, delavec,   D°iew • 

vas 29, Z p 596/46-2, £P 
242. Cankar   Matevž,    Dvor   "> 

597/46-2, • ' 
243. Cankar    Janez,    Dvor   23, 

508/46-2, •. 
244. Malovrh Janez, Butajnova 3*>     : 

599/46-2, p 
245. Kobilšek  Anton,  Golice 1'».    • 

602/46-2, „ Zp. 
246. Pristavec Ivan, Brezovica iV> 

604/46-2, ,kei, 
247. KovaČič Feliks, tesaP, Kaon»1*   ., 

Zp 605/46—2, _ tjf,,* 
248. Mikuž Franc, posestnik, «aK    -, 

38, Zp 606/46-2, .     i, 
249. Kozjak Jože, Polhov  gra<ie 

Zp 608/46-2, 26, ZP 

ZP 
250. Mihelčič Jožef, Sabočevo 

609/46-2, 
251. Šinkovec Peter, Zaplana i8> 

614/46-2, pfl. 
252. Tesner Lovrenc, posestnik' 

brunje, Zp 587/46-2, rjCe 
253. Modrijan Anton. Notranje S    •. 

24, Z p 616/46-2. 
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nika, S?aS
rov$° Marija, šivilja, Vrh- 

255 s?" C- 4G> Zp 017/48-2, 
618/464  0VI?ik FiliP'  HorJul 34' Zp 

6l9/46*4>rhar   Franc>    HorJul   8ß'   Zp 

257 c 
IhlMln?! Ai°Jzii, posestnik, kovač, 

25S|Ta. V' Zp 620/46-2, 
torica'e ?  LJanko, posestnik, Samo- 

259 A Z,P 62l/46-2, 
Zp 622/••  o0lnik Jože> Samotorica 10, 

•   -^ncar   Franc,   Horjul   2,   Zp 

2p •24/4••!^20••••   Janez,   Samotorica, 

•25/|•••••1•' Franc, Samotorica 16, Zp 
2fis     * 

• 62e/46^o0lnik Franc, Samotorica 3, 

«27/4Q jfstič' Alojzij, Ljubgojna 12, Zp 
265 TV 

4 628/4Rlin
0
ar Andrei»   Ljubgojna   18, 

%4ftJ£kelJ Prane, Samotorica 4, Zp 

«%4••••••   Štefan,   Koren   7,   Zp 

269. 

-2 
Re 

Konč 

*U'—v —J     —- — ~        * 

3l/46ÄbolJ   Albin,*  Horjul   97;   Zp 

K &rk»n   Anton,   župnik,   Dobro 
,.!?,T?cevie, Zp 640/46-2,   . 

"ade,. •?•••• Franc, posestnik, Polhov 
Jìl&Zp 632/46-2, 
%46 

öuhadolc  Franc, Gaberje 2, Zp 

^k,Jbec   Jože,   posestnik,   Polhov 
Vj6,Zp 634/46-2, 

va 57 yr- Puc Franc, zdravnik, Dobro- 
Q 273' &035/4•-2, 
' Vfi^°f,ir Franc, hišar, Stranska vas 

S74 £8/46—2, 
Ci4Š-2liŠkar'Mihae1' Dobrova 5< ZP 

VßioPanCi6 Jvan, Dobrunje 76, Zp 

%^me Alo-Z)  Lesno brdo 6j  Zp 

2•-Zp Jgg Anton, posestnik, ISka vas 

•10/4•5111•;,••' Justin, Horjul 19, Zp 
«280 v ' 

$ 4•/4•1_2••••1••' Stara VrlinÌka 

«52/4•••••••   ••••2)   Verđ   130)   Zp 

c53/4è Perfolja   Viktor,   Verd   65,   Zp 

' M •,' 
284 o   n Janez, Verd, Zp 654746-2, 

4/46^oSar Alojzijj Podsmrcka 15) Zp 

V'ßVorfee Ivan' Sostiln.sin, Ljub- 
& PlSl  C0V lr&' Zp 656/46-2, ^ledco Gagper5 Kozarje C1) Zp 

^-CaZnÌk JoZe' ^smreka 22, Zp 

ftl cSenPr
T
anc>Konj 5, Zp 659/46-2, 

5$H       •••°. Kožarje  101,  Zp 

\66ife|r Stanislav, SP. Hotič 11, 

Se>ic'Ivanka) Podsmreita 17) Zp 

%!^t    Jaûez.    Verd    134,    Zp 

293. Grebene Franc, dijak, Podpeč 2, 
Zp 664/46-2, 

294. Kete Pavla, Iška' vas 81, Zp 
665/46—2, 

295. Košir Anton, Črni vrh 42, Zp 
666/46—2, 

296. Kožuh Janez, Črni vrh 8, Zp 
667/46-2, 

297. Košir Martin, Črni vrh, Zp 
668/46-2, 

298. Jankovec Jurij, Črni vrh, Zp 
669/46-2, 

299. Bradelko Janez, Črni vrh 18, Zp 
670/46—2, 

300. Buh Franc, Črni vrh 25, Zp 
671/46-2, 

301. Pustavrh Jožef, Črni vrh, Zp 
672/46-2, 

302. Istinic Franc, Črni vrh 62, Zp 
673/46—2, 

303. Božnar Gregor, Črni vrh 82, Zp 
,674/46—2, 

304. Dolenc Florjan, Črni vrh 92, Zp 
675/46-2, 

305. Osredkar Anton, Črni vrh 96, Zp 
676/46-2, 

306. Božnar Peter, Črni vrh 111, Zp 
677/46—2, 

307. Buh Jurij, črni vrh 115, Zp 
678/46-2, 

308. Koprivec Franc, Smolnik 5, Zp 
679/46—2, 

309. Smole Anton, livar, Kožarje, Zp 
681/46-2. 

Pozivajo se vsi upniki spredaj nave- 
denih, kakor tudi vsi, ki imajo zoper 
nje kakršne koli terjatve oz. zahteve, 
nastale pred 6. IV. 1941 oz. pred deja- 
njem, zaradi katerega je bila izrečena 
kazen zaplembe imovine, da prijavijo 
svoje zahteve v 15 dneh po .tej objavi 
pri podpisanem sodišču s pismeno vlogo 
z dvema prepisoma ali pa ustno na za- 
pisnik. V prijavi je navesti opravilno 
številko zaplembenega spisa. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 20. februarja 1946. 

* 
Zp 150/45   • 715 

Pozivi upnikom 
S pravnomočno sodbo sodišča sloven- 

ske narodne časti v Mariboru Snč 121/45 
je odrejena zaplemba imovine obsojenke 
Juršič Marije, žene uradnika v Rušah 
št. 218. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem so- 
dišču z navedbo časa, kdaj so nastale. 

Okrajno sodišče Maribor 
dne 23. februarja 1946. 

Z 131/45 * 098 
S pravnomočno sodbo sodišča slov. na- 

rodne časti Snč 161/45 je odrejena za- 
plemba imovine obsojenke Nagler Ma- 
rije, pos. v Velki št. 194 (njena polovica 
nepremičnin). 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem so- 
dišču z natančno navedbo casa, kdaj so 
mistale. 

Okrajno sodišFe Maribor 
dne 23. februarja 1946,. 

Zp 219/45 714 
S pravnomočno sodbo voj. sodišča v 

Mariboru Sod 931/45 je odrejena za- 
plemba imovine obsojencev Novaka 
Franca in Marije, ind. v Mariboru, Ko- 
roščeva 45. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanen 
sodišču z navedbo časa, kdaj so nastale. 

Okrajno sodišče Maribor 
dne 23. februarja 1946. 

Zp 136/45 * 713 
S pravnomočno sodbo sodišča slov. 

narodne časti v Mariboru Snč 161/45 
je odrejena zaplemba imovine obsojen- 
cev Vajngerla Antona in Marije, pos. 
na Tratah št. 8. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem so- 
dišču z navedbo časa, kdaj so nasUla 

Okrajno sodišče Maribor 
dne 23. februarja 1946. 

Razno 

Poziv upnikom 
643 3-2 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 14. X. 1945 se je Hranilnica in po- 
sojilnica v Bočni, z. z n. j. razdružila 
in prešla v likvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpisovala 
Zehelj Anton, posestnik v Bočni in Sti- 
glio Franc, posestnik v Bočni. 

Likvidacijska firma kakor doslej t 
pristavkpm >v likvidaciji«. 

Upniki te zadruge se pozivajo, da pri- 
javijo svoje terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 
1* * 

644 3-2 
Poziv upnikom 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
z dne 14. X. 1945 se je Hranilnica in 
posojilnica v Šmartnem ob Dreti z. 2 
n. j. razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j, katero bosta podpisovala 
Levar Franc, posestnik v Šmartnem ob 
Dreti in Zidarn Martin, posestnik * 
Šmartnem ob Dreti. 

Likvidacijska firma kakor doslej 1 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Upniki te zadruge se pozivajo, da pri. 
javijo svoje terjatve najkasneje Äo 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice z, /. 
h. j. v-Gornjem gradu. 

Likvidatorji 
* 

502-3—9 
Poziv upnikom 

V zadružnem registru se jo vpisala 
dne 26. januarja 1946 pri zadrugi 
»Kmečka hranilnica in posojilnica v 
Gornjem gradu z. z 11, j.« nasledil]* 
sprememba;, 
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Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 6. 10. 1945 se je Kmečka hranilnica 
in posojilnica razdružila in prešla v li- 
kvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpisova- 
la Pečnik Ivan, trgovec v Sv. Florjanu 
in Presečnik Ivan mL, trgovec v Sv. Le- 
nartu. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«:. 

Upniki te zadruge se pozivajo, da 
prijavijo svoje terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 
* 

593-3-3 
Poziv upnikom 

V zadružnem registru se je vpisala 
dne 26. januarja 1946 pri zadrugi 
>Raiffeisenkasse Oberburg< r. z. z n. j. 
naslednja sprememba: 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 14. 10. 1945 se je Raiffei«enkasse 
razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gor- 
njem gradu z. z n. j., katero bosta pod- 
pisovala Krajne Tvan, posestnik v Gor- 
njem gradu in Kolenc Anton, posestnik 
v Gornjem gradu. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«:. 

Upniki te zadruge se pozivajo, da 
prijavijo svoje terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 

Izgubilo se je potrdilo za vožnje za 
osebni avtomobil znamke »Ford Tau- 
nus« št. motorja 93-17468, nova spo- 
znavna številka S-1030. S tem ga pre- 
klicujemo. 

Ministrstvo za kmetijstvo VLRS, 
odd. za živinorejo: 

721 Ing. Jclačin 

Ukradena je bila dovolilnica za vož- 
njo z avtomobilom št. S 0312, izdana od 
ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime >Ministrstvo za soc. pol. 
v Ljubljani«. S tem jo preklicujemo. 

Ministrstvo za soc. politiko 
732 v Ljubljani 

Izgubil sem diplomsko spričevalo teh. 
srednje šole — strojnega odseka v Ljub- 
ljani št. 3, izdano junija 1933 od rav- 
nateljstva teh. srednje šole v Ljubljani 
na ime Bajec Viktor iz Ljubljane. S tem 
ga preklicujem. 
710 Bajec Viktor 

Izgubil   sem   nakaznico   za   nabavo 
obleke od krajevnega LO v Dragomlju 
na ime Bitenc Peter iz Dragomlja 21. 
S tem jo preklicujem. 
730 Bitenc Peter 

Ukradena mi je bila z denarnico vred 
v vlaku na progi Tržič—Ljubljana oseb- 
na izkaznica št. 254, izdana od M00 
Tržič in glaseča se na ime Blaznik Jo- 
žefa. S tem jo preklicujem. 
718 Blaznik Jožefa 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani   na   ime 
Fabjan Frančiška iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
706 Fabjan Frančiška 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od mestnega odbora OF v Novem mestu 
na ime Jakovljević Nada iz Novega 
mesta. S tem jo preklicujem. 
703 Jakovljević Nada 

Izgubili sta se dve nakaznici za na- 
bavo petroleja, izdani od krajevnega N0 
na Vačah na ime Kimovec Franc in 
Kristan Ivan iz Vač. S tem jih prekli- 
cujeva. 

Kimovec Franc 
716 Kristan Ivan 

Izgubil sem vojničko knjižico številka 
605.556 in platno knjižico serija RK št. 
78630, izdani od komande IV. armijske 
oblasti na ime Knjaz (Franje) Ivan. S 
tem jih preklicujem. 
724 Knjaz Ivan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Kovač Edvard iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
694 Kovač Edvard 

Izgubil sem dijaško knjižico in legiti- 
macijo III. razreda državne nižje gim- 
nazije v Šoštanju za šolsko leto 1945/46. 
na ime Kozlevčar Marijan. S tem ju 
preklicujem. 
725 Kozlevčar Marijan 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Krašovec Danijela iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
733 Krašovcc Danijela 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande narodne milice v Ljubljani 
na ime Kregar Ivana iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
731 Kregar Ivana 

Izgubil sem vojaško knjižico številka 
932033, izdano od komande IV. armij- 
ske oblasti 187/FG na ime Miličević 
Dragan iz Valjeva. S tem jo preklicu- 
jem. 
695 Miličević Dragan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande  NM   v  Ljubljani  na ime 
Minkuš Avgust iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
720 Minkuš Avgust 

Izgubil sem šofersko izkaznico štev. 
1536, izdano konec julija 1945 od mest- 
nega odbora OF v Ljubljani na ime 
Mostar Ludvik iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
704 Mostar Ludvik 

Ukradena mi je bila službena 4, 
macija št. 1412, izdana od mi^Qf 
za soc. politiko v Ljubljani na i«1    # 
relec Tatjana iz Ljubljane. S tem J 
klicujem. 
697 Ogorelec 

Izgubil sem osebno izkaznico si • 
072992, izdano od komande •••••' ^ 
lice v Ljubljani na ime Poau, 
Oražem Friderik z Jezice 69. s 

Fri<lcrili 

•m 

preklicujem. 
696 Podbevšek-Oražem 

Izgubil sem zač. osebno• a* ff 
št. 12, legitimacijo OF st. 226171,, , 
ljenje za vožnje z motornim J- & 
znamke Wanderer evid. št. &?* 1 • 
vilka dovoljenja 0233/s in P»Ja,?u>

fi 

istega motornega kolesa. Vsi dok ^ 
se glasijo na ime Puncer Ivan, Cf 
Sp. Hudinja 65 in jih je izdal ^•• 
lje-mesto. Vse listine s  tem Pre 

726 Puncer i* 

Izgubila  sem   zač.  osebno jff% 
št. 137, izdano od krajevnega 4,PV 
ki na ime Radeij.Pavla iz Catezke^. 
št. 5, okraj Trebnje. S tem P * 
čujem. „ • 
722 Radelj *»' 

Izgubila  sem   zač.  osebno ffîp 
št. 444, izdano od krajevnega h   •$. 
gorju ob Savi na ime Rancinge • ^ 
iz Zagorja ob Savi. S tem jo P' 
jem. 7iM 
723 Rancinger ^w 

Ukradena mi je bila zac. °s\aß °J' 
kaznica št. 66, izdana 13. IX- na iV, 
KLO Sv. Pavel pri Preboldu D ffi\ 
Razboršek Antonija, Sv. Pavel P , 
boldu. S tem jo preklicujem. • 
728 Razboršek ^     * 

Izgubil sem začasno osebno•} *$$) 
št. 46, izdano od krajevnega ^•••8••' 
nem ob Paki na ime Remenih r. $9 
Malega vrha 49. S tem jo ••••1••• 
717 Remenih *r 

.7kazB>(' 
Ukradena mi je bila osebna ^jce ' 

izdana od komande   ljudske_ »   jji' 
Ljubljani na ime Sešelj Marija i 
ljane. S tem jo preklicujem. • 
709 Sešelj ^ . 

Uničeno mi je bilo maturitelo •• 
čevalo št. 22, izdano 8. •••]••• *J 
drž. realne gimnazije v •• L S'e : 

ime Sirnik Vladimir iz Ljubljane- 
ga preklicujem. 
729 Sirnik Vlad"11 

Izgubil sem osebno izkaznic«. ^ 
od komande narodne milice •.•.•0•. 
na ime Skok Miroslav iz Llu 

tem jo preklicujem. 
705 ••••••:!, 

& Izgubil sem osebno izkaznic«- ß tfj 
od krajevnega LO na Uncu na » .Q f 
vič Matija iz Slivice 12. S tem J 
klicujem. 
711 Udovi« 

Založba: Uprava Uradnega lista LES; urednik: JPohar Eobert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. vsi v Ljubljani' 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

220       spremembe in dodatlti: 

ìth pijana. 
B* J?Ma: x- marca 1946- SW»     Io:   Pasarska   delavnica   Naša 

drnîL pi,°đaJa   cerkvenih   potrebščin 
. l2*o. z. &Co. 
•'••••. sta osebno jamčeča družbe- 
Prodaj• c Fran in tvrdka >Naša Sloga« 
o. ^ |* cerkvenih potrebščin, družba z 
^nk M°iPiI pa Je oseDno jamčeči druž- 
MttbUa «    n Janez, pasarski mojster v 
JÄ Carja Dušana ul. 18. 

»iiCa 
eauo firme odslej: Pasarska delav- 

en • Jzdclki  »Naša  Sloga«  Ercigoj 
•«•^•• jamčeči družbenik Mrkun Ja- 
1,iOs(0jn

iastopal in podpisoval firmo sa- 
•••^ tako, da bo s svojim osebnim 
ga ftp»      • • -•'--- 
druide ._ 

Î?1 Podpisoval besedilo firme, ki 
'ižbp!?^ eden izmed osebno jamčečih 

221. 

0'-   - ^rozno sodišče v Ljubljani 
dne 1. marca 1946. 
Rg A VII 119/3, 4. 

V^-?lSa: 26- februarja 1946. 
°bra?n-°: Ign- Vok- 5»i stfQjî1 Predmet: Trgovina s šivalni- 

ClIrU rJt1' kolesi in v to stroko spadajo. 
»a Aknami. 

i» LjuKi!:    £* odločbe okrajnega sodišča 
1 894/44 *Lz d«o 12. februarja  1946, 
S6danii •   2' ZP 292/45, se izbriše do- 
*W8e i«1??111* ''"«e Ignacij Vok   in S" lmetnik FLRJ- 

Joïn° sodišče v Ljubljani dne 23. februarja 1946. 
*. Rg A III 47/6. 

I * 
•: üan ,-«„ Vri}nhl$•> Metelkova nI. 7. 

H?esedÄArfebruaria I946- 1*4       •••- Vok, papir in papirnati 

lvlfottia«?'odJoÇbe okrajnega sodišča 
& ll- I 6qJ/Ìne 12- februarja 1946, 
S^doseda^h12' ZP 292/45, se iz- 4 iQ S*"'1 V*.6111* «•e Vok Igna- •••non imetak FLRJ. 

^ Kg A Vili 64/2. 
ij * 

Unterstcierische   Holzim- 

Obf 
prâgnîcrwerk Guido Riitgers, Aktienge- 
sellschaft. 

Izbriše ee nemško besedilo firme z 
vsemi vpisi. 

Ponovno se vpise pod B II 36 firma: 
Besedilo: Jugoslovenska tvornica za 

impregniranje lesa Guido Rutgers d. d. 
Sedež: Hoče pri Mariboru. 
Obratni predmet: 1. impregniranje le- 

sa in drugih snovi v industrijske, po- 
ljedelske in stavbne svrhe in trgovina 
s tem lésom in njega izdelki, 

2. ustanavljanje, nakupovanje in je- 
manje v zakup podjetij, ki se bavijo s 
posli, navedenimi pod 1. točko, 

3. obrtniško tlakovanje vsake vrste. 
Višina glavnice: 2,000.000 dinarjev. 
Višina posameznih delnic: 400 na pri- 

nosnika se glasečih delnic po 5.000 di- 
narjev, ki so vplačane v gotovini do 
25 °/o osnovne glavnice. 

Pravna razmerja družbe: delniška 
družba; ustanovitev dovoljena in pra- 
vila odobrena z odlokom banske uprave 
dravske banovine v Ljubljani z dne 
9. VI. 1933, VIII-Nr. 3766/1. Ustanovni 
občni zbor je bil dne 18. julija 1933. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas: 

Podpis firme: tvrdka se podpisuje ta- 
ko, da k imenu tvrdke, ki jo napiše 
kdor koli ali s štampiljko ali drugače 
odtisne, dva člana upravnega sveta ali 
en upravni svetnik in en s prokuro po- 
verjeni uradnik družbe, in sicer proku- 
risti zmeraj s prokuro naznačujočim pri- 
stavkom, pristavita svoje ime skupno in 
svojeročno. 

Razglasi družbe se objavljajo pravno- 
veljavno po upravnem svetu v Uradnem 
listu. 

Izbrisani so člani upravnega sveta: 
ing. Koprivnik Vojko, gener. direktor 
v pok., Beograd, Böhm Herbert, specia- 
list za impregnacijo lesa, Beograd, Me- 
glic Otmar, hišni posestnik, Maribor, 
Lujanovič Milan, trgovec, Beograd, Je- 
fremovič Ilija, Beograd in kolektivna 
Prokura, podeljena Mirku Holslätterju, 
ravnatelju družbe. 

Vpiše so od ministrstva za industrijo 
in rudarstvo v Ljubljani z odlokom z 
dne 30. julija 1945, zap. št. 909, imeno- 
vani  delegat  Jaroslav  Simon  iz  Hoč 
št. 138, ki bo tvrdko podpisoval tako, da 
bo pristavil pod pisano ali tiskano be- 
sedilo tvrdke svoj lastnoročni podpis. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II./ 

dne 16. februarja 184S. 
Eg B 16/7 

Izhzish 
224. 

Sedež: Ljubljani 
Dan izbrisa: 1. marca 1946. 
Besedilo: »Naša Sloga« prodaja cer- 

kvenih potrebščin, družba z o. z. v likvi- 
daciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče y Ljubljaui 

dne 1. marca 1946. 
Rg C III 79/13. 

Zadružni register 
Spremembe in dodatki: 

225. 
Sedež: Šmartno ob Dreti. 
Dan vpisa: 28. januarja 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica • 

Šmartnem ob Dreti z z n. j. 
Po odločbi ministrstva za finance 

NVS z dne 6. X. 1945, št. 612-V-1945, 
se vpiše delegat Žmavc Franjo, Gornji 
grad. 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
z dne 14. X. 1945 se je Hranilnica in 
posojilnica razdružila in prešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpiso- 
vala Levar Franc, pos. v Smartnem ob 
Dreti in Zidarn Martin, pos. v Smartnem 
ob Dreti. 

Likvidacijska firma kakor doslej e 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
Purnat Matija, Weis Ferdo, Levar 
Franc, Krivec Franc, Zidarn Martin 
Basti Josip, Zagožen Ivan in 2lebniL 
Josip. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. januarja 1946. 

Zadr. V 82/33. 
* 

226. 
Sedež: žalee. 
Dan vpisa: 13. februarja 1946. 
Besedilo: Savinjska posojilnica v Žalcu 

r. z. z n. j. 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 25. I. 1946, št. 146-V-1946, se vpi- 
še delegat Aubreht Jože, Žalec. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Jožef Lorber, Vilko Senica, Anton Vo- 
denik, Ivan Marovt in Anton Petriček 
in zaznamba uvedbe likvidacije po Zvezi 
spodnještajerskih kmp^l-'h ?*"?.rug Raiff. 
eisen. 
» Okrožno sodišče v Celju 

dne 18. februarja 1946. 
L Zadre VI 44/47*, 



Stran 96. Stev.l£ 

227. 
Sedež: Dol. Logatec. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. 
Besedilo: Posojilnica v Dol. Logatcu, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Na   podlagi  odločbe   Narodne   vlade 

Slovenije, ministrstva za finance, banč- 
no-zavarovalni oddelek z dne 8. febru- 
arja 1946, št. C12-V-1946, se vpiše dele- 
gat Kune Stanko iz Dol. Logatca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. februarja 1940. 

Zadr. I 167/120. 
* 

328. 
Sedež: Hotcđršica. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Hotcdrgici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom. 

Na podlagi odločbe NVS, ministrstva 
za finance, bančno-zavarovalni oddelek 
z dne 8. februarja 1946, št. 612-V-1946, 
se vpiše delegat Kune Stanko iz Dol. 
Logatca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. februarja 1940. 

Zadr. III 26/42. 

229. * 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. 
Besedilo: Ljudska posojilnica  v Lo- 

gatcu, zadruga z neomejenim jamstvom. 
Na podlagi odločbe NVS', ministrstva 

za finance, bančno-zavarovalni oddelek 
z dne 8. februarja 1946, št. 612-V-1946, 
so vpiše delegat Kune Stanko iz Dol. 
Logatca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. februarja 1946. 

Zadr. Ill 119a/41. 

230. 
Sedež: Iiovtc pri Logatcu. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. , 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Bovtah pri Logatcu, zadruga z neomeje- 
nim, jamstvom. 

Na podlagi odločbe NVS, ministrstva 
•za finance, bančno-zavarovalni oddelek 
z dne 8. februarja 1946, št. 612-V-1946, 
se vpiše kot delegat Kune Stanko iz Dol. 
Logatca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
' dne 22. februarja 1946. 

Zadr. IV 47/63 

231. 
Sedež: St. Jošt nad Vrhniko. 
Dan vpisa: 26. februarja 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri 

ài. Joštu  nert Vrhniko, zadruga z ne- 
omejenim jamstvom. 

Izbrišeta •• •••• upravnega odbora 
Maček Janez in Kavčič Janez, vpišeta 
pa se člana upravnega odbora Leskovec 
Ivan, posestnik iz Smrečja št. 12 in Le- 
skovec Franc, posestnik, Št. Jošt 41. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. februarja 1946. 

Zadr. III 36/53. 
* 

232. 
Sedež: Sv. Jošt nad Vrhniko. 
Dan vpisa: 26. februarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga v Sv. Joštu nad Vrhniko, zadruga z 
omejenim jamstvom. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Tornine Janez, Maček Ivan, Cvelbar 
Jože in Grbec Valentin; vpišejo pa se 
člani odbora: Leskovec Franc, kmet, 
Sv. Jošt 41, Oblak Leopold, kmet, Sv. 
Jošt, 11, Grdadolnik Jože, posestnik, 
Sv. Jošt 26, Dolinar Franc, posestnik, 
Smrečje 43. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. februarja 1946. 

Zadr. III 48/25. 
* 

233. 
Sedež: Poljčanc. 
Dan vpisa: 20. februarja 1946. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso- 

jilnica v Poljčanah, zadruga z neomeje- 
nim jamstvom. 

Izbriše jse likvidator Raiffeisenver- 
band Steiermark. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na redni skupščini dne 
16. decembra 1945. 

Naziv odslej: Hranilnica in posojilni- 
ca, zadruga z neomejenim jamstvom v 
Poljčanah. 

Sedež: Poljčanc. 
Zadruga je ustanovljena za nedolo- 

čen čas. 
Naloga zadruge je: a) da sprejema in 

obrestuje hranilne vloge na knjižice in 
na tekoče račune, b) da pridobiva na- 
daljnja potrebna denarna sredstva za 
najemanje kredita,, c) da daje svojim 
članom posojila. 

Zadružni delež znaša 20 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je neomejeno, vsak zadruž- 
nik jamči z vso svojo imovino. 

Priobčitve članom se izvrše z nabit- 
jem na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih 
voli skupščina za dobo 3 let. Vsako 
leto se izmenja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora. 
Enega od teh lahko nadomešča uslužbe- 
nec zadruge, ki ga po predhodni načelni 
odločbi skupščine pooblasti in registr- 
skemu sodišču prijavi upravni odbor. 

člani upravnega odbora so: 
Mesaric Andrej, nadučitelj, Poljčane, 

predsednik, 
Golob Pavlina, zas. uradnica, Sp. Polj- 

čane, tajnica, 
Vizer Karel, upok. graničar, Poljča- 

ne, blagajnik, 
Kodrič Janez, kmet, Križeča vas, 
Čatorič Marta, posestnica, Poljčane, .• 
Debelak Anton, kmet, Lovnik, 
Pihlar Ignac, kmet, Lušečka vas 

Okrožno sodišče r Mariboru, odd. IL, 
dne 20. februarja 1946 

Zadr. I 94/28 

IV Sp 1277/46-3. 750 
Oklic 

Na predlog Steinfelser Marjete, go- 
spodinje v Celju, Strosmajerjeva ulica, 
da se razveljavi ylozna knjižica na ime 

Steinfelser Marjete, izdana od.^L 
hranilnice v Celju, se je uvedel ••> 
pek  radi   razveljavitve  tega  ••.•?\^ 
nega papirja, ki je predlagateljici " ^ 
prešel.   Njegov   lastnik   se   poziva,,    ^ 
uveljavi v  dveh  mesecih po <•"J,J 
Uradnem listu svoje pravice, sicer 
se po preteku tega roka izreklo, <w 
vrednostni papir brez moči. _v 

Oznamenilo papirja: Hranilna •1% 
Mestne hranilnice v Celju št. 87687'»* 
glaseča se na ime Steinfelser Marje • 
z vlogo din 489.85. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. februarja 1946. 

* 753 
Ok 7/46-3. 

Amortizacija 
Na prošnjo Ferka Mihaela, zUPn'yaja 

Cezanjevcih, okraj Ljutomer, se u ^ 
postopek za amortizacijo vrednomic > je 
jo je prosilec baje izgubil. Imel"1 ^ 
vrednotnice se pozivlje, da v 4•• 0ve* 
secih po objavi v Uradnem lfetu {i. 
Ijavi svoje pravice, sicer bi se V°JL0Ì- 
teku tega roka izreklo, da jo ta vre 
niča brez moči. a]pj 

Oznamenilo vrednotnice: Zavarov. 
polica Vzajemne zavarovalnice v '^. 
ljani z dne 18. 3. 1925, št. 4.463, &• 
varovalnino din 20.000.— na ime r ,cll, 
Mihaela, kaplana v Slovenjem "•• ^ 
Koristnik te police je Ferk Mihael *> 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 1. marca 1946. 

Ok 8/46-3 
764 

Amortizacija 
Na prošnjo Kolenca Franca Žup1"1 
INU prošnjo i\oienca rrauv») - -f 50 

pri Sv. Miklavžu, okraj Ljutome y 
uvaja postopek za amortizacijo •• ^', 
nice, ki jo je prosilec baje izgubi1- ^velt 
nik te vrednotnice se pozivlje, da ^ 
mesecih po objavi v Uradnem lis»* „tf 
ljavi svoje pravice, sicer bi 60 V°^eii 
teku tega roka izreklo, da je & 

' notnica brez moči. 0vs• 
Oznamenilo vrednotnice: Zayar .^ 

polica Vzajemne zavarovalnice v $ 
ljani z dne 27. 1. 1940, št. 18.483, * ^ 
varovalnino din 25.000.— na >••# 
lenca Franca, župnika pri Sv. ^ v{^ßl 

Koristnik te police je Kolenc 
sam. , 1 

Okrajno sodišče v Ljutomer* 
dne 1. marca 1946 

* , •$ 
Zp 110/46 

Poziv upnikom      ^ \e 
Pri okrajnem sodišču v K°cjL jpip' 

uveden zaplembeni postopek pe .  pP 
vine Rudeža Marka, industriale» 
nice, pod opr. št. Zp 110/46.      de0eg*J 

Pozivajo se vsi upniki- ? toliki • 
ki imajo zoper njega kakršne *%^&•> 
htevke, nastale pred <1•••••»•• itä 
katerega je bila izrečena zaP{e^j.e v }. 
vine, da prijavijo svoje zallte •••••* 
dneh pri podpisanem sodišču s t^oti? 
vlogo in dvema prepisoma 
ustno na zapisnik. 1   . ' 

Okrajno sodišče v Kot'°p .. 
dne 27. februarja l^b' ' 
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Zp 100/46. - Zp 156/45 760 

Poziv upnikom 
bila"   • 28- Clenu zakona o zaplembi je 
Ws lZre?ena   zaplemba    celokupnega 
lme»Ja naslednjih oseb: 
».„' ^ržl'č Ludvik,  pos., gostilničar in 
ir|°vec, Nadlesk 17 in 20, Zp 100/46 
Vemi6 Andrej, posest., Kozarišoe 30, 

2p3*65/46ŠeVeC Frant"' kmet' Stari trg 23' 
g* ^ ^akar Valentin, posestnik, Podlož 
st- 17, Zp 51/46 
7J?'iA?,idaršič Jože, kmet, Nadlesk 19, 
*P 102/46 
Zp6*48/4priČ Edvard' Posestnik, Podlož 8, 

Zp'gJ.^ič Stanko, posestnik, Viševek 8, 

2p 58/4idarŠi0 Janez' kmet' gmarata 9> 
ZP 57/ii<iar5iö   Anton'   kmef>   Viševek, 

1•? v,'Kraševec  Jakob, posestnik, Pod- 
li\ ZP 52/46 

^P60/]lakar Janez> ,<mel> Kozarišče 5, 

Zp *'Baraga Alojzij, kmet, Kozarišče 4. 

ZP 6fi/Avsec Malevz' kinet' šmarata 10, 

Zp iJ°mc Janez, posestnik, Todlož 2, 

Lw"Skvarča Josip, sodar in posestnik, 
^atec, Martinj hrib 17, Zp 82/45 

p^ • Tomazin Vinko in žena Frančiška, 
jj W. Logatec, Kalce št. 3, Zp 78/45 

ta« v Logar   Neža,   poseslnica,   Gornja 
J5 30' ZP 79/45 

W Grassi Peter, lesni trgovec, Ble- 
ja v'As 3, p. Logatec, Zp 80/45 

"lik \?avöiC Martin, mlinar in  posest- 
l45/46  rtini hrib St- 2' p- L°8atec' Zp 

^c gf 4^?iC^ Andrej, krojač, Dol. Loga- 

21 T   -  P 147/46 

ïec ••'1'•• Anton, čevljar, Gor. Loga- 

•21 p   vZp 149/46 

öotPri.-1?611^ Ivan, posestnik in mizar, 
.£*'"«. 4, Zp 150/46 

Št. ßi *ec Anton, delavec, Dolenja vas 
2^.Zp 225/46 

Va^a"gerhok Miroslav, brivec, Gor. 
Çtee st. 65, Zp 148/46 

*. 1, Zp23/46J0SÌP' biV§i ZUPnÌk' R0Vte 

^faprï3^3 Miroslav, kmet-najemnik, 

27 N ° *' Zp 2im 

4 l7/46Vak Janez' tesar> HIevige št- J1> 

*• 8, Zprl4/4Qnton> P°3eslnik' Bezu]iak 

\*\*X SÄ11'   P0SeStnÌk'   BeZU 

\£ ^mS^ P0Sestlllk'  K0Ž,; 

^(?pniÄUn' *****CerkI1 

Zp
 234/4Qrlj Franc' zidar, Cerknica 275, 

••   -\ 

34. Ronko Jožef st., posestnik, Cerk- 
nica št. 65, Zp 104/46 

35. Možina Josip, posestnik, Hotedr.- 
šica št. 29, Zp 207/46 

36. Nagode Jakob, posestnik, Hotedr- 
šica št. 115, Zp 209/46 

37. Petkovšek Friderik, posestnik, Ho- 
tedršica št. 38, Zp 211/46 

38. Petkovšek Josip, posestnik in go- 
stilničar, Hotedršica št. 28, Zp 250/46 

39. Bevjak Franc, posestnik, Dolenja 
vas št. 117, Zp 160/46 

40. Bevjak Jože, posestnik, Dolenja 
vas št. 119, Zp 159/46 

41. Braniselj Jože, posestnik, Dolenja 
vas Št. 52, Zp 158/4G 

42. Otoničar Jože, posestnik, Cerknica 
št. 85 iz Dol. Jezera št. 33, Zp 118/46 

43. Gantar Andrej, delavec, Kalce 37, 
Zp 199/46 

44. Milavec Andrej, posestnik, Jakovi- 
ca št. 1, Zp 206/46 

45. Petrovčič Mihael, posestnik, Kalce 
št. 21, Zp 212/46      ' 

46. Mikuž-Rupnik Jera, posestnica, 
Kalce št. 8, Zp 205/46 

47. Nagode Anton, posestnik, Kalce 
št. 5 (9), Zp 208/46 

48. Verbič Alojzija, učiteljica, Gor. 
Logatec št. 63, Zp 216/46 

49. Grassi Josipina, vdova Sicherl, 
roj. Gimpelj, Čevica št. 36 oz. Blekova 
vas št. 3, Zp 197/46 

50. Maček Avgust, posestnik, Dol. Lo- 
gatec št. 132, Zp 273/46 

51. Gorjanc Anton, delavec, Dol. Lo- 
gatec št. 22, Zp 268/46 

52. Kavčič Jakob, posestnik, DoL Lo- 
gatec št. 50, Zp 201/46 

53. Novak Franc, posestnik, Dol. Lo- 
gatec št. 74, Zp 210/46 

54. Mihevc Anton, železničar, Dol. Lo- 
gatec, Cevica št. 46, Zp 203/46 

55. Mulley Ana, posestnica, DoL Lo- 
gatec, Cevica 23, Zp 277/46 

56. Turk Ivan, tesar, Dol. Logatec, 
Cevica 14, Zp 146/46 

57. Jelovšek Ivan, posestnik, Cevica 
št. 12, p. Logatec, Zp 200/46 

58. Merljak Jožef, delavec in posest- 
nik, Petkovec št. 21, Zp 15/46 

59. Merljak Janez, čevljarski pomoč- 
nik, Petkovec št. 23 (22), Zp 15/46 

60. Trček Janez, delavec, Petkovec 36, 
Zp 22/46 

61. Lukan Franc, posestnik, Petkovec 
št 12, Zp 202/46 

62. Lah Jožef, posestnik, Štrukljeva 
vas št. 4, Zp 1/46 

63. Štrukelj Alojz, posestnik, Struk- 
ljeva vas št. 3, Zp 226/46 

64. Baje Ivan, •••. sin, Dol. Logatec 
št. 14, Zp 196/46 

II. S spodaj navedenimi pravno- 
močnimi sodbami so bili obsojeni na za- 
plembo imovine: 

1. Hace Janez, posestnik, Dane 30 (5), 
celotno imetje, sodba področnega voja- 
škega sodišča za Notranjsko z dne 9. av- 
gusta 1944, št. PVS 204/44, Zp 156/45 

2. Levstek Ivan, Oblak Franc, Levstek 
Nada, trgovci, Rakek št. 20 pz. Ljublja- 
na, Rnkovniška 5a oz. Dolenjska cesta 
št.'29 — sodba vrhovnega sodišča s 
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Ljubljani z dne 12. I. 1946, št. Kv 6/46 
— celotno imetje, Zp 247/46 

3. Korošec Franc, posestnik, Struk- 
ljeva vas 7, celotno imetje, sodba voja- 
škega sodišča za notranjsko vojno pod- 
ročje z dne 20. VIL 1944, št. PVS 193/46, 
Zp 147/45 

4. Pirman Janez, posestnik, Pirman 
št. 1, celotno imetje, sodba vojaškega so- 
dišča za notranjsko vojno področje od 
26. VIL 1944, št. PVS 193/44, Zp 144/45 

5. Zalar Anton, posestnik, Pirman 3, 
celotno imetje, sodba vojaškega sodišča 
za notranjsko vojno področje od 26. VIL 
1944, št. PVS 193/44, Zp 148/45 

6. Drobnič Jože, Hruškarje št. 13, ce- 
lotna imovina, sodba vojaškega sodišča 
za notranjsko vojno področje od 26. VII. 
1944, št. PVS 193/44, Zp 83/45. 

Pozivajo se upniki spredaj označenih 
oseb, da v 15 dneh prijavijo svoje ter- 
jatve pri podpisanem sodišču, ki oprav- 
lja zaplembo. 
Okrajno sodišče na Rakeku, odđ. III. 

dne 4. marca 1946. 

Zp 119/46-6 * 755 

Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Šmarju pri 

Jelšah je uvedeno zaplembeno postopa- 
nje glede imovine Mavrina Andreja, pe- 
ka iz Šmarja pri Jelšah. 

Pozivajo se vsi upniki imenovanega, 
da v 15 dneh prijavijo svoje terjatve e 
predložitvijo potrebnih dokazil pri pod« 
pisanem sodišču. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 

dne 25. februarja 1946..  ' 

Razno 

770-3-1 
Poziv upnikom 

Narodna banka FLRJ, podr. Ljubljana 
kot likvidator Reichsbanknebenstelle 
Maribor, Celje in Kranj, poziva zaradi 
likvidacije vse upnike in dolžnike, ki 
imajo kakršno koli terjatev ali dolg pri 
omenjenih zavodih, da to prijavijo likvi- 
datorju z vsemi dokazilnimi listinami 
do 30. marca 1.1. 

Ljubljana; 5. marca 1946. 
Rcichsbankncbpiistellc Maribor, Celje in 

Kranj v likvidaciji, 
'Likvidacijski odbor pri Naredni banki 

FLRJ, podr. Ljubljana 

769-3-1 
Poziv upnikom 

Po sklepu občnega zbora z dne 11. fe- 
fruarja 1946 se je družba >Galanterija< 
•d. d. v Ljubljani razdružila in prešla v 
•likvidacijo. ' 

Pozivajo se upniki, da v zakonitem 
roku prijavijo svoje terjatve. 

Likvidatorja 
• *:   

751 
Pozivi upnikom 

Delegat ministrstva industrije in ru- 
darstva pri tvrdki Farič.im sinovi Po 
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brežje pri Mariboru, Cankarjeva ulica 
št. 17, poziva vse upnike in dolžnike, da 
pismeno prijavijo svoje zahteve naj- 
kasneje do 10. marca 1946. Poznejše re- 
klamacijo se ne bodo upoštevale. 

Upravitelj tvrdke Farič in sinovi: 
Bajee Janko, 

Maribor, Metelkova ulica št. 7. 

Poziv upnikom. 
643 3-3 

Po sklepu izrednega občnega zbora z 
dne 14. X. 1945 se je Hranilnica in po- 
sojilnica v Bočni, z. z n. j. razdružila 
in prešla T likvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpisovala 
Zehelj Anton, posestnik v Bočni in Sti- 
glio Franc, posestnik v Bočni. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Upniki te, zadruge se pozivajo, da pri- 
javijo svoje terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 na naslov Posojilnice 
z. z n. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 

Poziv upnikom 
644 3-3 

Po sklepu izrednega občnega zbora 
z dne 14. X. 1945 se je Hranilnica in 
posojilnica v Šmartnem ob Dreti z. z 
n. j. razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidator je Posojilnica v Gornjem 
gradu z. z n. j., katero bosta podpisovala 
Levar Franc, posestnik v šmartnem ob 
Dreti in Zidam Martin, posestnik v 
Šmartnem ob Dreti. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Upniki te zadruge se pozivajo, da pri. 
javijo svoje terjatve najkasneje do 
30. marca 1946 ua naslov Posojilnice z. z 
D. j. v Gornjem gradu. 

Likvidatorji 

Izgubljeno listine 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
in prometno knjižico za kolo znamke 
France, tov. št. 469047, izdano prva od 
kraj. odbora OF Zadvor. slednja od po- 
staje NM v Hrušici na ime Anfur Sta- 
nislav iz Zadvora. S tem jo preklicujem. 
767 Anžur Stanislav 

Izgubil sem dovoljenje za vožnjo s to- 
vornim avtomobilom znamke >Klökner« 
šl. 429, izdano od min. za lokalni pro- 
met v Zagrebu na ime Bjažič Ivan iz 
Bjaževcev. S tem jo preklicujem. 
746 Bjažič Ivan 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 017442, izdano od mestnega 
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime 
Božič Leopold iz Ljubljane-Rudnik. S 
tem jo preklicujem. 
765 _    ..        Božič Leopold 

Izgubil sem vojno knjižico št 427781, 
izdano od komande aerodroma v Ljub- 
ljani na ime Celic Husen iz Bosne. S tem 
jo preklicujem. 
715 čclič Huscn 

Izgubil sem izkaznico OF in sindi- 
kalno legitimacijo, izdani od podružnice 
Tadia Ljubljana na ime Gaberščik Fran« 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
758 Gaberščik Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, izdani od krajevnega NO 
v Kozarjah na ime Gregorka Marija iz 
Kozarij 11, okraj Ljubljana. S tem ju 
preklicujem. 
740 Gregorka Marija 

Izgubila sem nakaznico za kurivo, se- 
rija D št. 033397, izdano od mestnega 
gospodarskega sveta v Ljubljani na ime 
Kačič Franja iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
741 Kačič Franja 

Izgubil sem osebno izkaznico, 1 dovo- 
lilnico za vožnjo e kolesom ter tedensko 
karto za vožnjo Dovje-Mojstrana-Jeseni- 
ce na ime Lotrič Janez, roj. 29. V. 1890 
v Rudnem-Selce, stanujoč na Dovjem 
št. 107. S tem jih preklicujem. 
736 Lorrič Janez 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 
038919, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Machiedo Marija iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
742 Machiedo Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico in uni- 
verzitetno legitimacijo, prva izdana od 
komande NM v Ljubljani, slednja od 
univerze v Ljubljani na ime Marsel 
Alenka iz Ljubljane. S tem ju prekli- 
cujem. 
768 Marsel Alenka 

Ukradeni sta mi bili: zač. osebna iz- 
kaznica št. 781/1 in prometna knjižica 
za kolo, izdani prva od KOOF v Dolu 
pri Ljubljani, slednja od komande NM 
v Ljubljani na ime Mežnaršič Franc iz 
.Dola pri Ljubljani. S tem jih preklicu- 
jem. 
743 Mežnaršič Franc 

Izgubil sem prometno knjižico- za mo- 
ško kolo znamke »Opel« zelene barve, 
ev. št. tablice 101243, izdano od koman- 
de NM v Ljubljani na ime Mihelič An- 
ton iz Sneberij pri Dev. Mar. v Polju. 
S tem jo preklicujem. • 
763 Mihelič Anton 

Izgubil sem šofersko izkaznico št. 1143, 
izdano 30. junija 1945 od mestnega N0 
v Ljubljani na ime MiklavČič Franc iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
738 Miklavčič Franc 

Izgubil sem vojno knjižico št. 880185, 
izdano od komande aerodroma v Ljub- 
ljani na ime Pavlovic Anton. S tem jo 
preklicujem. 
747 Pavlović* Anton 

Izgubil sem osebno izkaznico št 0201  i 
izdano od komande narodne milic? 
Ljubljani na ime Pirš Anton iz kJuu" 
Ijane. S tem jo preklicujem. 
749 Pirš Anton 

Izgubil som svojo začasno osebno i* 
kaznico, izdano od KLO Turjak. S te» 
jo preklicujem. 
752 Podržaj Franc,       . k 

Vel. Ločnik št. 1, KLO Turja* 

Izgubil sem začasno osebno i^^SL. 
št. 443, izdano od krajevnega LO v • 
venj Gradcu na ime Pogorelec Ivan' 
Slovenj Gradca. S tem jo preklicujea" 
764 Pogorelec I•0 

Izgubila sem osebno izkaznico, i*"*j|e 
od komande NM v  Ljubljani na i» 
Reisner Marija iz Ljubljane. S tem r 
preklicujem. 
766 Reisncr Marij» 

Izgubila sem osebno izkaznico, iz«a ^ 
od komande NM v Postojni na im0,^, 
Ivanka iz Postojne. S tem jo preklic" 
jem. . 
771 Sack Ivank» 

Izgubil sem začasno osebno jzka^11 ' 
izdano od KLO Občice na ime SegU" 
Andrej, Stara žaga, KLO-Občice i« J° 
tem preklicujem. 
761 Scgulin Andrej 

Izgubil sem osebno izkaznico št. ^yStò, 
železničarsko legitimacijo št. 1* j„ 
lelno vozno karto Ljubljana—Zal^' j, 
knjižico za kolo, izdano: prvo od,Ks„v 
*T/->     ..     •7„,         j       ._      ,'        ...     ••    V- od.*e, 
dir. v Ljubljani, zadnje od NM/,"^ 
ljani, vse na ime Smerajec Alojz 1% 

loga. S tem jih preklicujem. 
734 Smerajec A10**    . 

Izgubila sem osebno izkaznico, &    e 
nico OF  in  izkaznico  KNOJa, ^ • 
prva od komande NM v Ljubljani» ^• 
dve od četrti Tabor na ime Stare »" 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem- 
744 Stare M>lka 

Izgubila  sem  zač.  osebno  i^ngijii 
št. 182, izdano od mestnega LO v      ^ 
na ime Soline Štefanija iz Celja. ö 

jo preklicujem. •. 
735 Soline StefanU» 

Izgubil sem osebno izkaznico, J^-ri- 
od KLO na Jesenicah (Gor.) na in?,icli> 
čar Boris z Jesenic. S tem jo preKI 

759 Tičar.Bor,B 

Izgubila sem osebno izkaznico, l-f([e 
od krajevnega LO na Vrhovcih na    % 
Vidmar  Antonija  iz  Goriške  ?asi 
okraj Novo mesto. S tem jo •••••• 
739 Vidmar Antonij» , 

bole5*. 
Izgubil sem tablico motornega•-•• 

št. S. 0030, izdano od min. za l°*jo< 
promet v Ljubljani na ime Vidma 
že iz Tržiča. S tem jo preklicujem- 
748 Vidmar J0*" 

Založba; ••••••• Uradaega •• LRSi urednik; Poha* Roberti tiska, tisksraa žMerkut« d, d. — vsi v. Ljubljani' 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
234. 

Sedež: Celje. 
^an vpisa: 25. februarja 1946. 

rfesedilo:  Gottîried   Gradt  &  Solm, Lelje. 
.Po odločbi mestne zaplembene komi- 

ke v Celju z dne 24. VIII. 1945, št. za- 
PJfinb. 59/45, je prešlo vse imetje Gott- 
'"eda Gradta in tvrdka Gottfried Gradt 
* ^•• v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. februarja 1946. 

H R A 6/13. 

235. * 
Sedež: Celje. 
"an vpisa: 21. februarja 1946. 

„Cedilo: Prvi mestni mlin. Celje inž. 

N. 
useh in dr. -— ... „i. 

'a pOagi odločbe zaplembene komi- 
24l'7r CelJu z dne 24- ûv.i113^ 19^5' št- 
•    ' Je Prešlo imetje javnih družbe- 
S(T

0v inž. Rakuscha Viljema in Raku- 
na Danijela v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. februarja 1946. 

H RA 17/17. 
£3«. * 

Sedež: štore. 
£att vpisa: 25. februarja 194G. 
insedilo: Rudnik in železarna Store. 

i <w, ^ločbi okrajnega sodišča v Celju 

Cr    -' ••- 1945' R ^45' ie prešl° stau le članov direkcijskega sveta  Gu- 
g. va Neufeldt Schoeller in Deziderija 

"• v last FLR Jugoslavije. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. februarja 1940. 

A 175/34. 
237. * 

S^ež: Maribor. 
BešU-?isa: 26- februarja 1946. 

ï>odr„ï ! °:    Creditanstalt - Bankverein, 
&"* • Mariboru. 

z dne 19 v,\ministrstva za finance NVS 
4 z relf: ?.U. 1945, št. 961-V-1945, v zve- 
^okrnt«• ministrstva za finance De- 
5t- 8(Ucf ,efederativne Jugoslavije VII, 
î?ieaa likvMe 2- novembra 1945, je od- 
benarnenilî

dawia
J
Iirme. ki je poverjena 

pirnSf^LW» Slovenije, Ljubljana. 
*oin, p0(W -e]: Creditanstalt - Bankve- 
, ^Cdatorr %•••••• T likvidaciji. 
** *av te n? yVu«a Ladislav, referent 
5?Sa Lo\irVman•eni odseku okraj- 

]0' referent     •r"mesto" dr- Vre*ko Fra- Q' Pri komisiji uprave narod- 

Objave 
ne imovine, Bratož Josip, pomočnik 
upravnika DZS podružnice v Mariboru. 

Likvidatorji podpisujejo Likvidacijsko 
firmo tako, da pristavita vedno dva iz- 
med njih pod tiskano, pisano ali odtis- 
njeno besedilo firme svoj lastnoročni 
podpis. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: Dr. Hans Friedl, bančni rav- 
natelj, Dunaj, Dr. Josef Johann, bančni 
ravnatelj, Dunaj, Rihard Buzzi, državni 
bančni ravnatelj, Dunaj in Dr. Walter 
Tron, ravnatelj, Dunaj. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 

dne 26. februarja 1946. 
9 Rg B 3/20. 

238. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 26. februarja 1946. 
Besedilo: Länderbank Wien A. G., po- 

družnica Maribor. 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 12. decembra 1945, št. 9G1-V-1945, 
v zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
VII-št. 8649 z dne 3. novembra 1945, je 
odrejena likvidacija firme, ki je pover- 
jena Denarnemu zavodu Slovenije, Ljub- 
ljana. 

Firma odslej: Länderbank Wien A. G. 
podružnica Maribor, v likvidaciji. 

Likvidatorji: Vuga Ladislav, referent 
za davke pri finančnem odseku okraj- 
nega LO Maribor-mesto, dr. Vrečko Fra- 
njo, referent pri komisiji uprave narod- 
ne imovine, Meglic Mirko, upravnik 
DZS, podružnica Maribor. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo tako, da pristavita vedno dva iz- 
med njih pod pisano, tiskano ali odtis- 
njeno besedilo firme lastnoročni podpis. 

' Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Alois Hitschfeld, bančni ravna- 
telj, Dunaj, Karl Wilhelm Lehr, bančni 
ravnatelj, Dunaj, Adolf Warnecke, banč- 
ni   ravnatelj,  Dunaj,  Leonhard  Wolzt, 
bančni   ravnatelj,  Dunaj,  Franz  Gold, 
bančni ravnatelj, Dunaj, Dr. Franz Pi- 
lat, bančni ravnatelj, Dunaj, Dr. Josef 
Paie, bančni ravnatelj, Dunaj ter proku- 
rista s posebno prokuro Dr. Kurt Fied- 
ler, Dunaj in Kari Klimpel, Dunaj. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne 26. februarja 1946. 
9 Rg B 7/11. 

Zadružni registei 

Vpisi: 
239. 

Sedež: Braslovče. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z one- 

jenim jamstvom i Braslovčah. 

Naloga zadruge je: a) da ped vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouîi 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostuih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del, d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazd^- 
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 obnovit- 
venem načrtu, i) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojn h 
ujetnikov in jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustano%'ljena na skup- 
ščini dne 21. oktobra 1945 za nedeločen 
čaa. 

Zadružni delež znaša 50 (petdeset) 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še z 
20kratnim zneskom vpisanih deležev. 
Priobčitve se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 3 člani, ki jih voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Rojšek 
Karol, pos., Braslovče 20, predsednik. 
Kronovšek Mihael, Rakovije 36. tajnik. 
Plaskan Ivan, pos., Braslovče 54, b\&- 
gajnik, Virant Karol, knjigovodja, Bra- 
slovče 71, Uratnik Rozalija, pos., Do 
brovlje 4, StrojanJek Ivan, pos., Dobro v- 
lje 44. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na,   pa   dva   za   to   pooblaščena  člans 
upravnega odbora. Zadrugo podpisujets 
predsednik in tajnik upravnega odbora 
če sta pa odsotna, pa dva za to poobla 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v CeVm 
dne 22. februarja 1S46. 

Zt 17/46 - Zadr. VI 146- -2 

240. * 
Sedež: Lisifno. 
Dan vpisa: 18. februarja IMG. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jen'm jamstvom Lisično. 
Naloga zadruce je: a)  da  pod ve i- 



Stran 100. Štev. '• 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi višino 
obremenitve v delu in denarju in od- 
plačilni načrt za vsakega člana, c) da 
posreduje med člani in narodno oblastjo 
ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih 
in drugih event, spornih odnosov (ko- 
masacija, č) da priskrbuje kredit za 
nabavo materiala in izvedbo obnovitve- 
nih del, d) da skupno nabavlja in izde- 
luje, zbira in porazdeljuje med svoje 
člane gradbeni material, e) da s pri- 
tegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči ped podstvom tehničnega strokov- 
njaka obnovi porušena naselja po pred- 
loženem in odobrenem obnovitvenem 
načrtu, Î) da po možnosti od pristojnih 
vojaških oblasti izposluje pritegnitev 
delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujet- 
nikov ter jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 5. IX. 1945. 

Zadružni delež znaša 200 (dvesto) di- 
narjev in se'mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Vsak zadružnik jamči še s tri- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 7 članov, ki jih voli skup- 
ščina za dobo 3 let. Člani upravnega 
odbora so: 

Lupše Karol, pos., Lisično 17, pred- 
sednik, 

Zakušek Anton, pos., Pilštanj 34, taj- 
nik, 

Cepin Ivan, pos., Drensko Rebro G2, 
blagajnik. 

Tržan Franc, pos., Stranska gorca 10, 
Krajne Viktor, pos., Zagorje 63, 
Cepin Matija, pos., Bistrica 10, 
Kovačič Jože ml., pos., Klake 7, 
Grzina Anton, pos., Krivica 24, 
Kotnik Valentin, pos., Cirkuze 19, 
Kostanjšek Franc, pos., Drensko re- 

bro 50. 
Zadrugo zastopata predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. februrja 1946. 

Zt 2/46-1 — Zadr. .VI 144/4 

243. *  'V* 
Sedež: Loče. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ločah. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 

in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo 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 obnovit- 
venem načrtu, f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov in jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 6. januarja 1946 za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša 100 (sto) dinar- 
jev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. Vsak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Pri- 
občitve se izvršujejo, kolikor ni v pra- 
vilih določeno drugače, s tem, da se na- 
bijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: - predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 3 člani, ki jih voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Valand 
Alojz, posestnik in obrtnik, Loče 28, 
predsednik, Cucek Josip, učitelj v po- 
koju, Vel. Lipoglav 28, tajnik, Lovec 
Franc, posestnik, Loče 25, blagajnik, 
Zidanšek Franc, posestnik, Suhadol 11, 
Gosak Anton, posestnik, Žice 24, Hren 
Albert, posestnik, Vrh-Št. Jernej 17. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na, pa  dva  za  to  pooblaščena  člana 
upravnega odbora. Zadrugo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta pa odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. februarja 1940. 

Zt 18/46 — Zadr. VI 147/2. 

242. 
Sedež: Oplotnica. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Oplotnici. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo 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 obnovit- 

venem načrtu, f) da po motnosti °4.f " ' 
stejnih vojaških oblasti izposluje prijeg' 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnu 
ujetnikov in jim odreja delo po n]»1 

strokovni usposobljenosti. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 20. januarja 1946 za nedolotwi ( 

čas. .   r 
Zadružni delež znaša 100 (sto) dinai- 

jev in se mora plačati ob vstopu v 

drugo. Vsak zadružnik jamči še^z desei 
kratnim zneskom vpisanih deležev. *  ' 
občitve se izvršujejo, kolikor ni v Pr    . 
vilih določeno drugače, s tem, da se n - 
bijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: Pre<4V 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni nacej. 
niki odsekov in trije člani, ki j»1 v ; 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Ce Ice 
Franc, posestnik, Oplotnica 100» •"^ 
sednik, Jurak Stefan, uradnik, OpJ° 
niča 16, tajnik, Jelen Blaž, pos., OP101 

niča 31, blagajnik, Potočnik Ignac, P«s" 
Ugovec 4, Globovnik Franc, pos., Kot i > 
Sevšek Ignac, pos., Brezje 1. 

Zadrugo zastopata predsednik in **• 
nik upravnega odbora, če sta P*»^ 
šotna, pa dva za to pooblaščena c'8D. 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. februarja 1946. 

Zt 19/46 — Zadr. VI 148/2. 
* 

243. 
Sedež: Planina. 
Dan vpisa: C. februarja 1946.        .. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga '* °" 

jenim jamstvom v Planini. -j. 
Naloga  zadruge .je: a)  da pod-p •• 

      lh 
načrt za svojo vas, b) da pod vods^0 

stvom  tehničnega  strokovnjaka  P[°L; 
terenske razmere in izdela obnovitve'- 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstv^ 
gospodarskega strokovnjaka izdela P^ 
račun obnovitvenih del za vsakega j!*., 
sameznega člana  in za celotni •••!• 
nadalje določi višino obremenitve v de 

in denarju in odplačilni načrt zaj-ni 
kega člana, c) da posreduje med ^ 
m narodno oblastjo ureditev zemljis% 
knjižnih, služnostnih  in drugih eve» ' 
spornih odnosov (komasacija), č) da Pr 

skrbuje kredit za nabavo materiala •> 
izvedbo obnovitvenih del, d) da skuPj- 
nabavlja in izdeluje, zbira in P°ra ;„1, 
Ijuje   med   člane   gradbeni   materij 
e) da s pritegnitvijo vseh razpolozjF 
delovnih moči pod vodstvom tehniki, 
strokovnjaka  obnovi  porušena  "JfLj« 
po predloženem in odobrenem °°fl\i 
tveriem načrtu, f) da po možnosti 

od 

p*; pristojnih vojaških oblasti izposluje r-{ 
tegnitev delovnih moči, zlasti *z, Vjo 
vojnih ujetnikov ter jim odreja del° v \ 
njihovi strokovni usposobljenosti 

Zadruga je bila ustanovljena na ^• 
scini dne 30. IX. 1945 za nedoločen ^;; 

Zadružni delež znaša 50 (petdeseti   ^ 
narjev in se mora plačati ob vstop"- 
zadrugo. Vsak zadružnik jamči Še s   , 
kratnim zneskom vpisanih deležev.      • 

Priobčila se izvršujejo s 'tem, da. 
nabijejo na zadružni razglasni des»•-.£ 

Upravni odbor sestavljajo predsea ^ 
tajnik, blagajnik in morebitni ••° 



ßte- v- 20. Stran •. 

i let %      îih voli skupščina za dobo 
TTIK    

ni "Pravnega odbora so: 

sednik C       o1'   kmet» Vrh 13, prcd" 

ppîvjf Jožef, kmet, Planinska vas 1, 
K»n„. Van> kmet, Podvine, 
GrL?)C Ivan' kmet, Sv. Vid, 
•^"••, Ivan' kmet, Golobinjek, 
ffi-c ìozef' kmet. Planina, 

%a,   ] Friderik, priv. uradnik, Pla- 

Zadrrnik Ivan' L°ke 8, blagajnik. 
% ,•g0 zasl°pata predsednik in taj- 
sotna avncga odbora, če eta pa od- 
uPravnPa dva Za to Pooblaščena člana 
Pt6dspl8a odDora- Zadrugo podpisujeta 
6e sta k in tainik upravnega odbora, 
«Cena J?a odsotna, pa dva za to poobla- 

a uana upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. februarja 1946. 

Zt 18/45 VI - Zadr. 143 3 

244. * 

••^2: Zreče. 
ßan vpisa: 9. februarja 1946. 

fcnim •     : obnovitvena zadruga z omc- 
Nalftlamstv0m y Zrc«ah- 

slvora * zadruffe ••:-•) da ped vod- 
terensi teaničnega strokovnjaka prouči 
fcitjft ke razmere in izdela obnovitveni 
^Port8 SV°3'° vas' b) da pod vodstvom 
tatarskega strokovnjaka izdela pro- 
sa^ obnovitvenih del za vsakega po- 
?adaii epa 61ana in • celotni okoliš; 

% ^ določi višino obremenitve v delu 
tega ?•••• in odplačilni načrt za vsa- 
h nar 

a
1
na' c) da posreduje med članij 

knji£n-j no OD^asti° ureditev zemljiško- 
sP°rnih ' služnostnin in drugih event, 
fkt^m odnosov (komasacija), č) da pri- 
'2vedh kredit za nabavo materiala in 
»sbavp ^ovitvenih del, d) da skupno 
Ijuje Ja in izdeluje, zbira in porazde- 
li da s.voje člane gradbeni material, 
^6loVll|, P

ritegnitvijo vseh razpoložljivih 
stroij0 .m°či P°d vodstvom tehničnega 
^ DroiîlaJca obnovi  porušena  naselja Predi * obnovi porušena naselja 
venern^ *etlem in odobrenem obnovit- 
venih î!a?riu' ^ da P° možnosti °d pri- 
^itev rioilaskih oblasti izposluje priteg- 
Ijetnijjo °Ynih moSÎ' z,asti iz vrst v°jnih 
flow! m iim odreja dek> po njihovi 
Nga •1 lJs?0sobljenosti, g) da se po- 
'^ nftlT,eIektrifikacijo svojega okoliša 

vvZadrWa-8a interesentom za vodovod. 
vcmi đ £aJe.bila ustanovljena na skup- 
iš.    ue b- Januarja 1946 za nedoločen 

h in^!aLđele'2 •a§a 100 (sto) dinar- 
ï>. W°,ra.,plačati ob vstopu v za- 
fedite^znlZadružnik 5amSi še z deset- 
ÎN seS°.m. vpisanih deležev. Pri- 
t^družrAT s teni, da se nabijejo 

M^vn? ,£h8lasni deski. 

vzniki S?' .taJ"ik^ WaRajnik, 
rJ^ni „lira za dobo 3 let 
b\*Z aVffi ^W«: Oprešnik 
Ä>*'ÄK? H  predsednik, 

ß 55 PodvVPsnïïn4,Stanko- SP°^ie 

' tainic-1  •?•    ,Slnvica. ZP. Zreče 
lCa' Ko2lck Franc, žel. urad- 

nik, Zg. Zrečo 84, blagajnik, Borvar 
Ivan, delavec, Zg. Zreče 70, Lamut Ber- 
nard, delavec, Zg. Zreče 16, Valuer Jožo, 
kmet, Bračič 12, Rušnik Alojz, delavec, 
Loška gora 9, Rutnik Ivan, kmet, Sveta 
Kunigunda 22. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. Zadrugo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta pa odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče • Celju 
dne 9. februarja 1946. 

Zt 11/46 — Zadr. VI 141/4. 
* 

245. 
Sedež: Pram. 
Dan vpisa: 19. februarja 1046. 
Besedilo: Vinogradniška aadruga z 

omejenim jamstvom v Franili. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 14. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) skupna obdela- 
va in izkoriščanje zadružne zemljo (vi- 
nogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin radi obdelave in obnove zadružne- 
ga zemljišča, pa tudi gospodarstev po- 
sameznih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčeva- 
nje zadružnih pridelkov in izdelkov, pa 
tudi vnovčevanje lastnih pridelkov za- 
družnikov proti primerni odškodnini, 
č) «kupno vzdrževanje in graditev za- 
družnih objektov in naprav ter skupna 
nabava v ta namen potrebnega mate- 
riala. Na isti način zadruga lahko po- 
maga posameznim članom proti pri- 
merni odškodnini, d) širjenje strokov- 
nega znanja in poglobitev zadružne za- 
vesti. 

Na splošno naj se zadruga ravna po 
strokovnih navodilih narodne oblasti 
Ljudske republike Slovenije. Kjer so 
krajevne razmere zato primerne, tesno 
sodelujejo z bližnjo vinarsko in sadjar- 
sko zadrugo. Vse te naloge opïavlja 
radi samopomoči in izboljševanja gospo- 
darskega položaja svojih Banov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
so plača ob vstopu v zadrugo oziroma 
ob razdelitvi čistega poslovnega pre- 
bitka. 

Jamstvo jo omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z dvakratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. Oznanila se izvršujejo z na- 
bitjem na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ 2 člana, ki 
jih voli skupščina za dobo 3 let. 

Vsako leto so izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena Člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Trlep Kari, viničar, Morje, predsed- 

nik. 
Kozel Ivaii) viničar, Frani, tajnik, 

Novak Anton, viničar, Morje, blagaj- 
nik, 

Vrhovšek Gregor, viničar, Frani, od' 
bornik, 

Trlep Franc, viničar, Fram, odbornik 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne 19. februaTja 1946. 
Zadr. II 102/1 

24G. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 19. februarja 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga i 

omejenim jamstvom v Ljutomeru. 
Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 17. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) skupna obdela- 
va in izkoriščanje zadružne zemlje (vi- 
nogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin radi obdelave in obnove zadružnega 
zemljišča, pa tudi gospodarstev posa- 
meznih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčeva- 
nje zadružnih pridelkov in izdelkov, pa 
tudi vnovčevanje lastnih pridelkov za- 
družnikov proti primerni odškodnini, 
č) skupno vzdrževanje in graditev za- 
družnih objektov in naprav ter skupna 
nabava v ta namen potrebnega mate- 
riala. Prav tako lahko zadruga pomaga 
posameznim članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega zna- 
nja in poglobitev zadružne zavesti. Na 
splošno naj se zadruga ravna po stro. 
kovnih navodilih narodne oblasti ljud- 
ske republike Slovenije. 

Kjer so krajevne razmere za to pri- 
merne, zadruga tesno sodeluje z bližnjo 
vinarsko in sadjarsko Zadrugo. Vse te 
naloge opravlja radi samopomoči in iz. 
boljšanja gospodarskega položaja svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo oz. ob 
razdelitvi čistega poslovnega prebitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z dvakratnim zneskom vpisa- 
nih deležev.  ' 

Oznanila se izvršujejo e tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in največ 2 člana, 
M jih voli skupščina za dobo treh let. 
Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora^če s}°- Pa odsotna, dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: Košnik 
Jožef, viničar, Slamnjak, predsednik, 
Verbančič Jožef, viničar, Radomerščak, 
tajnik, Vogrinec Martin, viničar, Slam- 
njak, blagajnik. Žabota Anton, viničar, 
Gresovščak, odbornik, Strmšek Feliks, 
viničar, Jeruzalem, odbornik. ' 
Okrožno sodišče v Mariboru, ođđ. •, 

dne 19. februarja 1946. 
Zudr. II 102-1 



fetran 102. 

#47. ! 
Sedež: Marenberg. 
Dan vpisa: 21. februarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Marenbergu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 9. decembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 
iđaja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
}>) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
dn nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin kolikor je to v zadružno korist, 
č) ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov, d) skli- 
cevanje članskih sestankov, prirejanje 
predavanj in tečajev za poglobitev za- 
družne vzgoje in aktivnejše sodelovanje 
(ter prebujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljševanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
ee vplača ob vstopu v zadrugo takoj ali 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Oznanila se izvršujejo v zadružnem 
glasilu in z nabitjem na zadružni . raz- 
glasni deski na sedežu uprave in vseh 
podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora kot je poslovalnic, ki jih 
voli skupščina za dobo 3 let. Prvi uprav- 
ni odbor šteje poleg predsednika in 
podpredsednika še 5 članov. Vsako leto 
6e izmenja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora, ali pa en član upravnega odbo- 
ra in po en nameščenec, ki ga po pred- 
hodni načelni odločbi skupščine upravni 
odbor pooblasti in ga prijavi za vpis v 
zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
. Jugovič Valentin, tajnik KNO, Maren- 

berg, predsednik, 
Knuplež   Stanko,   najemnik,   Maren- 

berg, podpredsednik, 
Hefler Baltazar, uradnik, Marenberg, 
Žagar Anton, krojač, Marenberg, 
Vajs Ivan, delavec, Marenberg, 
Grzetič Jože, sodni zvaničnik, Maren- 

1>Wg, 
Gašper Franc, posestnik, Marenberg. 

Okrožno scJišče v Mariboni, odd.'II'., 
dne 21. februarja 1946. 

Zadr. II 106. 
* 

248. 
Sedež: Maribor. 
Dan .vpisa: 26. februarja 1946. 
Besedilo: Okrožna centrala nabavnih 

in prodajnih zadrug, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Mariboru. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 'dne 14. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge kot poslovne zveze ' 
vseh nabavnih in prodajnih zadrug oko- 
liša je: 1. nabavljati svojim članicam 
gospodarske in življenjske potrebščine 
vseh vrst, 2. vnovčevati pridelke svojih 
članic za njihov račun, 3. ustanavljati, 
graditi in vzdrževati potrebna skladišča 
in nabavljati inventar za svoje in po- 
trebe svojih članic, 4. zbirati podatke 
svojih zadrug za zadružno statistiko, 
5. spravljati svoje dek> v sklad z delom 
drugih zadružnih organizacij ljudske 
oblasti in državnih podjetij, 6. predstav- 
ljati in braniti splošne koristi svojih 
članic, 7. poslovati po navodilih zadruž- 
nega vodstva za Slovenijo oziroma za- 
časno Iniciativnega zadružnega odbora 
za Slovenijo (IZOS-a). 

Zadružni delež znaša 1000 din na vsa- 
kih začetih SOO članov in se more vpla- 
čati v obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsaka članica 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z objavo na 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in 9 članov, ki jih voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati uslužbenec zadruge, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine za 
to pooblasti upravni odbor in ga prijavi 
registrskemu sodišču zaradi vpisa v za- 
družni register. 

Člani upravnega odbora so: Kotnik 
Beno, kmet, Podkraj pri Guštanju, pred- 
sednik, Vollmaier Drago, zadružni revi- 
zor, Maribor, podpredsednik, Jelen Dol- 
fe, novinar, Maribor, UIrih Tone, član 
OOOF, Maribor, Alt Ivan, agronom, Ma- 
ribor, Gnamuš Ivanka, zadružna oame- 
ščenka, Maribor, Šegula Ivan, sodnik, 
Ptuj, Kumer Mirko, zadružni namešče- 
nec, Prevalje, Jonaš Marija, delavka, 
Murska Sobota, Polič Davorin, kmeto- 
valec, Sv. Lenart v Slov. goricah, Veho- 
var Jože, drž. uslužbenec, Maribor. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne 26. februarja 19-16. 
Zadruga II 107—1. 

* 
249. 

Sedež: Mostje. 
Dan vpisa: 10. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Mostju-Kamovdh. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 29. decembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, . služnostni^ in drugih event. 

spornih odnosov (komasacija), č) da P 
skrbuje kredit za nabavo materiala 
izvedbo obnovitvenih del, d) da sK• 
nabavlja in izdeluje, zbira in P°r  y 
ljuje med svoje člane gradbeni ma]e.LjjJ 
e) da s pritegnitvijo vseh razpolovi1 

delovnih moči pod vodstvom tehniki' 
strokovnjaka obnovi  porušena n*sJ-}. 
po predloženem in odobrenem ^^. 
tvenem načrtu, f) da po možnosti od P.; 
stojnih   vojaških  oblasti  izposluje P , 
tegnitev delovnih moči,   zlasti jz v . 
vojnih ujetnikov ter jim odreja ocl° • 
njihovi strokovni usposobljenosti. ^ 

Zadružni delež znaša 500 dinarjev 
se vplača v obrokih. „ * 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadrugo 
jamči še z' devetnajstkratnim znesK 
vpisanih deležev. . ^ 

Oznanila   se   izvršujejo v  >Noyi    ' 
drugi« in z nabitjem na zadružni 
glasni deski. , • 

Upravni odbor sestavljajo predse«  • 
tajnik,  blagajnik,   morebitni  •&•%• j 
odsekov in 4 člani, ki jih voli skup6''.$ 
za dobo 3 let.  Vsako leto se izl°e '   j 
tretjina članov odbora. . ^ 

Zadrugo zastopata in zanjo P0"? ^ 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
bora, če sta pa odsotna, dva za to r 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so:      ;  t;e, 
Mlinaric Mihael,   poljedelec,  M°bJ 

predsednik, ,    ,aj< ! 
Fratcr Drago, poljedelec, MostjCj 

nik» _   jij, 
Rantaša Franc, poljedelec, MostJe> 

gajnik, ,. • ,odJ 

Horvat Alojz, poljedelec, Mošt]e> 
bornik, ' vCi, 

Tomelj Zdravko, poljedelec, •0 

odbornik, ,    ci' 
Tivadar Ivan, poljedelec, MostJ?> 

bornik, .    0(J. 
Zver Jožef,   poljedelec,   MostJe> 

bornik. .« 
Okrožno sodišče v Mariboru, o<M- 

dne 10 januarja 1946 
Zadr. II 101—J 

250. * 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisaj, 19. februarja 1946-     „,<;' 
Besedilo: Živinorejska zadruga & 

jonim jamstvom v Murski Soboti.       „ 
Zadruga je bila ustanovljena •• ••1<• 

ščini dne 24. januarja 1946 za ne :, 
čen čas. . jjgjto 

Naloga zadruge je: a) da kofflis^ 
izbira za pleme primerno živin0. * ^r 
zadružnikov ter vodi o teh živali" ^ 
trolo, b) da vodi rodovnik io ^eo° 
kontrolo. Rodovnik mora vodni ' gr 
za pasemsko ustrezajoče io ostal trOl0 
vedo.  Molzno  nadkontrolo in ko»1 

»v* * •••/.        1•••11•        ilUUlVVlItIVlV/        -— -    fri- 

rodovnika izvaja pristojna poslovn .vjflo, 
za, c) da nabavlja plemensko ^ ^f 
zlasti plemenjake in živinorejsK po- 
trebščine za svoje zadružnike a & (fi 
sređuje tako nabavo, č) da prevzei guje 
članov mleko, ga predeluje in Ln^ 
za njih račun po kakovosti •1\.•° vrjjof 
no ter to mleko in mlečne izdere aVij» 
čuje, d) da v dosego te naloge P°\[{ii' 
v_ svojem gospodarskem okolišu <••, 
nice in po potrebi predelovalni^0 



Štev. 20. Stran loa. 

nihT pnsk[,'Ji in vzdržuje skupne paš- 
Prir -Za ;'iviuo bV€iin zadružnikov, f) da 
JJJP 

eja •• svoje zadružnike živinske sej- 
Pre'l razs.tave> premovauja, strokovna 
van-anJa in kar še spada k pospeše- 
Do-iJU zivinoreje. Zaradi uspešnejšega 
seu ?VanJa opravlja zadruga delo po od- 
pom -• • te naloSe opravlja radi samo- 
li•5• in izboljšanja gospodarstva svo- 

7°ianov in delovnega ljudstva. 
Se     , *ižni delež znaša dinarjev 100 in 

vplača ob vstopu v zadrugo. 
iarn^tv° ^e omejeno. Vsak zadružnik 
del * Se S Poratnim zneskom vpisanih 

?0^
zn?nila se izvršujejo z nabitjem na 

2a^uzni razglasni deski. 
tain^ravni °dbor sestavljajo predsednik, 
gWk, blagajnik, načelniki odsekov in 
g j^ni, ki jih voli skupščina za dobo 

odboak° let° se izmenJa tretjina članov 

!e/
adrugo zastopata in zanjo podpisu- 

ta^predsednik in tajnik upravnega od- 
obLVCe sta pa odsotQa' dva za to po- 
učena člana upravnega odbora, 

jj^-lani upravnega odbora so: Kovačič 
•i ï?an' mali kmet, Kupšinci, pred- 
&0V • ' SoSič Franc, mali kmet, Preda- 
ni! i taJnik' Novak Aleksander, sred- 
in ' C^rnelavci, blagajnik, Titan 
lilt srednji kmet, Cerneslavci, načel- 
^^seka, Temlin Jeno, srednji kmet, 
*tM V-^' načelnik odseka, Lulik Ludvik, 
]^ Pli kmet, Strukovci, načelnik odse- 
°dL f^r ^°^•' sre^nii kmet» Petan j ci, 
ÎW'11*'1' Andreč Ludvik, srednji kmet, 
š?6đ -novci'   odbornik,   Janža   Ludvik, ?<% 
OWf 

U kmet, Puconci, odbornik. 
r°žno sodišče v Mariboru, odd. II., 

dne 19. februarja 1946. 
Zadr. II 103—L 

j^dež: Nunska graba pri Ljutomeru. 
gan vpisa: 21. februarja 1946. 

"me*e. °:   Vinogradniška   zadruga   z 
1•0•^•••1 jamstvom • Presiki pri Ljuto- 

^cin?^Uga ]e bila ustanovljena na skup- 
en g  Ue 10- januarja 1946 za nedolo- 

Va in ?a udruge je: a) skupna obdela- 
jo»,!; izkoriščanje zadružne zemlje (vi- 
brer» ' sadovnjakov in gozdov) ter 
stroka a- postoPna obnova nasadov pod 
Proizvn^1?1 v°dstvom, b) skupna nabava 
štiQ 2a•11 sredstev in drugih potreb- 
na zear"-<^e^ave *n ODnove zadruž- 
^OiezrTh n ••' Pa tu<ii gospodarstev po- 
••• j:1" clanov proti primerni odškod- 
% zadr-U?na predelava in vnovčeva- 
tüdi vn -U Pridelkov in izdelkov, pa 
^užnikovCBVanie lastjiih pridelkov za- 
ci skuDtm Proti Primerni odškodnini, 
^nih «vi rževanje in graditev za- 
bava v f in naprav ter skupna 
tlala. Mn • a. llamen potrebnega mate 
?.••••.0••* 

nacin zadruga lahko po- 
?l ••••1? 61an°m proti primer- 
ila ir, „\ d) širJenje strokovnega 

'.Ka splo^°8 -itev zadružne zavesti. 
??r°koÄ Da] se udruga ravna po 
^er?n,,hriV0^lih Üudske oblasti 

recubhke Slovenije. Kjersokra- 

jevne razmere za to primerne, tesno so- 
deluje z bližnjo vinarsko in sadjarsko 
zadrugo. Vse te naloge opravlja radi sa- 
mopomoči in izboljšanja gospodarskega 
položaja svojih članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in se 
vplača ob vstopu v zadrugo oziroma ob 
razdelitvi čistega poslovnega prebitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z dvakratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ 2 člana, ki 
jih voli skupščina za dobo 3 let 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. Zadrugo zastopata in zanjo pod- 
pisujeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: Habjanič 
Matija, viničar, Rinčetova graba, pred- 
sednik,  Sovič  Franc,  viničar,   Nunska 
graba, tajnik, Belec Jakob, viničar, Pre- 
sika, blagajnik, Rojko Ignac, poljedelec, 
Jalšovec,  odbornik,   Krznar   Gabrijela, 
poljedelka, Gibina, odbornica. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 
dne 21. februarja 1946. , 

Zadr. II 104-1. - Zt 15/48-2. 
* 

252. 
Sedež: Pesnica. 
Dan vpisa: 19. februarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Pesnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 6. januarja 1946 za „nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 
daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist, 
č) ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov, d) 
sklicevanje članskih sestankov, prireja- 
nje predavanj in tečajev za poglobitev 
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelova- 
nje ter probujanje zadružne zavesti. Vse 
te naloge opravlja radi samopomoči in 
izboljševanja gospodarstva svojih članov 
in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo takoj ali 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Oznanila se izvršujejo s tem, da se 
razglase v zadružnem glasilu in z na- 
bitjem na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kot je poslovalnic, ki jih 
voli skupščina za dobo 3 let 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopala in zanjo,podpisu-, 
jeta predsednik in •• član, upravnega 

odbora oziroma dva člana upravneg» 
odbora, ali pa po en član upravnega od 
bora in po en nameščenec, ki ga po pred- 
hodni načelni odločbi skupščine upravni 
odbor pooblasti in ga prijavi za vpi» » 
zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Škerlavaj Drago, zidarski mojster, 

Ranca, predsednik, 
Kerenčić Romana, gostilničarka, Ran- 

ca, podpredsednica, 
Januš Peter, uradnik, Ranca, 
Ul Leopold, upravitelj, Jelenče-, 
Krajne Martin, mizar, Jelenče. 
Družovič   Jože,   upravitelj,   Pesniški 

dvor, 
Bolinger Štefan, mesar, Zg. Kungola, 
Bratuša Ferdo, mlinar, Zg. Kungota, 
Brunček Franc, upravitelj, Kozjak, 
Siladji Drago, posestnik, Jarenina, 
Kolarič   Mirko,  posestnik,   Vukovski 

dol,. 
Pernuš Ivica, učiteljica, Jarenina. 

Okrožno sodišče v Mariboru, mld. II., 
dne 19. februarja 194ß 

Zadr. II 101—] 

253. 
Sedež; Slovenj Gradec. 
Dan vpisa: 20. februarja IS 
Besedilo: Lesno-produktivna »aurugi 

z omejenim jamstvom za Mislinjsko do 
lino. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 7. oktobra 1945 za nedoloče« 
čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanj« 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih . članov-gozdnih posestnikov, i 
smislu posebnega dogovora, pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic, b) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke n« 
račun članov ter plačevanja lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov, 
c) najemanje, nakupovanje ali zgradite? 
nepremičnin in inventarja zaradi zago- 
tovitve sodobnih obratovališč za obdelo- 
vanje lesa, č) poglobitev zadružne vzgo- 
je in zavesti, pospeševanje smotrnega 
gozdarjenja in gospodarjenja z lesom 
sploh. Vse te naloge opravlja radi sa. 
mopomoči in izboljšanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev na 
1 ha gozdne posesti in se vplačuje ob 
vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Oznanila se izvršujejo v >Novi zadru- 
gi« in z nabitjem na zadružni razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih voli skupščini 
za dobo 3 let. Vsako leto se izmenjs 
tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Cas Ivan, Dosestaik. Turmška- vas» 

Rredâednik, 
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Tovšak Ivan, posestnik, Straže-St. Ilj, 
Apat Ivan, posestnik, Stari trg, 
Virtič Matej, posestnik, Slovenj Gra- 

dec, 
Vrhnjak Marica, posestnica, Sv. Je- 

dert, 
Plaznik Avgust, uradnik, Pameče, 
Klančnik Mihael, posestnik. Podgorje. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 
dne 20. februarja 1946. 

Zadr. II 104—1. 
* 

254. 
Sedež: Studenice pri Poljčanah. 
Dan vpisa: 21. februarja 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Studenicah pri Polj- 
čanah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 20. januarja 1946 za nedolo-. 
cen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko odgovarjajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za, c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo, č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
na njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje, d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mle- 
ka, e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov, 
f) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k po- 
speševanju živinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja oprav- 
lja zadruga delo po odsekih. Vse te na- 
loge opravlja radi samopomoči in iz- 
boljševanja gospodarstva svojih članov 
in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih voli skupščina 
za dobo 3 let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
•dbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Turin Anton, kmet, Modraže, pred- 

sednik, 
Zivko Janko, učitelj, Studenice, taj- 

nik. 
Kolar Janez, kmet, Studenice, blagaj- 

nik, 
Debelak Anton, kmet, Lovnik, 
•&• Miha. kmet, erhole, 

Kunej Vinko, kmet, Makole, 
Fermolšek Franc, agrarni interesent, 

Lovnik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 

dne 21. februarja 1946. 
Zadr. II 105/1 

Sedež: Vulired. 
Dan vpisa: 19. februarja 1946. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom v Vuhrcdu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 4. novembra 1945 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov-gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic, b) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke na 
račun članov ter plačevanja lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov, 
c) najemanje, nakupovanje aH zgraditev 
nepremičnin in inventarja za zagotovi- 
tev sodobnih obratovališč za obdelova- 
nje lesa, č) poglobitev zadružne vzgoje 
in zavesti, pospeševanje smotrnega go- 
zdarjenja in gospodarjenja z lesom 
sploh. Vse te naloge opravlja radi sa- 
mopomoči in izboljševanja gospodar- 
stva svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 20 dinarjev na 
1 ha gozdne posesti in se vplača ob 
vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjeni na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 11 članov, ki jih voli skup- 
ščina za dobo 3 let. Vsako leto se iz- 
menja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Kovač Peter, posestnik, Sv. Anton na 

Pohorju, predsednik, 
Bobovnik Kristijan, član okrožn. od- 

bora za trgovino in preskrbo, Vuhred, 
tajnik, 

Mravljak  Konrad,  ekonom,  Vuhred, 
blagajnik, 

Hiter Vincenc, posestnik, Radelca vas, 
Gašper Franc, posestnik, Marenberg, 
Klemen Anton, posestnik, Dravče, 
Mravljak Viktor, posestnik, Sv. Pri- 

mož na Poh., 
Prohart Anton, pos. sin, Vuzenica, 
Ferk Ferdinand, posestnik, Sv. Vid, 
Gašper Roman, lesni manipulant, Vu- 

hred, 
Kovač Lija, posestnica, Vuhred, 
Vinšek Martin, posestnik, Sv. Anton 

na Pohorju, 
Pokeržnik Dominik, posestnik, Orlica, 
Mravljak Viktor, posestnik, Hudikot. 

Okrožno sodišče r Mariboru, odd. IL, 
x 4ne 19. februarja 1946. 

Zadr. II 103 

25G. 
Sedež: Brežice. 
Okoli« zadruge obsega kraje: A1.1"*'. 

Sromlje, Pišece, Globoko, Bizeljsk"» 
Stara vas, Kapele, Dobova, Čatež, M*1"* 
vas, Velika dolina in Zdole. 

Dan vpisa: 0. novembra 1945. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru*- 

ga z omejenim jamstvom v Brežicah- 
Namen zadruge je: a) nabava g0SP 

darskih   in   življenjskih   potrebščin &* 
članstvo brez posrednikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelW* 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov *a 
pospeševanje posameznih gospodarski 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, p^ 
Jjedelstva, živinoreje, čebelarstva ingp!" 
darstva, če in dokler ni v istem okoliš, 
posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inv'6n' 
tarja in nepremičnin, kolikor je v 1& 
družno korist; .j 

d) sklicevanje članskih sestankov, Vxl" 
rejanje predavanj in tečajev za P°S' 
bitev  zadružne  vzgoje  in  aktivnejše», 
sodelovanja ter prebujanje zadružne ï8',, 
vesti. ' 

Vse  te  naloge  opravlja  radi saH\T 
pomoči in izboljšanja gospodarstva sV' 
jih članov in delovnega ljudstva.   #   ... 

Zadruga jo ustanovljena 29. ji"1^ 
19-15 za nedoločen čas. Zadružni del ' 
znaža 100 din. Vsak zadružnik •••••• <C . 
z lOkratnim zneskom vpisanih dele/-e ' 
Zadružni deleži se ne obrestujejo in ,j 
nanje ne izplačujejo dividende. ^Ig 
česar je zadruga oproščena plačila tf. ' 

Upravni odbor sestoji iz predsedn^V 
tajnika,   blagajnika,   morebitnih  DaC. 
nikov odsekov in 8 odbornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo P°^'P'fva 
jeta predsednik in tajnik, če sta ta d 

odsotna, pa dva za to pooblaščena &a 

upravnega odbora. 
Vse objavo zadruge članom se na 

jejo na razglasni deski v poslovni'1 I"' 
storili. • 

Ciani upravnega odbora so: ljorV?!',1 
Tino, Krška vas, predsednik, Gre£««j. 
Vinko, Brežice 105, tajnik, Tornine A 
lan. Globoko, blagajnik, DernaČ JflK..' 
Vinko, Brežice 105, tajnik, Tornine *' 
lan. Globoko, blagajnik, Dernač •°' 
Artico, odbornik, Vučajnk Franc, D°?L 
va, odbornik, Ivšič Miha, Krška vas, <*? • 
bornik, Račić Anton, Cerklje, odlx"-"^' 
Kodolič   Edmund,    Brežice,   odbori"* 
Veble Andrei, Vrhje 17  (Kapele), *i. 
bornik, Pečnik Gustav, Bizeljsko, odti?» 
nik, Cizel Ivan, Pišece-Pavlova vas J- ' 
odbornik. 

Okrožno sodišče v Novem me3*11». 
trg. oddelek, 

dne 6. novembra 1945. 
Zt 27/45 - Zadr. II 52/1 

* 
257. 

Sedež: Črnomelj. ,. 
Okoliš zadruge obsega kraje vse ?e 

krajine. 
Dan vpisa: 2. januarja 194G. ./ 
Besedilo: Mizarska zadruga z on'eJ 

nini jamstvom v Črnomlju. -^ 
Zadruga je ustanovljena 10. decent 

1945 za nedoločen ča» 
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•••?11 zadru!?c je, da za svoje člane 
tr„Kvv!Ja surovine, orodje in druge po- 
skun-ì!D ter 'deluje po možnosti v 
mi,; , delavnicah in vnovčuje vse v 
«krV stroko spadajoče izdelke, da 
nov f* slrokovno izobrazbo svojih cla- 

. zlasti tudi /.a vzgojo naraščaja. 

:V<atdružI,i delež znaša  100° <linar-iev' 
LT* zadružnik jamči še z desetkratnim 
lezi vPisani'i deležev. Zadružni de- 
••, !e. ne obrestujejo in se nanje ne 
meujejo dividende, zaradi česar je 
^uga oproščena plačila taks. 

taÄravni odbor sestoJi iz predsednika, 
kov ^' blagajnika, morebitnih načelni- 
zast,,   ,ekov ter 2 odbornikov. Zadrugo 
ï'k •        in zanJ° podpisujeta predsed- 
Pa<ÌA 

taJnik upravnega odbora, če sta 
odsotna, dva za to pooblaščena člana 
•nega odbora. 
se n^itve iri razglasi zadruge članom 

«aoijejo na razglasni deski. 
Črn!.aili načelstva so: Šimec Milan, mizar, 
•10;_•••1• 230, predsednik, Dernovšek 
Pral mizar» Svibnik 19, tajnik, Mušič 
Trini0' S1•*' Cudno selo C, blagajnik, 
•••. do' mizar> Črnomelj 49, od- 
Orhft ' Can^ar Stane, mizar, odbornik, 
cornei] 190, tehnični vodja. 

••"• kot tr<». sodišče v Novem mestu 
dne 2. januarja 1946. 

Zt 3/46 — Zadr. II 65/1. 

Jtfež: Črnomelj. 
W zadruge obsega kraje: Črno- 
StJ' .Sv'ibnik, Dol. Paka, Zajčji vrh, 
blijr^.vrh, Tušev dol, Maverlen, Do- 
ICogp'."lstrLca, Jerneja vas, Kanižarica, 
ci ft •e> Loka, Butoraj, Zastava, Pavi- 

^ ^-udno selo, Vojna vas. 
B

ai) vpisa: 26. januarja 1916. 
jtni^

c.d'l°: Obnovitvena zadruga • omo- 
Zad,an,stvo,n • Črnomlju. 

1945 j&n   Je   ustanovljena   7. oktobra 
jj ia nedoločen čas. 

stvomle
t
n, Zadru8e 3e: a)  da  Pod  vod- 

"tereugi.elmičnega  strokovnjaka  prouči 
oačrt z razmere in izdela obnovitveni 
Sosp0<ja sv°Jo vas; b) da pod vodstvom 
^••• arskega strokovnjaka izdela pro- 
^mezne v-!tvenih del za vsakeSa Po- 
dalje ^f i0!01"3 ]n za celotni okoliš; 
^•1• • določi višino obremenitve v 
i'sake«T dve,narJu in odplačilni načrt za 
•*i in „, ?; c> da Posreduje med 
'•Wi i lar.?dno oblastjo ureditev zem- 
VÄ služnostnih in drugih 
?da Pil?1'. Vnosov (komasacija); 
P'ala V« . Ule krcdit za nabavo ma- 
ì)(Jask,nn^Vedbo obnovitvenih del; 
? Porazdebvnabavlia in izdeluje, zbira 
hniB«5ï?J

cd svoj'°aane grad- 
^zPoložljiv; '^,^ s Pritegnitvijo vseh 
>* tehSn

delovnib moči pod vod- 
ena n•%a strokovnjaka obnovi 
S0bronem oh?18- po Predloženem in 
5*<Ä °••••'^•••• načrtu; f) da 
1 izPofie n,ft

nst^'nib vojaških obla- 
S^ iz vrSrPÄitev delovDiI' •••- 
ïfea delo L   ]".,h "Jetnikov in  jim 
0lWsU   ^ njlhovi strokovni uspo- 

Zadružni delež znaša 300 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še s petnajstkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. — Za- 
družni deleži se ne obrestujejo in se 
nanje ne izplačujejo dividende, zaradi 
česar je zadruga oproščena plačila taks. 
— Upravni odbor sestoji iz predsed- 
nika, tajnika, blagajnika in dveh odbor- 
nikov. — Zadrugo zastopata in zanjo 
podpisujeta predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora, če sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana odbora. — Skup^ 
ščinski sklepi, priobčitve in razglasi 
članom se nabijejo na zadružni oglasni 
deski. 

Člani prvega načelstva so: Sterbcnk- 
Karo, profesor, Črnomelj 4, predsednik. 
Brus  Drago, posestnik,  Črnomelj  122, 
tajnik, Planine Matija, posestnik, Svib- 
nik 1, blagajnik, Rožič Janez, posestnik, 
Paka 7, odbornik, Zunič Janez, posest- 
nik, Butoraj 18, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mostu 

dne 26. januarja 1946. 
Zt 9/46 — Zadr. II 71/1. 

* 
259. 

Sedež: Irančna gorica. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1945. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga % o. j, v Stični. 
Okoliš zadruge obsega okraje: Gro- 

suplje, Trebnje in Žužemberk. 
Zadruga je ustanovljena dne 29. julija 

1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) nabava gospo- 

darskih 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, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamčile z lOkratuim 
zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
jodpredsednika, tajnika, blagajnika in 

7 članov odbora. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

je'-, predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana odbora. 

Vsi razglasi zadruge se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. 

Zadružni deleži se ne obrestujejo in 
se nanje ne izplačujejo dividende, za- 
radi česar je zadruaa oproščena taks. 

Člani prvega upravnega odbora so:    ' 
Roječ Anton, Mlačevo 34, predsednik, 
Žitnik Alojzij, Grosuplje 34, podpred- 

sednik, 
Hrovat Ivan, Zagradec 1, tajnik — od- 

bornik, 
Marolt Janko, šef železniške  postaje 

Stična, blagajnik — odbornik, 
Mestnik Jože, Stična 22, odbornik, 
Zupane Anton, Znojile 9, odbornik. 
Jaklič Franc, Stari trg 5, odbornik, 
Krištof Ignac, St. Vid pri Stični, od 

bornik, 
Gale Tinka, Grosuplje 17, odbornik, 
Škerjanc Jože, kmetovalec, Šmarje 16, 

odbornik, 
Koprivec Janez, Žalna 21. 

Okrožno kot frg. sodišče r Norem mestu 
dne 15. oktobra 1945. 

Zt 13/45 — Zadr. II 38/1 
* 

260. 
Sedež: Kočerje. 
Dan vpisa: 29. januarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Kočevju. 
Po zapisniku občnega zbora z dne 

16. decembra 1945 in prijavi upravnega 
odbora z dne 4. januarja 1946 se vpiše' 
pri Nabavljahu zadrugi državnih usluž- 
bencev in upokojencev v Kočevju r. z, 
z o. z., da prenehaš svojim obrato- 
vanjem in poslovanjem ter pristopi z 
vsemi svojimi člani, ki sprejmejo vse 
pravice in dolžnosti pri novo ustanov- 
ljeni, tusodno pod Zadr. II 34/1 že re- 
gistrirani zadrugi: 

Nabavna in prodajna zadruga % ome- 
jenim jamstvom v Kočevju. 

Slednja sprejme kot prevzemna za- 
druga vsa aktiva in pasiva prenehajoče 
prvonavedene zadruge, zaradi česar od- 
pade potreba likvidacije. Prejšnja za- 
druga se v trg. registru pod Zadr. 130/22 
hkrati  izbriše. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 29. januarja 1946. 
Zadr. I 30/22. 

* 
2G1. 

Sedež: Kočevje. 
Okoliš zadruge obsega kraje: krajevni 

LOO Kočevje, Stara cerkev, Šalka vas. 
Dolga vas, Mozelj. 

Dan vpisa: 12. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Kočevju. 
Zadruga je ustanovljena 1. decembra 

1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega^ člana in za celotni okoliš; na- 
dalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da pri- 
skrbuie kredit za nabavo materiala in 
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izvedbo 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 obnovit- 
venem načrtu; f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov in jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež anaša 100 (sto) dinar- 
jev. Vsak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Za- 
družni deleži se ne obrestujejo in se 
nanje ne izplačujejo dividende, zato je 
zadruga oproščena plačila taks. — Uprav- 
ni odbor sestoji iz predsednika, pod- 
predsednika, tajnika, blagajnika in 8 
odbornikov. — Zadrugo zastopata in za- 
njo podpisujeta predsednik ìn tajnik 
upravnega odbora, če sta odsotna, pa 
dva za to pooblaščena člana upravnega 
odbora. — Vse priobčitve. zadruge čla- 
nom se nabijejo na zadružni razglasni 
deski. 

Člani prvega načelstva so: Marolt Leo- 
pold, zidarski delovodja, Kočevje 254, 
predsednik, Obranovič Anton, Kočevje 
254, podpredsednik, Mam Cirila, name- 
ščenca, Kočevje 311, tajnik, Blaustajner 
Josip, cestni nadzornik, Kočevje, bla- 
gajnik, Podlogax Rudolf, posestnik, Ko- 
čevje, odbornik, Košmrlj Anton, name- 
ščenec, Kočevje, odbornik, Grebene Leo- 
pold, zidarski delovodja, Kočevje 254, 
jak Jože, rudar, Dolga vas, odbornik, 
Zupan Rudolf, rudar, Rudnik, odbornik, 
Rus Franc, posestnik, Črui potok, od- 
bornik, Jerkič Alojz, gostilničar, Salka 
vas, odbornik, Gorse Franc, nameščenec, 
Kočevje, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 12. januarja 1346. 
Zt 5/46. — Zadr. II 67/1. 

* 
262. 

Sedež: Ribnica. 
Dan vpisa: 10. februarja 1046. 
Na podlagi zapisnikov rednega obč- 

nega zbora 
a) Nabavne in prodajne zadruge v 

Ribnici z okolico, reg. aadruge z ome- 
jenim jamstvom — z dne 1. VII. 1945 in 

b) ustanovitvenega občnega zbora z 
dne 1. VII. 1945 novoosnovane >Na- 
bavne in prodajne zadruge v Ribnici, 
reg. zadruge z omejenim jamstvom^ se 
v tusodnem zadružnem registru pri 
Zadr I 115 izbrišejo pod a) nave- 
dena zadruga in člani njenega uprav- 
nega odbora, ker je prenehala s svojim 
obratovanjem in poslovanjem ter pri- 
stopila z vsemi zadružnimi člani k novo 
ustanovljeni zadrugi pod Zadr. II 39. 
Člani prenehajoče zadruge sprejmejo 
vse pravice in dolžnosti pri novousta- 
novljeni zadrugi, ki prevzame vsa akti- 
va in pasiva prenehajoče zadruge, ter 
se njen bivši upravni in nadzorni od- 
bor razrešujeta in so njeni člani odgo- 
vorni samo še radi morebitnih malver- 
zacij, ako bi se ob reviziji pokazale. 
Likvidacija prenehajoče zadruge zaradi 
tega odpade. 

Ker so bila sporazumno sprejeta nova 
pravila skladno s spredaj navedenimi 
sklepi občnih zborov, se vpiše pod Zadr. 
II 39 nova zadruga, kakor sledi: 

Sedež: Ribnica. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ribnici. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Ribnica, 

Breg, Ortnek, Bukovica, Olavica, Žle- 
bič, Slatnik, Gorenja vas, Gorica vas, 
Lipovec, Makoše, Dane, Dol. Laze, Sušje, 
Nemška vas, VeL Poljane, Jurjevica, 
Sajevec. 

Namen zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov; b) vnovče- 
vanje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov; c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor: sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva in gozdarstva, če in dokler ni 
v istem okolišu posebne zadruge te 
vrste; č) najemanje in nakupovanje in- 
ventarja in nepremičnin, kolikor je v 
zadružno korist; d) sklicevanje članskih 
sestankov, prirejanje predavanj in te- 
čajev za poglobitev zadružne vzgoje in 
aktivnejšega sodelovanja, ter prebujanje 
zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena 1. VII. 
1945 za nedoločen čas. * 

Zadružni delež znaša 20 din DFJ. 
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne 
izplačujejo dividende, zaradi česar je 
zadruga oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika in 6 odbornikov. Za- 
drugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
odbornika. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani upravnega odbora so: Andoljšek 
Anton, posestnik, Hrovača 15, predsed- 
nik, Mihelič Vinko, polit, delavec, Rib- 
nica, tajnik, lic Stane, posestnik mlina 
in žage, Ribnica 104, blagajnik, Maležič 
Marija, posestnika hči, Gorenja vas 1, 
odbornik, Cvar Janez, posestnik in rese- 
tar, Breg, odbornik, Nosan Matija, po- 
sestnik, Gorica vas, odbornik, Gregorio 
France, posestnik in bivši trgovec, Ve- 
like Poljane, odbornik, Zobec France, 
posestnik, Dane 16, odbornik, Ambrožič 
Alojz, upok. orožnik-invalid, Sušje, od- 
bornik. 
Okrožno kot trs. sodišče v Novom niosiu 

dne 10. februarja 104G. 
Zadr. I 115/16. - Zt 14/45. - Zadr. II 39/1. 

* 
263. 

Sedež: Sv. Križ pri Litiji. 
Okoliš zadruge obsega kraje: krajevni 

LO Sv. Križ, Moravče, Tlaka in Tihaboj. 
Dan vpisa: 24. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga Sv. 

Križ pri Litiji. 
Zadruga je ustanovljena 21. X. 1945 

za nedoločen čas. 

Namen   zadruge  je:  a)  da  pod \   . 
stvom   tehničnega   strckouijaka P^^j 
terenske razmere in. izdela obnovitv   _ 
narrt za svojo vas; b) da pod vodstvo» 
gospodarskega strokovnjaka izdela P 
račun obnovitvenih del za vsakega p. 
sameznega člana in za celotni okoliš» n 

dalje določi višino obremenitve v °e 
in denarju in odplačilni načrt za Vj> 
kega člana; c) da posreduje med eia 
in narodno oblastjo ureditev zemHlsK 
knjižnih, služnostnih   in  drugih  eve*}.; 
spornih odnosov (komasacija); č) da P 
skrbuie kredit za nabavo materiala \ 
izvedbo obnovitvenih del; d) da s^P.^ 
nabavlja in izdeluje, zbira in poraZ~j, 
ljuje med svoje člane gradbeni materi ' 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljiv 
delovnih moči pod vodstvom tehnična 
strokovnjaka obnovi   porušena  D&sel. 
po predloženem in odobrenem obno» .• 
venem načrtu; f) da po možnosti °^.Rff. 
stojnih vojaških oblasti izposluje pi*fa 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vop . 
ujetnikov in jim odreja delo po ni1 

strokovni usposobljenosti.      ' -..* 
Zadružni delež znaša 200 dinari«^ 

Vsak zadružnik jamči še z deselkraW 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni ' 
lež'i se ne obrestujejo in se nanje ne, 
plačujejo dividende, zaradi česar je „ 
druga oproščena plačila taks. — ?\a, 
ni odbor sestoji iz predsednika, ta]0,ya. 

;iijeta blagajnika in dveh odbornikov 
drugo   zastopata   in   zanjo   podpis.. 
predsednik in tajnik upravnega ^tp 
če sta odsotna, pa dva za to pooblasi- 
člana odbora. — Vse priobčitve in  ^, 
glasi zadruge članom se nabijejo Ba;  ,; 
družni razglasni deski. ^ 

Člani prvega načelstva so: K°maLjki 
že,   posestnik,   Klanec  3,   predse« ^. 
Bor št nar Ciril, posestnik, Gabrov»^, 
tajnik, Šket Jože, pek, blagajnik»   j^, 
nec 7, Resnik Anton, posestnik, I\eSt' 
vica 7, odbornik, Višnikar Jože, P0"   . 
nikov sin, Brezovo 10, odbornik.       • 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem •1" 

dne 24. januarja 1946. 
Zt 8/46. - Zadr. II 70/1. 

261. 
Sedež: Tržišče. . „   0ft 
Okoliš zadruge obsega kraje bivs 

čine Tržišče pri Mokronogu. .   *, 
Dan vpisa: 2. januarja 1946. ^ 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z 

jenim jamstvom v Tržišču. ^5 
Zadruga je ustanovljena 21. *.. 

za nedoločen čas. #}> 
Namen zadruge je: a) da P0£Lw)t$ 

stvom tehničnega strokovnjaka 1' etji 
terenske razmere in izdela •°'),l0JStvó?1 

načrt za svojo vas; b) da pod von ^ 
gospodarskega strokovnjaka iz, ,fa p0- 

račun obnovitvenih del za vsa»^. 03" 
sameznega člana in za celotni o*° 'je'0 

dalje določi višino obremenitve v ^. 
in denarju in odplačilni načrt ^rgjaii1 

kega člana; c) da posreduje me« .^o- 
in narodno oblastjo ureditev zen ^^ 
knjižnih, služnostnih in drugi» ^f 
spornih odnosov (komasacija); w.iaJi> 
skrbuje kredit za nabavo mater' ,)<> 
izvedbo obnovitvenih del; d) "•_••••<^ 

I nabavlja in izdeluje, zbira iD " 



ötev 2(• Stran 107. 

e) L „ đ S.Y°J6 člane gradbeni material; 
delovnii,Pr gnitvii° vseh razpoložljivih 
strokov -^0^ P°d vodstvom tehničnega 
po predi v ODnovi ponižena naselja 
Wem * nem in odobrenem obnovit- 
stoini/ na-rtvu; f) da po možnosti od pri- 
aitev rtß?]askih oblasti fcposluje PriteS" 
ujetnic, .nih moči, zlasti iz vrst vojnih 
strokw • iim odreia delo po njihovi 
ZaS ^Posoblienosti. 

4Wa1m delež znaga 200 dinarjev. 
žneskZ, znik Jam6i §e z desetkratnim 
leži Z Vpisanih deležev. Zadružni de- 
fe,; .ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
°P•.J° dlvidende in je zato zadruga 
bo^^.na Plačila taks. - Upravni od- 
gajaju ?jl iz predsednika, tajnika, bla- 
6t°Pah -• 4 odbornikov. — Zadrugo za- 
iti tainiL11 Zan^° Podpisujeta predsednik 
odsotn» uPravnega odbora, če sta pa 
lika !l. d7a za to pooblaščena odbor- 
tlanònT* priobčitve  in  naznanila 
desk;   Se nabiJeJo na zadružni razglasni 
žišce

aq naCelstva so: Prijatelj Josip, Tr- 
st 9 J> .Predsednik, Knez Ema, Tržišče 
10, Ki'9lnica. Plantarič Stanko, Tržišče 
Vee očajnik, Borštnar Anton, Malko- 
k i \^bomik, Tratar Ciril, Trščina 
^borirl rnik< Jerman JosiP, Pijavice, 
^uik     ••'8•• Jože, Pavlja vas 5, od- 

2110 kot trg. sodišče v Novem mestu 

aes 

dne 2. januarja 1946. 
Zt 2/40. — Zadr. II 64/1. 

Se<W ,- 
v OkoN /u«emberk. 
2•••••

1•* zadruge obsega kraje: KLO Zu- 
m\„.«, Dvor, Ajdovec, Vel. Lipovec, 
Vel, • yas, Križi, .Šmihel, Sela, Ratje, 

ûarT      ' Korita» Dobrnič. 
• fiesM^isa: 12- januarja 1946. 
leUi]„ . ll°: Obnovitvena zadruga z ome- 

2artr.lainstvom v Žužemberku. 
Hiifti?. io ustanovljena dne 26. av- 
Wn     ^ nedoločen čas. 

fv°m (Vzadruge je: a)  da pod vod- 
^••• nnienega strokovnjaka prouči 

"ačrt z razmere in izdela obnovitveni 
g0sPoda SV°io vas; b> da P00 vodstvom 
••°• •• ga strokovnjaka izdela pro- 
SC !ltvenih del za vsakega po- 
?3lj6 o^Ka

v člana in za celotni okoliš; na- 
[1 <lenwci višino obremenitve v delu 
?6ga ei„lu • odplačilni načrt za vsa- 
i ^rod' c^ da Posreduje med člani 
južnih n°, oblastJo ureditev zemljiško. 
*P°rtiih ilužnostnih in drugih event. 
?%••• ^»nosov (komasacija); č) da pri- 
NC iVredit za nabavo materiala in H, '4[V\ -.v "   iiauavv;   man-1» ******   *** 

avlia ?no.vitvenih del'- d) da skuPno 

s >J .ln  lzdelnir»   7VI!PO  în  nornzde- 
ft. «ned ,•„1••• 

izdeluje, zbira in porazde- 
li s nfu?Je Flane gradbeni materia!; 
•••" ®?mlviJo vseh razpoložljivih 
>kov':^,0cl Pod vodstvom tehničnega 
\ì ^edloî a obn.ovi Porušena naselja 
2S 5h,.m« '? odobrenem obnovit- 
>ih S"/) da Po možnosti od pri- 

'J «v delovnìì    °^ aStl izP°sluie Prilep- 
•?CW- moC]' ^asti iz vrst vojnih 

?kov^ isnrriH-dre]a del° P° niihovi 
v5a<*m?ni?'oblJenosti 

••••••1?.1•.7'  lna§a  200  dinarjev. 
esk°m VDA•1,••}• Se z desetkratnim 

pisanih deležev. Zadružni de- 

leži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende in je zato zadruga 
oproščena plačila taks. — Upravni od- 
bor sestoji iz predsednika, tajnika, bla- 
ga jnika in 4 odbornikov. — Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik upravnega odbora, če sta 
odsotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. — Vse priobčitve in 
oznanila zadruge članom se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. 

Člani prvega načelstva so: Vehovec 
Ivan, cestni nadzornik, Žužemberk 33, 
predsednik, Bebar Franc, študent, Žu- 
žemberk 20, tajnik in blagajnik, Pasar 
Jože, elektrotehnik, Žužemberk 3, od- 
bornik, Smrke Alojzij, krojač, Žužem- 
berk 72, odbornik, Vehovec Vera, go- 
spodinja, Žužemberk 14, odbornik, Roje 
Jože, posestnik, Lopata 28, odbornik, 
Blatnik Anton, posestnik, Zafara, odbor- 
nik, Mrvar Franc, šol. upravitelj, Smi- 
hel, odbornik, Medvešek Mirko, trgovec, 
Žužemberk 4, odbornik, Crnagoj Ivan, 
krojač, Građene 33. odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 12. januarja 1946. 
Zt 4/46. — Zadr. II 66/1. 

Spremembe in dodatki: 
266. 

Sedež: Ribnica. 
Dan vpisa: 26  februarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ribnici. 
Na podlagi zapisnika izredne skup- 

ščine z dne 20. januarja 1946 se vpiše 
sprememba, da se je delež, ki je znašal 
prvotno din 20.—, zvišal na din 100.—. 
Jamstvo ostane nespremenjeno. 

Dosedanji delež din 20.—, ki je bil 
vplačan, pa se uporabi kot vpisnina. 

Ker se je zadruga prilagodila predpi- 
som novih od iniciativnega odbora pred- 
loženih pravil, vpis delegata Tomšiča 
Jožeta odpade. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 26. februarja 1946. 
Zadr. II 39/2. 

Izbrisi: 
267. 

Sedež: Naklo. . 
Dan izbrisa: 26. februarja 1946 
Besedilo: Pašniška in plaiišarska za- 

druga v Naklem, registrovana zadruga 
z omejenim jamstvom v likvidaciji. 

Zaradi spojitve z Mlekarsko nabavno 
in prodajno zadrugo z o. ]. v Naklem, 
ki se bo odslej imenovala Živinorejska 
zadruga  z omejenim  jamstvom  vz- 
idem, T . ...    • 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. februarja 1946.    • 

Zadr. VIII 148/12. 
* 

26S. 
Sedež: Naklo. . 
Dan izbrisa: 26. februarja 1946 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga v Naklem, zadruga z omejenim 
jamstvom. 

Zaradi spojitve z Mlekarsko nabavno 
in prodajno zadrugo z omejenim jam- 
stvom v Naklem, ki se bo odslej imeno 
vala Živinorejska zadruga z o. j. v Ma- 
klern. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. februarja 1946. 

Zadr. 111 131/10. 

To 76/46-2 
Oklic 

Tožeča stranka Pangeršič Ciril, kape- 
tan JA v Novem mestu, sedaj Zalog 
št 61, pošta Polje, je vložila proti toženi 
stranki Pangeršič Mariji roj. Zemljak iz 
Fužin 3, sedaj neznanega bivališča ne- 
kje v Italiji, radi razveze zakona k opr. 
št. To 76/46—1 tožbo. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se postavlja tuk. tajnik okrožnega sodi- 
šča Peterca Franc za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. marca 1946 

Z 44/46-4 
Oglas 

80-i 

Kurinčič Ida, roj. Furlani, bivša po. 
sestnica v Celju, Gregorčičeva 5, je dne 
18. IV. 1942 umrla brez oporoke v Vin- 
kovcih. 

Ker sodišču vse dedno upravičene 
osebe niso znane, se pozivajo vsi, ki 
so mnenja, da imajo pravico do te za- 
puščine, naj se v letu dni javijo podpi- 
sanemu sodišču in podajo svojo, dedno 
izjavo, ker bi se sicer zapuščina raz- 
pravljala le s tistimi in prisodila le ti- 
stim, ki bodo podali dedno izjavo in do. 
kazali naslov dedne pravice. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 5. marca 1916 

V Z 140/46-9        * 776 

Poklic neznanih dedičev 
Gradišnik Avgust, mizar v Mariboru. 

Strosmarjerjeva ulica 26, je dne 18. II. 
1945 tu umrl brez sporočila poslednje 
volje. 

Dediči so neznani. Sodišče postavlja 
sodnega uradnika Josipa Drevenška za 
skrbnika zapuščine. 

Pozivajo se vsi, ki uveljavljajo pravice 
do zapuščine, da v 6 mesecih od danes 
naprej to sodišču naznanijo in svoje 
dedne pravice izkažejo. Po preteku tega 
roka se bo zapuščina, kolikor se te pra- 
vice izkažejo, prisodila, kolikor se to ne 
zgodi, pa izročila državi. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 4. marca 1946. 

Razno 
770-3-2, 

Poziv upnikom 
Narodna banka FLRJ, podr. Ljubljana 

kot likvidator Reichsbanknebenstelle 
Maribor. Celje in Kranj, poziva zaradi" 



stran lus. Ste* 

likvidacije vse upnike in dolžnike, ki 
imajo kakršno koli terjatev ali dolg pri 
omenjenih zavodih, da to prijavijo likvi- 
datorju z vsemi dokazilnimi listinami 
do 30. marca t. L 

Ljubljana, 5. marca 1946. 
Reichsbankncbenstelle Maribor, Celje in 

Kranj v likvidaciji, 
Likvidacijski odbor pri Narodni banki 

FLRJ, podr. Ljubljana 

769—3—2 
Poziv upnikom 

Po sklepu občnega zbora z, dne 11. fe- 
fruarja 1946 se je družba >Galanterija< 
•d. d. v Ljubljani razdružila in prešla v 
likvidacijo. 

Pozivajo ee upniki, da v zakonitem 
roku prijavijo svoje terjatve. 

Likvidatorja 

Izgubljene listine 

Št. 267/46. 
Izgubili smo dovolilo za vožnje z mo- 

tornim vozilom, avtomobila Jeep S-1524 
in potrdilo Narodne vlade Slovenije o 
prijavi avtomobila ter ju preklicujemo. 

Avtogaraža poštne direkcije 
796 Ljubljana 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št.  1895, izdano od   krajevnega   LO  v 
Domžalah na ime Abe Franc, Domžale 
ter jo s tem preklicujem. 
791 Abc Franc 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
brez evid tablice, izdano od bivše upra- 
ve policije v Ljubljani na Antončič An- 
ton iz. Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
79S Antončič Anton 

Izgubil sem osebno izkaznico in za- 
časno izkaznico za kolo evid. št. tablice 
30682, izdano oboje od KNOO v Lapor- 
jah na ime Auer Anton, Zg. Brežnica 
št. 36, p. Laporje pri Slov. Bistrici. S 
tem oboje preklicujem. 

Auer Anton, 
790 Zg. Brežnica št. 36 

Izgubil sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, prvo izdano od postaje NM 
St. 8 v Ljubljani, slednjo od četrti Šiška 
na ime Blaževič Josip iz Ljubljane VII. 
S tem jih preklicujem. 
781) Blaževič Josip 

Ukradena mi je bila izkaznica za ku- 
rivo serija B 007310, izdana od ministr- 
stva za trg. in preskrbo v Ljubljani na 
ime Breceljnik Ivan iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
778 Breceljnik Ivan 

Izgubila sem indeks medicinske fa- 
kultete ljubljanske univerze št. 66, iz- 
dan 3. X. 1942 od dekanata medicinske 
fakultete univerze v Ljubljani na ime 
Cerne Terezija iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
782 Čeme Terezija 

Izgubil sem diplomsko spričevalo teh- 
nične srednje šole — strojni oddelek v 
Ljubljani, izdano junija 1931 od ravna- 
teljstva srednje teh. šole v Ljubljani na 

ime Flerin Ludvik iz Mengša. S tem ga 
preklicujem. 
792 Florin Ludvik 

Izgubila  sem   zač.  osebno  izkaznico 
št. 50, izdano od krajevnega LO v Ku- 
želju na ime Glad Marija iz Loke pri 
Kuželju, okraj Kočevje. S tem jo prekli- 
cujem. 
803 Glad Marija 

Izgubil sem prometno knjižico št. 1754 
za moško kolo znamke Helvetic, tovar- 
niška štev. F. 9834, na ime Imperi Fer- 
dinand iz Razborja št. 38. S tem jo pre- 
klicujem. 
775 Imperi Ferdinand 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega LO v Braslovčah na ime 
Jug Veronika iz Braslovč pri Celju. S 
tem jo preklicujem. 
773 Jug Veronika 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico, iz- 
dano od krajevnega LO v Razboru na 
ime Kokotec Helena iz Razbora št. 3. S 
lem jo preklicujem. 
800 Kokotec Helena 

Izgubila sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF, izdani od MLO v Celju na 
ime Kugler Vera iz Celja. S tem jih 
preklicujem. 
787 Kugler Vera 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 
št. 903, izdana v Ptuju in tovarniška iz- 
kaznica št. 10353, izdana od Tovarne le- 
tal, Tezno pri Mariboru, obe na ime Li- 
kar Marjan, strojnik, roj. 29. IX. 1915, 
stan. v Ptuju, Ljutomerska cesta št. 3. 
S tem jo preklicujem. 
801 Likar Marjan 

Izgubil sem vojaško knjižico števil- 
ka 681676, izdano od komande težke 
artilerije IV. armije na ime Linie Bran- 
ko iz Svilna, obč. Sušak. S tem jo pre- 
klicujem. 
784 Linie Branko 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co, izdano od K LO v Slov. Javorniku na 
ime Mrhar Marija iz Slov. Javornika. S 
tem jo preklicujem. 
788 Mrhar Marija 

Ukradena mi je bila delavska želez- 
niška legitimacija št. 116365, izdana od 
drž. železnic v Ljubljani na ime Novak 
Angela iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
772 Novak Angela 

Izgubil sem prometno knjižico za žen- 
sko kolo, št. evid. tablice 807, izdano 
od bivše uprave policije v Ljubljani na 
ime Pegam Danica iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
793 Pegam Danica 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa z evid št. S-0195, izdano od 
ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Pelko Gašper iz Ljubljane 
Š tem jo preklicujem. 
779 Pelko Gašper 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od OLO v Škofji Loki na ime Pivk Ka- 
jetan iz Zirov. S tem jo preklicujem. 
807 Pivk Kajetan 

Izgubil sem prometno knjižico »   , 
ško kolo brez evid. tablice, izdano T, 
komande NM v Ljubljani na ime   • 
nik Franc iz Ljubljane. S tem jo Pie 

čujem. „.., 
795 Plevnik-Fr^ 

Izgubil sem začasno osebno Ü• ^ 
št. 52, izdano 16. septembra l"wpt 
krajevnega LO v Kostrevnici na une, 
Usek Leopold iz Lupinice št. 2, <^.[f 
Šmartno pri Litiji. S tem jo VÏË 

jem. ij 
774 Potisck Lcopo* 

Izgubil sem začasno osebno ilka,L 
št. 197, izdano od krajevnega ^1\U. 
nu na ime Premeri Stanko iz *•• 
okraj Maribor d. br. S tem jo prekU 

iem. u 
789 Premeri Siif 

Izgubila sem osebno izkaznico »^ 
kaznico OF, izdani prva od •••'.•! 
slednja od četrti Vič v Ljubljani • ji 
Pugelj  Jožefa iz Ljubljane. S te» 
preklicujem. , „,. 
783 Pugelj Jd*J 

Izgubil sem začasno osebno i^žf.« 
št.  1O0, izdano od okraj. L0 v V> 
Lendavi in jo s tem preklicujem.   ,• 

Puštaj Lad' 
802 . .   . Pince st.0 

Izgubil sem začasno osebno 1% 1$$ 
št. 34 in izkaznico za uporabo * p0|. 
št. 42/46, izdani od okrajnega Ly v ^ 
nji Lendavi na ime Rodi Ivan 1• 

lire 117. S tem jih preklicujem.     „ 
• «odi^ 

Izgubila sem osebno izkaznico,il $i 
od  KLO v  Črnučah  pri  LjuMj?"/I 
ime Rozman Matilda iz NndgorlC 

S tem jo preklicujem. , •\• 
806 Rozman 3^ 

Ukradena mi je bila osebna & M f 

št.  032784, izdana  od komande p 
Ljubljani   na   ime   Smiljanič  &n 

Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
808 Smiljani« A»^ 

Izgubil sem osebno izkaznico, • •! 
od  komande  NM  v  Ljubljani üif 
Starbek Ciril iz Ljubljane. S tem J" 
klicujem. r:ril 
794 Starin*^, 

Izgubil sem začasno osebno ižlj Q P» 
št.  425, izdano od  krajevnega ? y$ 
Brezovici na ime Terček Jožef J 
zovice 
781 

11. S tem jo preklicujem.   <e\ 

giev # 

gimnazije v Murski Soboti ter, g^i 
repatriacijske komisije, izdano \ •$?\ 
tiči, vse na ime Velebiri Ernest 
ske Sobote. S tem jih preklicu^1'^jt 
799 Velebin ••^ ,, 

Izgubila   sem   prometno k"!'   ev , 
žensko kolo znamke >Phaname» •{ 
št. 200236, izdano od komande   pt 
Ljubljani na ime Zrimšek NeziijCuF 
nika pri Ljubljani. S tem joP5eK •• 
805 Zrinil 

Založba; Uprava Uradnega lista LRSj urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani- 
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Sklada Ljudske republike 
^_^_     Slovenije 

830 

G Objava 
(IT,   I ° na razPis v »Uradnem listiK z 
ra/n- XI1, 1945' št- 58 ( v Prilogi št-44) 

>AvtISani ^avni natečaj 2a idejne osnutke 
u^;0Pronove« objavlja ministrstvo za 

'"Uni promet uspeh natečaja. 
„•"^odiSče je podelilo nagrade za raz- 
ini natečaj, in sicer: projektantu z 
eesiom >6896« v znesku din 12.000, av- 
j, 4a Projekta ing. arh. Blaganje Dušan 
Zn^S- arh. Ferjan Marjan; nagrado v 
>CPP 

din 8000 Proiektantu z geslom 
••••i ' avtor inS- arü- Fürst Danilo; na- 
vado v znesku din 8000 projektantom 
že?6\Cta p0(i Reslom »17S« ing. arh. Be- 
••• Nikolaj, ing. arh. Bohinec Marjan, 
T<f' ^ar^' ^rasse'i  Katarina  in Rozin- 
80(SSe ^đenka; nagrado v znesku din 
^Projektantu   projekta   z   geslom 

••<, avtor cand. arh Vidmar Boris; 
«grado v znesku din 5000 projektantu 

••^•^ pod geslom »33903«, avtor ing. 
4• K03 Miro; nagrado v znesku din 
• ProJektantom projekta pod geslom 
ioo •> avtorJi ing. arh. Ravnikar Edo, 
lo&. Banko Ignac, tov. Ravnikar Marta, 
v v- Avčin Boga, ing. Blaha in ing. Ska- 

lne Luci. 
^Ubijana dne 8. marca 1946. 

« Ministrstvo za lokalni promet 

Sodna oblastva 
^ 12/45 

.To: Oglas 
811 

•••••^ stranka: Kajba Franc, rudar, llr»e, Lolca 185> 
Toi a, ro- 

Trbovlje, 
fen*• t?a straQka: Kajba Antonij 
sedni      vali6>  mdarja  žena, Trt 

^-4 neznanega bivališča, 
stra Jeca, stranka je vložila zoper toženo 

Ker h-- na lo5itev zakona, 
logi» .P^ališče toženke ni znano, se ji 

o'ožp « a *a ekrbnika na čin Gregorio 
stonai•   « ura^nik v Celju, ki jo bo za- 
i 
sa&m „in ?uval njene interese, dokler se 
^•••javi. 

• Ukro*no SOdigCc --- v Celju, odd. IL, 
«ne 4. marca 1946. 

814 ^• GO/46 

travna «fvo Pßlas 

••. •••• J* •• toZeče stranke Brus Sil- 
ila ni •^1•]• v Ljubljani, Bernekar- 
vranca 7ni'^°per tože"o stranko Brus 
W B^n2, e.Ra "radnika, prej Ljub- 
V-e|e Wkonakarj0Va uL 10, zaradi raz- 

fî^tavli^ïlS6 'ožeilca ni znano, se mu 
••• tain l ^lk-za to Pravdo Petrca 

tajnik okrožnega sodišča v Liub, 

fave 
ljani, ki bo zastopal toženca na njegove 
stroške in nevarnost, dokler se sam ne 
javi ali ne imenuje svojega zastopnika. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. marca 1946. 

To 56/4G-2 * 815 
Oglas 

Pravna stvar tožeče stranke Kapela- 
novič Silvije, gospodinje, Bled, Rečica 
št. 52, zoper toženo stranko Kapetanoviča 
Miodraga, kapetana bivše jugoslovanske 
vojske, sedaj neznanega bivališča, zara- 
di razveze zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za to pravdo skrbnik Peterca 
Franc, tajnik okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani, ki bo zastopal toženca na njegove 
stroške in nevarnost, dokler se sam ne 
javi ali ne imenuje svojega zastopnika 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. marca 1946. 

To 65/40 813 
Oglas 

Pravna stvar tožeče stranke Zargi 
Ivanke, gospodinje, Ljubljana, Rudnik 
št. 48, zoper toženo stranko Žargija Flor- 
jana, bivšega delavca mestne vrtnarije 
v Ljubljani, Rudnik 48, zaradi razveze 
zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja skrbnik za t<i pravdo tajnik 
okrožnega sodišča v Ljubljani Peterca 
Franc, ki bo zastopal toženca na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
javi ali ne imenuje svojega zastopnika 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. marca 1946. 

Ok 1/46-5 825 
Amortizacija 

Na prošnjo Vondraška Vaclava, žup- 
nika v Podbrezjah, se uvede postopanje 
za amortizacijo spodaj navedenih vred- 
nostnih papirjev, ki so jih prosilcu baje 
odvzeli Nemci ob selitvi julija 1941 v 
St. Vidu, oziroma je eden zgorel ter se 
njih imetnik poziva, da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu svo- 
je pravice, ker bi se po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednostni papirji 
brez moči in veljave. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. vložni knjižici Ljudske posojilnice 

v Ljubljani: 
a) št. 67897 na ime VondraŠek Va- 

clav z vlogo din 1025 na dan 25. II. 1946, 
b) št. 85357 na ime Vondraše]? Va- 

clav z geslom »Praga« z vloso din 15.000 
oziroma valorizirano din 3602 na dan 
25. II. 1946;      ._ 

2. vložna knjižica bivše Hranilnice 
ljubljanske pokrajine, sedaj Mestne hra- 
nilnice ljubljanske v Ljubljani, št 332.097 

na ime Vondrašek Vaclav z vlogo din 
1342 z dne 25. II. 1946. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 8. marca 1946. 

OK 17/45—12 * 83G 
Amortizacija 

Na prošnjo tvrdke R. Ranzinger, Ljub- 
ljana, po v. d. delegatov ministrstva za 
trgovino in preskrbo, Likarju Cirilu in 
Kogovšku Milošu, se uvede postopanje 
za amortizacijo spodaj navedenih vred- 
nostnih papirjev, ki so baje prešli, tei 
se. njih imetnik poziva, da uveljavi sve 
je pravice v šestih mesecih po objavi v 
Uradnem listu. Sicer se bo po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednostni pa- 
pirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: vlož- 
ne knjižice Kreditnega zavoda za trgo- 
vino in industrijo v Ljubljani: 

1. štev. 8923 z vlogo din 16.931.04 2 
geslom, 

2. štev. 8924 z vlogo din 20.187.04 1 
geslom, 

3. štev. 8865 z vlogo din 109Ö na 
ime R. Ranzinger, Ljubljana, 

4. štev. 4076 z vlogo din 524.88 na ime 
Franja Miklavčič. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. januarja 1946. 

Zp 6/46—4 841 
Poziv upnikom 

Pri okrajnem sodišču v Dolnji Len- 
davi je uveden zaplembeni postopek gle- 
de imovine Horvata Štefana iz Hotize 
št. 99, Zp 6/46—4. 

Pozivajo se vsi upniki spredaj navede- 
nega, da prijavijo svoje terjatve pri 
okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi v 
15 dneh od dneva objave. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
odd. IL, 

dne 7. marca 1946. 

Razno 
__ 

Vabilo 
na skupščino tvrdke >Papir-promek d. 
d., Ljubljana, ki bo dne 28. marca 1946 
ob 16. uri v knjižnici ministrstva za tr- 
govino in preskrbo, Ljubljana, Aleksan- 
drova cesta štev. 11, z naslednjim dnev- 

nim redom: 
1. Otvoritev in konstituiranje skupščine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora 
4. Sklepanie o letnih sklepnih računih 

in porabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice čla- 

nom upravnega -in nadzornega od- 
bora. 

6. Slučajnosti, 



Stran 110. Štev. 21 

Skupščina jo po čl. 23. sklepčna, če 
je po prvem njenem sklicu zastopana 
.vsaj ena četrtina delniške glavnice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati 
tisti delničarji, ki bodo vsaj 8 dni pred 
skupščino položili na blagajni tvrdke 
>Papir-promek, Ljubljana, Miklošičeva 
cesta 16, začasno potrdilo o vplačanih 
delnicah. Vsaka delnica daje pravico do 
1 glasu. 

V smislu § 22. družbenih pravil glasu- 
jejo na skupščini delničarji osebno ali 
po svojih pooblaščencih, ki se morajo iz- 
kazati s posebnim pooblastilom. 

Pravne osebe izvršujejo glasovalno 
pravico po svojih pooblaščenih zastopni- 
kih. 

Predsednik: Matija Šega, s. r. 

Vabilo 
839 

na 40. letno    redno skupščino »Sitarske 
in žimarske zadruge« r. z. z o. j. v Stra- 

žišču pri Kranju, 
ki bo v nedeljo 24. marca 1916 ob 3. uri 

popoldne v zadružnih prostorih. 

Dnevni  red: 
1. Otvoritev. 
2. Čitanje zapisnika zadnje redne 

skupščine. 
3. Odobritev računskih zaključkov za 

leto 1944 in 1945. 
4. Poročilo načelstva in nadzorstva. 
5. Razrešnica upravnemu in nadzor- 

nemu odboru. 
6. Prilagoditev pravil novemu zakonu 

(predpisom Iniciativnega zadružnega od- 
bora za Slovenijo v Ljubljani). 

7. Določitev višine deleža in pristop- 
nine. 

8. Volitve načelstva in nadzorstva. 
9. Določitev višine kredita. 

10. Slučajnosti. 
Načelstvo 

834 
Poziv upnikom 

Prometni zavod za premog d. d. v 
Ljubljani, Miklošičeva c. 15, je prešel 
z odločbo ministrstva za trgovinp in 
rudarstvo v likvidacijo (Uradni list št. 
325/45 z dne 20. oktobra 1945). 

Upniki se pozivajo, da najkasneje do 
10. junija 1946 prijavijo likvidatorjem 
pismeno svoje morebitne terjatve na na- 
slov Prometni zavod za premog d. d. v 
likvidaciji, Ljubljana, Miklošičeva cesta 
St. lß/IL. 

Likvidatorji 

Poziv upnikom 
770—3—3 

Narodna banka FLRJ, podr. Ljubljana 
kot likvidator Reichsbanknebenstelle 
Maribor. Celje in Kranj, poziva zaradi 
likvidacije vse upnike in dolžnike, ki 
imajo kakršno koli terjatev ali dolg pri 
omenjenih zavodih, da to prijavijo likvi- 

datorju  z vsemi dokazilnimi  listinami 
do 30. marca 1.1. 

Ljubljana, 5. marca 1946. 
Reichsbanknebeiistellc Maribor, Celje in 

Kranj v likvidaciji, 
Likvidacijski odbor pri Narodni banki 

FLRJ, podr. Ljubljana 

7G9-3-3 
Poziv upnikom 

Po sklepu občnega zbora z dne 11. fe- 
fruarja 1946 se je družba >Galanterija< 
d. d. v Ljubljani razdružila in prešla v 
likvidacijo. 

Pozivajo se upniki, da v zakonitem 
roku prijavijo svoje terjatve. 

Likvidatorja 

Izgubljene listine 

Izgubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, izdani prva od komande 
NM v Ljubljani, druga od četrtnega LO 
Bežigrad, obe na ime Anžlovar Angela 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
817 Anžlovar Angela 

Izgubila sem osebno izkaznico števil- 
ka 041782, izdano od komande NM v 
Ljubljani na ime Anžlovar Frančiška iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
818 Anžlovar Frančiška 

Izgubila sem osebno izkaznico števil- 
ka  040121,  izdano od komande NM  v 
Ljubljani   na   ime  Celestina  Mlada   iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
824 Celestina Mlađa 

Izgubil sem prometno knjižico za tri- 
cikelj z evid. št. tablice 1894/74, izdano 
od bivše uprave policije v Ljubljani na 
ime Cerne Jože iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
847 Cerne Jože 

Izgubil sem izkaznico za kolo znamke 
»Orion« št. 221312, izdano od OLO Škof- 
ja Loka S tem jo preklicujem. 

Erbežnik Stefan, 
838       posestnik v Dragi 4, p. Medvode 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od OLO v Ribnici in legitimacijo 
OF, izdano ravno tam. S tem jih prekli- 
cujem. 
829 Hren Jože, Ribnica 204 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 118G, 
izdano od MLO v Škofji Loki na ime 
Knol Ciril iz Škofje Loke. S tem jo pre- 
klicujem. 
810 Knol Ciril 

Izgubila sem osebno izkaznico in ži- 
vilsko nakaznico, oboje na ime Križman 
Ana iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
846 Križman Ana 

Izgubila sem začasno osebno legitima- 
cijo št. 2424, izdano od krajevnega LO 
v Slov. Javorniku na ime Lajner Ivanka, 
SI. Javornik, Titova 32. S tem jo pre- 
klicujem. 
826 Lajner Ivanka 

Izgubil sem maturitetno spričevalo št. 
26, izdano 28. junija 1940 od drž. trgov- 
'ske akademije v Mariboru na ime Le- 

har Marijan iz Bro/.ic ob Savi. S tem Sa 

preklicujrm. 
835 Lobar Marijan 

Izgubila som prometno knjižico W 
kolo znamke ••••••• tov. št. 1026409, 
ev. št. tablice 10184, izdano od komande 
NM v Ljubljani na ime Lenasi Marta iz 

Ljubljan«. S tem jo preklicujem. 
832 Lenasi Marta 

Upravn »Ljudske pravicec v Ljub- 
ljani prc-klicuje potrdilo o dodelitvi evi- 
denčne s-'tevilke S-0747 za avtomobil, iz' 
dano od ministrstva za lokalni promet 
NVS. 
816 Uprava »Ljudske pravice«   , 

Izgubil sem spričevalo 6. razreda 
II. moške realne gimnazije v Ljubljani,- 
izdano junija 1934 od ravnateljstva H« 
moške realne gimnazije v Ljubljani Ba 

ime Mesec Vincencij iz Zaplane, p. Vrb- 
nika. S tem ga preklicujem. ., ; 
823                               Mesce Vincencij 

Izgubila sem legitimacijo medicinske , 
fakultete univerze v Ljubljani št. 201». 
izdano 1. 1945 od dekanata medicinske 
fakultete na ime Novak Neva iz Mari- 
bora. S tem jo preklicujem. ^ 
831                                     Novak Neva . 

Izgubila  sem  zač.  osebno  izkazni"0' 
izdano od K LO v Vel. Laščah na ime 

PeSek Ivana iz Skrljevice, obč. Velik0 

Lašče. S tem jo preklicujem. 
819 ••••• Ivan» 

Izgubila   sem   prometno  knjižico #J 
kolo evid.  št.  tablice 2360, izdano <** 
bivše polic, uprave v Ljubljani na i"16 

Simčič Pavla iz Ljubljane. S tem jo F*., 
klicujem. ":K' 
833 Simčie Pavi» 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdan0 

od K LO v St.  Vidu nad Ljubljano "f 
ime Skarza Rudolf iz Dravelj pri Uü°' 
Ijani. S tem jo preklicujem. 
845 Skarza Rudolf 

Ukradena mi je bila legitimacija ^. 
dicin3ke fakultete univerze v Ljublja"1 

na ime Starki Nada iz Ljubljane. S te»1 

jo preklicujem. 
822 Starki Nad» 

Izgubila se |e evidenčna tablica oseDj, 
nega avtomobila št. S-2205, izdana.0" 
okrožnega odbora OF Ljubljana i» i0.- 
tem preklicujem. 

Stcfe Anton,      . 
840 tovarna čevljev, KraW ^ 

Izgubila som začasno osebno J2^^, 
co, izdano od KLO Sinrečje na i",c 

ček Jožefa, gosp. pomočnica, Smrečje 
S tem jo preklicujem. „ ,. 

••••• J*»«** 

2ft 

Smrečje 827   , 
Izgubil sem začasno osebno izkazaj . 

št. 65, izdano od ONO v Dolnji L.e"^ 
na ime Vaupotič Iguac. S tem J° P, 
klicujem. -,' ' 

Vaupotič Ignac,     . 
812 Crensovci 109, ••••••^ 

Izgubila sem osebno izkaznico, i.7;"aj0. 
od MLO v Črnomlju na ime Zemlji«\ 
žica iz Črnomlja. Š tem jo preklipW 
809 zoni«"?j0ï,e 

Založba: Uprava Uradnega lista LES; urednik: Pohar Roberti tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani, 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Sej, VP/s/: 

Hež: Kranj. 
an vpisa: 4. marca 1946. 

g^efilo: Franc Crobath. 
faktii • Predmet: Trgovina z manu- 
iu r]r?

lm in modnim blagom na debelo 
n6 konfek 1"• industri]'a Perila in sploš" 

stiäelnik:  Dr-  Crobath Mirko,  indu- 
«uec v Kranju, Prešernova uL 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. marca 1946. • 

2t 23/46. — RgA VIII 08/1. 

S7o. * 
|e<Jež: Ljubljana. 
•••. vpisa: 4. marca 1946. 

sledilo: Mestna hranilnica Ijubljan- 

ditv.ra'ni predmet: Po zakonu o ure- 
• dnQ

Jîî«de^ovanJu kreditnega sistema 
$.22        oktobra 1945 so po določilih 

an- 
na- 

le k ?°^.Mestne hranilnice ljublj 
S^»V. kraievne kreditne ustanove 

1 "' 
Uja'.^

r8aniziranje  narodnega  varčeva- 
2 l? zbiranje prihrankov, 

Sre^s^
nc^ntracija prostih kratkoročnih 

3 d„   krajevnih uradov in  oodjetij, 
&vojpm °,VevanJe kratkoročnih kreditov 

C ^.u 4udskemu odboru, 
Vseo ba - 3'anje Magajniške  službe  in 
bor>    

ancnih poslov za svoj ljudski od- 

ska
m

v
et^.k: Mestna hranilnica Ijubljan- 

PuPilarniU ]ani kot samostojen, javen, 
? občini?Yaren denarni zavod po uredbi 
[938 S71 hranilnicah z dne 24. XI. 
1 reditno„ .u ° ureditvi in delovanju 
1945_     ga satoma z dne 26. oktobra 

2?••? 12 •°•* spravni odbor, ki se- 
•^•• nL»   , lanov- clane upravnega 
Cestni UZT.v.1]a ustanoviteljica, sedaj 
lttb4ane. ^001"  glavnega mesta 

hPravnS-a
r^nnateli hranilnice je Clan 

ÎS^Ïfe,^ podpisuje tako, da 
l1 P^pis? Postavita kolektivno 

^amoïatlbiSPr
P
a,Vnega ^ta, od 

2.pre(lsednik
bltl ^•• predsednik ali 

4°Ä katei^^a odbora skupaj 
bUatjk ••1••1 je danà Prokura ali po- 

Objave 
3. dve osebi, katerima je dana pro- 

kura aH pooblastilo, vendar mora biti 
ena izmed teh oseb ravnatelj ali njegov 
namestnik. Prokurist ali pooblaščenec 
podpisuje vedno s pristavkom o pro- 
kuri oziroma pooblastitvi. 

Člani upravnega odbora so: 
dr. Stanovnik Ivan, odvetnik, pred- 

sednik, 
dr. Pretnar Jože, generalni tajnik 

Zbornice TOI, podpredsednik, 
Čeh Anica, delavka, 
Deu Ivan, gostilničar, 
dr. Frelih Ivo, načelnik oddelka mi- 

nistrstva za trgovino, 
Hartman Kami], reierent ministrstva 

za finance, 
dr. Lemež Milan, predsednik KUNI-ja, 
dr. Modic Heli, podpredsednik vrhov- 

nega sodišča, 
Novak Franjo, direktor >Navoda«, 
inž. Oswald Stane, pomočnik mini- 

stra za trgovino, 
Šefic Vinko, krojaški mojster, 
Šivic Silvo, načelnik MLO, odsek za 

preskrbo, 
Trtnik Alojzij, delavec, 
Tunia Branimir, finančni' referent 

MLO, 
dr. Zupan France, ravnatelj Mestne 

hranilnice, vsi v Ljubljani, 
Zupančič Franc; delavec, Vevče. 
Člani, ki so upravičeni podpisovati 

za Mestno hranilnico ljubljansko: 
dr. Stanovnik Ivan, predsednik, 
dr. Pretnar Jože, podpredsednik. 
Tuma Branimir in 
dr. Zupan France, ravnatelj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. marca 1946. 

Zt 26/46. — Rg A VIII 99/1. 

Spremembe in dortnthi: 
271. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. februarja 1946. 
Besedilo: Julija Wcincrja nasledniki. 
Po odločbah mestne zaplembene ko- 

misije v Celju z dne 24. VIII. 1945, opr. 
št. 244/45, 255/45 in 313/45, je prešlo 
vse imetje tvrdke Julija Weînerja na- 
sledniki in lastnikov Rakuscha Viljema, 
in Rakuscha Danijela v last FLRJ. 

Po odločbi ministrstva za trgovino in 
preskrbo v Ljubljani z dne 22. VI. 1945, 
št. 136/1, se vpiše delegat Marcie Samo, 
Celje. 

Firjna se podpisuje odslej takò, da 
podpiše delegat Marčič Samo svoje ime 
pod napisanim, tiskanim ali "z žigom od- 
tisnjenim besedilom s pristavkom; de- 
legat ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. februarja 1946. 

URA 5/12. 

272. 
Sedež: Hrastnik. 
Dan vpisa: 1. marca 1946. 
Besedilo: Viljema Abelna dediči. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Šmarju pri Jelšah z dne 14. XI. 
1945, opr. št. 123, je prešla tovarna ste- 
kla v Tržišču pri Rogaški Slatini v last 
FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 1. marca 1946. 

H R A 2/68. 

273. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 13. marca 1946. 
Besedilo: Franc Zorn. 
Obratni predmet: Tovarna kovčegov 

in usnjenih izdelkov. 
Z odlokom NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 3. julija 1945, 
zap. št. 770, je bil postavljen tvrdki za 
delegata tov. Pere Drago, ki bo podpi- 
soval tvrdko tako, da bo pod odtisnjeno 
besedilo iirme postavil svoj lastnoročni 
podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. marca 1946. 
Rg A VIII 103/1. 

,.• * 

274. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 4. marca 1946. 
Besedilo: Jugoslovanske tvornico gu- 

me, družba z o. z. T Kranju. 
Na  podstavi  odločbe  NVS,  ministr- 

stva za industrijo in rudarstvo z dne 
13. II. 1946, Pers. 273, se izbriše dose- 
danji delegat dr. Sajovic Stanko, vpiše 
pa 4iovi delegat Mikffš Maks v Kranju. 

Okrožno sodišče • Ljubjjani 
dne 1. marca 1946. 

Rg C I 114/43. 
' * 

275. 
Sedež: Ljubljana, Wolfova 12. 
Dan vpisa: 4. marca 1946. 
Besedilo: Franc Erjavec & Co. 
Na podstavi odločbe MLO za okrožno 

mesto Ljubljana, oddelek za  trgovino 
in  preskrbo, z dne 23.  II.   1946. TP 
297/46,' se vpiše delegat Smrekar- Jože 
v Ljubljani, Wolfova 8. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. marca 1946. 

Rg A III 16/5. 
* 

276. 
Sedež: Ljubljana. 

• Dan vpisa: 1. marca 1916. ; 
Besedilo: Ljubljanska kreditna banka, 
Na podstavi sklepa okrajnega sodišča 

v Ljubljani z dne ,6. februarja 1916, 
Ksp 1288/45—4, se pri Ljubljanski kre- 
ditni bauki v Ljubljani v likvidaciji za- 
znamuje, da je j)rešla uprava z vsemi 
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pravicami    upravnega    in    nadzornega 
svela na FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. marca 1946. 

Rg B I 42/217. 
* 

277. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. marca 1946. 
Besedilo: Nabavljalni zavod Slovenija 

s-Navod«. 
Izbriše se podružnica v Trstu in po- 

oblaščenec ing. Košir Janko. 
Okrožno sodišče • Ljubljani 

dne 13. marca 1946, 
Kg £ VII 281/10. 

* 
278. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. marea 1046. 
Besedilo: Narodna banka Jugoslavije, 

podružnica Ljubljana. 
Na podlagi zakona o spremembah za- 

kona o Narodni banki kraljevine Jugo- 
slavije z dne 17. VI. 1931 s spremem- 
bami in dopolnitvami i dne 14. IX 
1940 in oglasa centrale od 22. II. 1946, 
eks. št, 1393, se je spremenilo besedilo 
firme, ki se $edaj glasi: 

Narodna banka Federativne ljudske 
republike Jugoslavije, podružnica v 
Ljubljani. 

# Za podružnico podpisujejo pravnove- 
(javno upravnik ali njegov pomočnik z 
enim uradnikom, katerega zato odredi 
upravni odbor centrale. 

Poočituje se, da je izvršni odbor na 
podlagi pooblastitve bančnega upravne- 
ga odbora podelil pravico kolektivnega 
podpisovanja bančne podružnice v 
Ljubljani: 

Košenini Janku, v. d. upravnika, 
Smerduju Maksu, v. d. pomočnika 

upravnika, ter uradnikoma 
Juvančiču Ljudevitu io 
dr. Bonetu Ivu. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 1. marca 1946. 

Rg B III 34/21 

* 
279. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. marca 1946. 
Besedilo: Ernst Eylert, strojno klju- 

čavničarstvo. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS i dne 26. II. 1946, 
št. 1302, je delegat Maubler Vinko raz- 
rešen svoje funkcijo in na njegovo me* 
sto postavljen Les Drago. 
Okrožno sodišče • Mariboru, odd. IL, 

dno 8. marca 1946. 
A II 293/14. 

280. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. marca 1046. 
Besedilo: Ivan Karbeutz. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS, št. 1020, % dne 14. II. 
1946, se izbriše začasni upravitelj Kraj- 
šek Janko, gralik pri Mariborski tiskar- 

ni v Mariboru, vpiše pa kot delegat Beg 
Adolf. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 
due 1. marca 1946. 

Rg A 89/7. 

Zadružni register 
Vpisi; 

Sedež: St. Janž. 
Okoliš zadruge obsega kraje bivšo ob- 

čine Št. Janž. 
Dan vpisa: 18. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Št. Janžu. 
Zadruga je ustanovljena 21. oktobra 

1045 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da pod vod» 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmero in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sariieznega člana in za celotni okoliš; na- 
dalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško, 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo 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 naselji 
po predloženem in odobrenem obnovit- 
venem načrtu; f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov in jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende, zaradi česar je za- 
druga oproščena od plačila taks. — 
Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika ter 4 odbornikov. — 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
Člana odbora. — Vse priobcitve in raz- 
glasi članom se nabijejo na zadružni 
razglasili deski. 

Člani prvega načelstva so: Gorenc 
Jože, Češnjice 1, predsednik, Renko Jo- 
žo, Gaj 25, tajnik, Kos Jože, Št. Janž 4, 
blagajnik, Bias Matija, Veliki vrh 19, 
odbornik, Mirt Franc ml-, Hinjice 9, od- 
bornik, Starina Franc, Leskovec 3, od- 
bornik, Strnad Janez, Gradec 9, odbor- 
nik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 18. januarja 1946. 
Zt 7/46. — Zadr. II 69/1. 

* 
282. 

Sedež: St. Jernej. 
Okoliš, zadruge obsega kraje: Mokro 

polje, Maharovec, Bela cerkev, Vinica, 
Škocjan, Zalog, Zagrad, Dole. Stara Buč- 

ka, Grmovlje, Dobrava, Zameško, Pre* 
kopa, Roje, Drča. 

Dan vpisa: 18. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z <>1••'- 

jenim jamstvom v Št. Jerneju. 
Zadruga je ustanovljena dne 26. XI • 

1945 za nedoločen čas. 
Namen  zadruge je:  a)  da pod v -j 

stvom   tehničnega  strokovnjaka  prouC. 
terenske razmera in izdela obnovitven 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvo^ 
gospodarskega strokovnjaka izdela Pr£ 
račun obnovitvenih del za vsakega P _ 
sameznega člana in za celotni okoliš; na' 
dalje določi višino obremenitve v o^1 

in denarju in odplačilni načrt za vs j 
kega člana; c) da posreduje med •••^ 
in narodno oblastjo ureditev zemlja j 
knjižnih, služnostnih  in  drugih  eveP- 
spornih odnosov (komasacija); č) da V\ 
skrbuje kredit za nabavo materiala > 
izvedbo obnovitvenih del; d) da •^••,.. 
nabavlja in izdeluje, zbira in Por  . |; 
ljuje med svoje člane gradbeni mater'3 j 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlJlv

ffJ 
delovnih moči pod vodstvom tehniS»6^ 
strokovnjaka obnovi   porušena   i1&seA. 
po predloženem in odobrenem °^°„^- 
venem načrtu; f) da po možnosti °°? 
stojnih vojaških oblasti izposluje prvj, 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst v,?J"vj 
ujetnikov in jim odreja delo po nJlü f. 
strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 dins.r'L 
Vsak zadružnik jamči še z 20kraJn,e, 
zneskom vpisanih deležev. Zadruzi» .p. 
leži se ne obrestujejo in se nanje ?•••. 
plačujejo dividende, zaradi česar Jev-, 
druga oproščena plačila taks. •— fima, 
ni odbor sestoji iz predsednika, tal» a 

blagajnika in 4 odbornikov. — ^a~t-eà' 
zastopata in zanjo podpisujeta Pr^*stJ 
nik in tajnik upravnega odbora, •1•• 
odsotna, pa dva za to pooblaščena Ç jj 
upravnega odbora. — Vso priobči' .^ 
razglasi zadruge članom se nabijeJw . 
zadružni razglasni deski. jjj 

Člani  prvega  načelstva  so: »°3i(i' 
Ignac, kolar, Gor. Vrhpolje 14, V^r. gl. 
nik, Rešetie* Franc, mizar, Grohar, 
tajnik, Hudoklin Karol, posestnih,   ^ 
Vrhpolje  3, blagajnik,  Rangus f po- 
delavec, Gor. Vrhpolje 4, odborn%g f!, 
tečar Jernej, pos. sin, Gor. Vrhp?lJpel, 
odbornik, Zagore Marija, pos. hçii  ^ 
Prekopa 8, odbornik, Cerne #J°ze' • 
sestnik, Dobravica 10, odbornik.      • 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem ni ; 

dne 18. januarja 1946.   • 
Zt 6/46. - Zadr. U 68/1 

283. 
Sedež: Videm št. 92. < y^eH1' 
Okoliš zadruge obsega kraJ.e: Q ty* 

Stara vas, Anovec, Bučerca, •^•, »r 

men, Dolenja vas, Pasje, Stari ?v    ' 
binska vas. .»        '.' 

Dan vpisa: 2. januarja l940*   % oH|! 
Besedilo: Obnovitvena ••••*^\^ 

jenim jamstvom • Stari v«e» 7" „•^- jenim jamstvom • Stari 
Zadruga jo u 

1945 za nedoločen čas. 
Zadruga jo ustanovljena *0, 

*£. Namen zadrugo jo: a) ^.f •• 
stvom tehničnega strokovnjaka ^•" 
terenske razmere in izdela oon 
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SosJvL S,VOJO vas; b> da P°d vodstvom 
račun !vSkcga strokovnjaka izdela pro- 
satneU vitvPnih del za vsakpPa f'°" 
dalia rtP •'••• iu za celotni okoliš; na- 
in don • vi*ino obremenitve v delu 
fce&a °?•,• in odplačilni nacrt za vsa- 
in nnr jna; c) da Posreduje med člani 
fcniün-u oblastjo ureditev zemljiško- 
spornil ' ?lužnos*nih in drugih event. 
ekrbniS i Osov komasacija); č) da pri- 
Wedh u l za nabavo materiala in 
Habavi? obnovitvenih del; d) da skupno 
Jiuiem .m izdeluje, zbira in porazde- 
e) da 

d s.v°ic čbine gradbeni material; 
đelovAPrile"nitv^° vsch razpoložljivih 
stroko ,m°^i V°à vodstvom tehničnega 
po •••1/^8 obnovi porušena naselja 
vénem ŽBnem in odobrenem obnovit- 
stoinlîî naÊrtu; f) du po možnosti od pri- 
aiitev i 4°Jaških oblasti izposluje priteg- 
^ielnife Ynih moči' zlasti iz vrst v0.!"''1 

stroki, Y in i'im odreja delo po njihovi 
Z*OVM usposobljenosti. 

^ak jni ^c'' zna5a 30° dinarjev. 
•'• » Užnik '••1(^ S(* z dvajsefkrat- 
• do] >?kom vPisanih deložev. Zadruž- 
ne i^4 s.e ne obrestujejo in se nanje 
lato il!acyJeJ0 dividende in je zadruga 
Odbop ŽEena Plačila taks. — Upravni 
^BaiBMestD^ 1Z Predsednika, tajnika, 
Wjl l

r
ka» morebitnih načelnikov odse- 

ka f ° zbornikov. — Zadrugo zasto- 
•*•• Zan'° podpisujeta predsednik in 
%ia uJravnnega odbora, če sta pa od- 
"pta»n 

dva za to pooblaščena člana 
friò$vga odbora. — Skupščinski sklepi, 
Se lav-? in ra^asi zadruge članom 
^vil»1 Jej0 na zadružni deski, kolikor 
°bjav,f np določajo drugačnega načina 

Cl . Ja- 
lr6ov£ì ?a2elslva so: VahČič Leopold, 
cifi E^ Videm 31, predsednik, Zupan- 
aJDifc v?l> sodni uradnik, Videm 92, 
^dern oidmar Jožefa, poštna uradnica, 

tosestn-t ' blagajničarka, Barbio Vinko, 
Viž Prai ' ^•• vas 30> odbornik, Bogo- 
ÌX Jvrfti

c' cevljar, Stara vas 141, odbor- 
••••v Pranc> k°lar, Videm 7, od- 
• 351 •?•••• pranc, posestnik, Stara 
4ir vvi rnik> Kranjc Anton, gostil- 
K*       m 12' od^raik. 

0 kot trg. sodišče v Novem mestu 
dn© 2. januarja 1946. 

«1/48.— Zađr. II 63/1. 

kN&oh' ol#*ra 1945. 
ÎS C».  noTl,Ten» zadruga z ome- 

tN ShÄ8e Se: a> da pod vod- 
i>kerazmn

ga strokovnjaka prouči 
Sn *a sS°ro in izdela obnovitveni 
SSSS'f,!») da pod vodstvom 
«S* «bSif ^kovnjaka izdela pro- 
5Sein • î^n.lh del za vsakega po- 
S «oEft •^ Za «^•••••; na- 
*ÄrJu in oLnO-itC.m0nitv0 v dclu 
!• I žlaoa; c^i P acilni na6rt za vsa* 
••^•• obln4H„Posredui0 med Člani 
Äh> sluzS1?.Ureditov zemljiško- 
•1-11 Vnosov •-? ia druSih «vont. 
O* toed5? 7i

komasa«Ja)t č) da pri- 
^-PbaoS»• Mabavo materiala in 

nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
Ijuje med svoje člane gradbeni material; 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih 
delovnih moči pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka obnovi porušena naselja 
po predloženem in odobrenem obnovit- 
venem načrtu; f) da po mož.nosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov in jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je ustanovljena 20. IX. 1945 
za nedoločen čas. — Zadružni delež zna- 
ša 200 dinarjev. Vsak zadružnik jamči 
še 7. 20kratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. — Upravni odbor sestoji iz pred- 
sednika, tajnika, blagajnika in še dveh 
odbornikov. — Zadrugo zastopata in za- 
njo podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta pa odsotna, 
dva za to pooblaščena odbornika. 

Člani prvega načelstva so: VidoŠ Ma- 
tija, kmet, Zapudje 9, predsednik, Gorše 
Štefan, kmet, Zapudje 2, tajnik, Žalec 
Stefan, kmet, Zapudje 11, blagajnik, 
Hrvat Štefan, kmet, Zapudje 8, odbor- 
nik, Gorše Jože, kmet, Zapudje 38, od- 
bornik. 

Razglase objavlja zadruga na razglas- 
ni deski v svoji poslovalnici. — Zadruž- 
ni deleži se ne obrestujejo, nanje se ne 
izplačujejo dividende, zato je zadruga 
oproščena taks. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 9. oktobra 1945." 
Zt 17/45. — Zadr. • 42/1. 

To 49/46 978 
Oglas 

Tožeča stranka: Skubic Stanko, rudar, 
Trbovlje-Loke 51, Polaj. 

Tožena etranka: Skubic Frančiška, ro- 
jena Palšek, prej Trbovlje - Loke 51, se- 
daj neznanega bivališča. 

tožeča stranka je vložila zoper loženo 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavlja skrbnik na čin Gregorio Jože, 
sodni uradnik v Celju, ki bo zastopal in 
čuval njene interese, dokler se sama ne 
JaVi- . ^   ,. ,,     TT Okrožno sodišco v Celju, otld. II.,   • 

dne 9. marca 1946, 

To 48/46. 977 
Oglas 

Tožeča stranka: Zemljan Fani, zaseb- 
nica, Trbovlje-Loke 67, Vodo. 

Tožena stranka: Zemljan Viljem, stro- 
jevodja, prej Trbovlje-Loke 67, sedaj ne- 
znanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se ji postavlja skrbnik na Čin Gregorio 
Jožo, sodni uradnik v Celju, ki bo za- 
stopal in čuval njene interese, dokler so 
sama no javi.   . 

Okrožno sodišEo v Celju, odd. II., 
dne 9. marca 1946. 

To 49/46-2 
Oglas 

984 

V pravni stvari tožene sfrank* ßnt- 
mona Janka, Solerja, •••••, Tab_oE- 

ska cesta 30, zoper toženo stranko Cot- 
man Frančiško vd. Wester, roj. Seria, 
sedaj neznanega bivališča, radi razveze 
zakona. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavlja za to pravdo skrbnik Peterca 
Franc, tajnik okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani, ki bo zastopal toženko na njene 
stroške in nevarnost, dokler se sama ne 
javi. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. marca 1946. 

To 62/46-10 
Oglas 

991 

V pravni stvari tožnice Gognave^c 
Pavle roj. Krajšek, gospodinje v Ljub- 
ljani, Tovarniška ul. 3 proti tožencu 
Gognavcu Antonu, delavcu v Argentini, 
Buenos Aires, sedaj neznanega bivali- 
šča, za razvezo zakona se postavi za 
skrbnika tajnik okrožnega sodišča v 
Ljubljani, Peterca Franc, ki bo zastopal 
toženca na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler sé sam ne javi sodišču, aü 
ne prijavi svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. marca 1946. 

To 34/46-4 
Sklep 

985 

V pravni stvari dr. Obračunča Rudol- 
fa, inšpektorja iz, Beograda, Jovana Ri- 
stiča 11, zoper Obračunč Zofijo, sedaj 
neznanega bivališča, radi razveze za- 
kona. 

Ker bivnlišae tožene stranke ni znano, 
se ji postavlja za skrbnika za to pravdo 
Peterca Franc, tajnik okrožnega sodišča 
v Ljubljani, ki jo bo zastopal na njene 
stroške in nevarnost, dokler se sama 
ne javi. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. marca 1946. 

To 4;i/40 960 
Oklic 

Gajzler Terezija, gospodinja na Vi- 
čavi pri Ptuju št. 25, je vložila proti 
Gajzlerju Karlu, zidarju od ravnotam, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. Javna ustna razprava v tej 
tožbi je razpisana za dan 5. aprila 1946 
ob 10. uri pri tuk. sodišču, soba 5t. 84/IL 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavi za skrbnika na čin Lečnik Mi- 
loš, tajnik tuk. sodišča, ki' ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler se ne zglasi sam ali ne javi po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 11. marca 1940. 

To •/46. 953, 
Oklic 

Pörko Kristina roj. Jus, gospodinja v 
Mariboru, Valvazorjeva uJ. 56/H, jo vlo- 
žila proti Perku Edvardu, trgovcu v Ma- 
riboru, Dvornkova 14, sedaj neznanega 
bivališč», iožbo na razyözo ' zakona. 



Stran 114. Štev. 22. 

Javna ustna razprava v tej tožbi je i 
^razpisana na dan' 27. marca 1946 ob ! 
8. uri pri tem sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče to/.enca ni znano, se mu 
postavi'Lečnilr Miloš, tajnik tu k. sodi- 
šča, za skrbnika na čin, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler se sam ne zglasi ali 'ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. marca 1940. 

!•• 131/46 * 961 
Oklic 

Rutilile Ivan,-poni. delavec v Železarni 
Muta št. 83, je vložil proti Kutnik Ceci- 
liji roj. Palko, delavki na Muti, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakoncu Javna ustna razprava v tej tožbi 
je določena na 3. aprila ob 9. uri pri 
tuk. sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavi za skrbnika na čin Lečnik Miloš, 
tajnik tuk. sodišča, ki jo bo zastopal na 
njeno, nevarnost in stroške, dokler se 
sama ne javi ali ne imenuje  poobla- 
ščenca» 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 11. marca 1946 

* 
ÏV Sp 1329/•6-4     • 064 

""*•*•   Oklic 
Na predlog Zupančič Marije, delavke 

v Celju, se uvaja postopek radi razve- 
ljavitve spodaj navedenega vrednostne- 
ga papirja, ki je predlagateljici baje pre- 
šel, ter se njega imetnik poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu svoje pravice, ker bi se po 
preteku tega roka izreklo, da je papir 
brez moči. 

Oznameüilo vrednostnega papirja: 
Hranilna knjižica Ljudske posojilnice 

v Celju-št. 9313/2507 z vlogo 11.430.25 
din na ime Zupančič Marije. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 10. marca 1946. 

I Sp437/46—2   '•'. *   . 962" 
Oklic 

Šinkovec Franc, rojen dne 16. II. 1913 
v Dolali, KLO Moravče, samski, kovač, 
nazadnje bivajoč v Dolali št. 33,.pošta 
Moravče, je odšel dne 24. VII. 1944 v 
partizane in bil dodeljen XII. brigadi 
kot kovač. Zadnjikrat se je javil .v de- 
cembru ,1944, ko je bila njegova brigada 
na Gorenjskem: . 

-Ker je torej-verjetno, da bo nastopila 
zakonita domneva njegove smrti, se na 
prošnjo njegovega očeta Šinkovca Fran- 
ceta, kovača iz Dol št. 33, uvede posto- 
panje za^ proglasitev mrtvim ter se iz- 
daje? poziv ,za sporočilo sodišču o tem 
pogrešancu. 

Šinkovec Franc se poziva, da pride k 
podpisanemu sodišču ali na drug način 
da .sporočilo o ;sebL 
* Po ,7- „maju. 1Q.46 Ibo sodi5.ee na vno- 
vični '" predlog' odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dno 7, marca 1046. 

I Sp 446/46-2 963 

Oklic 
. Virjent Franc, rojen dne 10. X. 1911 

v Szalgotarvanu na Madžarskem, kmet, 
stanujoč v Nevijah št. 1, posta Kamnik, 
je bil dne 18. I. 1944 aretiran od nem- 
škega okupatorja in odveden v tabori- 
šče Mauthausen, kjer je po obvestilu po- 
veljnika gestape v Kamniku dne 23. XI. 
1944 umrl.    " 

Ker je zaradi tega verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva njegove 
smrti, se na prošnjo njegove sestre Pod- 
bevšek Terezije, gospodinje iz Nevelj 
št. 1, uvede postopanje za proglasitev 
mrtvim, ter se izdaje poziv za sporočilo 
sodišču o tem pogrešancu. 

Virjent Franc se poziva, da pride k 
podpisanemu sodišču, ali na drug način 
da sporočilo o sebi. 

Po 12. maju 1946 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
' dne 12. marca 1946. 

* 
Ok 13/46-5 992 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Vidergar Jožef, roj. 23. 2. 1907 v Za- 
logu, sin pok- Janeza in Frančiške roj. 
Kačar, pleskarski pomočnik, nazadnje 
stanujoč v Ljubljani, Litijska c. št. 52 
je bil dne 16. XII. 1944 odpeljan -v in- 
tèrhacijsko taborišče 'v Mauthausemi, 
od koder se ni več vrnil, niti oglasil. V 
maju 1945 je bil telesno zelo izčrpan in 
je šel v bolnico, kjer je po pripovedo- 
vanju sedaj neizvestnega Perčiča Jožeta 
iz Vevč bil zelo slab in bil nekega dne 
odnesen mrtev, kakor so Perčiču pripo- 
vedovali drugi bolniki. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
Vidergar Ivane, gospodinje v Ljubljani, 
Litijska c. št. 52, postopanje v dokaz 
snirti ter se izdaje poziv, naj vsakdo, 
kdor o imenovanem kaj ve, poroča do 
1.- VII. 1946. podpisanemu sodišču ali 
hkrati postavljeni skrbnici Vidergar 
Ivani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. marca 1946. 

V Sp 138/46-2 980 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Ješovnik Alojz, rojen 13.- junija 1897 
pri Sv. Rupertu v Slov. goricah, pristo- 
jen v Maribor, r. kat. vere, zakonski sin 
Simona Jelovnika in Jožefe roj. Haupt- 
man, od 22: XI. 1,935. poročen z Ljud- 
milo Lah, nazadnje uradnik'ministrstva' 
za promet v Mariboru, je bil dne 13. ok- 
tobra 1944 iz političnih'-'ozirov od ge- 

i stapa aretiran in kortec novembra 1944 
odveden v taborišče Dachau, Nekaj dni 
je ostal v tem taborišču, na kar je bil 
med 6. in 8; XII. 1944 prepeljan v tabo- 
rišče Buchenwald. Iz tega .taborišča je 

bil konec januarja 1945 s transport 
S III prepeljan v solne rudnike, n,alJ0 
v Ordruf, od koder se ni več vrnil. " 
izjavah nekaterih tovarišev pogrešane*' 
ki so se vrnili iz toh rudnikov, je veci 
del internirancev, ki se niso vrfjîtj 
umrl ali pa so bili od SS-ovcev P° ^ 

Ker je potemtakem verjetno, da "° 
nastopila zakonita domneva snirti,, s, 
uvede na prošnjo vdove Ješovnik^ • " 
mile iz Maribora, Gosposvetska ulica 1 » 
postopanje za proglasitev mrtvim terJ 
izda poziv, da se o pogrešanem Por(* 
sodišču. 

Ješovnik Alojz se poziva, da se zgla^ 
pri podpisanem sodišču ali drugače ° 
kako vest o sebi. 

Po 15. juniju 1946 bo sodišče na vjJjj 
vično   prošnjo   odločilo   o   proglas'1 

mrtvim. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd- ^* 
dne 11. marca 1946. 

Ok 33/46—2 Sj3 

Uvedbe postopanja za nrotff3' 
sitev mrtvim 

Renko Jože, roj. 17. II. 1915• ••^• 

št. 142, je dne 21.  VIL 1944 ouše^ 
nazadnje  stanujoč v Zagorju - TopJlCi f 
"-   '       - • ' • •   jdsel 
partizane in se od novembra 1944 ni ' 
javil V> 

Ker je potemtakem verjetno, "? se 
nastopila zakonita domneva sn ••••' 
uvede na predlog njegove žene K :„. 
Ane roj Zidar, gospodinje v ?^iasi' 
Toplicah št. 142, postopanje za Vx°°iei 
tev mrtvim ter se izdaje poziv, • - $ 
pogrešanem poroča sodišču ali %•' 
postavljenemu skrbniku Langerju 
cu, sodnemu uradniku v Trbovlj31; . j 

Renko Jože se poziva, da so $8 ^•. •> 
podpisanem sodišču, ali drugače ö 

ko vest o sebi. 
Po   1.   XII.   i.'ti   ».iv/  öI/UIO^^  - ,rtg;i 

vično   prošnjo   odločilo   o   pr°S 
mrtvim. 

Po 1.  XII.  1947 bo sodišče •••••• 

urnim. j 
Okrajno sodišče v Trbovljah, o'1"" 

dne 9. marca 1940. 
* $$ 

Ok 34/46-2 jj. 
Pelan Blaž, rojen dne 3  I.' ^9, 5V 

monoša v Trbovljah 11/7, je oose' f 
tembra 1944 v partizane, bil ujet v^ 
slan v taborišče Dachau ter od ° 
bra 1944 ni več glasu o njem. jj- 

Ker je- verjetno, da bo nastop •>? 
konita  domneva   smrti,   so  uv<*jfl \0\ se  "v 

prošnjo njegove žene Petan" P* ,pa5.- 
Flis, gospodinje v Trbovljah H''' £e if 
panje za proglasitev mrtvini' t01^^,' 
daje poziv, da se o pogrešanem r^i' 
sodišču aH s tem postavljenemu *$• 
•• Kangerju Francu, sodnemu ur 

v Trbovljah. "     .j pf' 
- Petan Blaž so poziva, da se zg*e p' 
podpisanem sodišču, ali da df4s      . 
ko vest o sebi. dtf 

Po 1. XII. ,1947 bo sodišče •»  it»1 

vično   prošnjo   odločilo   o   P;
r, 

mrtvim. -' '"'""       ••, f'1 

Okrajno sodišče v Trbovljah» 
dno 11. marca !••' . 

Pavl-V 



Štev. 2° 

Ok 35/46—2 

Stran •. 
MiMMBMta 

»pOO/46-2 842 

sta    i- Jože  r°i-  12-  n-  1928' rudar' 
«nujcc nazadnje v Potoški vasi št. 1°. 
Lf gorje ob Savi, jc odšel 13. VII. 
1• l pajtoane in se od septembra 

K; 
m-vec iavil- 

Wt Je, verietno, da bo nastopila za. 
""a domneva smrti, se uvede na 

•»nio matere Pusar Jožefe roj. Rabu- 
! ". gospodinje v Potoški vasi št- 10, po- 
ihâ gor]e ob Savi. postopanjema pro- 
WBitev mrtvim ter se izdaje poziv, da 
lem Vrezanem poroča sodišču ali s 
Fran postavlJenemu skrbniku Langerju 

£ncu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 
Pod^ar Jože se P°ziva, da se zglasi pri 
kn ,    .nem sodišču, ali drugače da ka- 

pVest o sebi. 
p'0 1- X. 1047 bo sodišče na vnovično 
ni-.1-0 odIočilo o proglasitvi mrtvim. 
UKfajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 

dne 11. marca 1946. 

* 828 

p.     Poziv upnikom 
đežp1 °^raJnem sodišču v Krškem s se- 
Ple i? v  ^režican  5e  bil  uveden  za- 
sip?,eni postopek glede  imovine  na- 
^njih oseb: 

, £P .1/46 - Sribar Alojz, 
£P   2/46 — Ajster Jože, 

'ŽP   3/46 — Glas Frančiška, 
M>   4/46 — Podbevšek Neža in Franc, 
•   5/46 - Moškon Janez, 
®  8/46 — Božičnik Anton, 
«P   9/46 — Fiek Jožei, 
7Ü H/48 - Pajdaš Marija. 
K Wm - Cerjak Olga in Jožef, 

,£P 18/46 - Kerin Rozalija, 
£P 14/46 — Penca Janez, 
£P 15/46 — Bogovič Feliks, 

•*;P 16/46 — »Celuloza« d. z o. z-, 
È ll• - Vo§rinc IvaD' 
iS Û W - Hrovat Franc, 
SP 29/46 - Engelsberger 
z£ oi(46 - Cizeli Ma"ia' 
llîîiQ~ Pere Anton, 
f-P 35/46 — Lešnik Franc i Lešnik Franc in Marga- 

Zn Si5 - Kenn Martin, 
% ni       ~~ KoSevar Marijast. in Ma- 

'li   ^46- Soin Jože, 

PozfJ -46 *~ StoPar Mihacl 

04 dno      u? vsi uPllikI' da v 15 ^n9n 

Pri JjVa objave prijavijo svojo terjatve 
V Brežic61" sodi^u v Krškem, začasno 

0krttJno sodišče T Krškem, 
1       sedoï Y Brežicah 

«ae 27. fobruarja •6. 
6P4/46 967 

sça čno sodbo vojaškega sodi- la v T iiìKi-    ."^ =««00 vojasKega «mi- 
Mena rt»i 1Rni' ^ 154^/45—36, jo od- •   «•'liti    Qnllln - i«.! , . . "t  

SpravB?°?ÎVUPnik0m 
. i,f?Te.omoono sodbo vojašl 

Uam, Sod 1546/45—    . . 
i'nc'à'vîîi'iîis* ?*Plemba imovine obso- 
^°• Jezdira-Iva4a' T•5- »Una v Mari' 
• Cft1» • . 13. 

ls*4 r!„7atve Pfi podpisanem so- 
rtale. "atan6no navedbo časa, kdaj so 

Okrajne.sodišče Maribor 
dno 8. .marca 194G. 

Razna oblastva 

Razpis 
956 

Dekanat medic, fakultete v Ljubljani 
razpisuje mesto asistenta na histološko- 
embriološkem institutu medic, fakultete 
v Ljubljani. 

Prošnje s potrebnimi prilogami (§ 3. 
urad. zak.) \e vložiti na dekanatu medic, 
fakultete, Vrazov trg 4•., do 1. aprila 
1946. 

Dekanat medicinske fakultete 
v Ljubljani 

Razno 

965-3-1 

Poziv upnikom 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 12. decembra 1945, št. 961-V-1945, 
z zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
VH-štev. 8649 z dne 3. novembra 
1945 je bila odrejena likvidacija 
Creditanstalt-Bankverein, podružnica v 
Mariboru, ki je poverjena Denarnemu 
zavodu Slovenije. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1946 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Credit- 
anstalt-Bankverein, podružnica v Mari- 
boru. 

V Mariboru dne 12. marca 1946. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Creditanstalt-Bankverein, 

podružnica Maribor 

966-3-1 
Poziv upnikom 

Po odločbi ministrstva za finance NVS 
z dne 12. decembra 1945, št. 961-V-1945, 
z zvezj z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
VH-štev. 8649 z dne 3. novembra 
1945 je bila odrejena likvidacija 
Länderbank Wien A. G., podružnica 
Maribor, ki je poverjena Denarnemu 
zavodu Slovenije. 

Upniki navedenega zavoda se poziva- 
jo, da najkasneje do 30. aprila 1946 pri- 
javijo svoje event, terjatve na naslov 
Länderbank Wien A. G., podružnica 
Maribor. 

V Mariboru dne 11. marca 1946. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Länderbank Wien A. G., 

podružnica Maribor 
* 

St. L 33 994 
Objava. 

Po odločbi ministrstva za finance NVS 
z dne 12. januarja 1946, št. 961-V-1945 
in v zvezi z rešitvijo ministrstva za fi- 
nance FLRJ Vll-št. 8649 z,„dne 3..no. 

vembra 1945 je bila odrejena likvidacija 
Rcichsbanknebcnstello   Maribor,   Celje 

in Kranj. 
Likvidacijo izvrši Narodna banka 

FLRJ, podružnica v Ljubljani. 
Z odločbo ministrstva za finance NVS 

z dne 2. februarja 1946, št. 961-V-1945 
(Ur. list št. 5/1946), so bili imenovani 
ZA likvidatorje: 

tov. Simon Berlič, šef odseka za ban- 
ke pri ministrstvu za finance NVS, 

tov. Teodor iSbrizaj, kot zastopnik 
KUNI-ja v Ljubljani in 

tov. Albin Hudnik, višji uradnik Na- 
rodne banke FLRJ, podružnice v Ljub- 
ljani. 

Likvidacijska firma se s pristankom 
zveznega ministrstva za finance glasi: 
Reichsbanknebcnstclle Maribor, Celje, 
Kranj v likvidaciji. Likvidacijski odbor 
pri Narodni banki FLRJ, podr. v Ljub- 
ljani. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisu- 
jejo likvidacijsko fjrmo tako, da pod- 
pisuje Albin Hudnik skupno z enim 
ostalih dveh likvidatorjev pod pisanim, 
tiskanim ali odtisnjenim besedilom 
firme. 

Ljubljana dne 14. marca 1946. 
Rcichsbankncbenstelle  Maribor,  Celje, 

Kranj v likvidaciji. 
Likvidacijski odbor pri Narodni banki 

FLRJ, podr. v Ljubljani. 
* 

990 
Vabilo 

na skupščino tvrdke  »G0SAD« d. d., 
podjetje z gozdnimi sadeži, semeni in 

deželnimi pridelki r Ljubljani, 
ki  bo dno  30. marca  1946 ob  10. uri 
v poslovnih prostorih tvrdke JGOSAD«, 
Ljubljana,'Prečna ul. 4, 

z naslednjim dnevnim redom: 
1. Otvoritev in konstituiranje skup- 

ščine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanje o letnih sklepnih raču- 

nih in porabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice 

članom upravnega in nadzornega od- 
bora.    . 

6. Sklepanje o prestanku družbe in 
morebitna volitev likvidatorjev oziro- 
ma 3 Članov, upravnega odbora; 

7. Predlogi in pritožbe 
8. Slučajnosti. 
Skupščina je po čl. 24. pravil sklepč- 

na, če je v prvem njenem sklicu na njej 
zastopana' vsaj četrtina delniške glav- 
nice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati 
tisti delničarji, ki so v celoti vplačali 
delnice. Vsaka, delnica daje pravico do 
enega glasu. 

V smislu čl. 23. pravil glasujejo na 
skupščini delničarji osebno ali po svojih 
pooblaščencih, ki ee morajo izkazati s 
posebnim pooblastilom. Pravne osebe 
izvršujejo glasovalno "pravico po svojih 
pooblaščenih zastopnikih. 

Lfabljana: dne 15.•••••• 1946. 
Predsednik: 

Dr. Dolie Schauer 
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Vabilo 
986 

na izredni občni zbor 
Kreditnega  društva Mestne  hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani, 
ki bo v petek dne 22. marca 1946 ob 
16. uri v hranilničnih prostorih, Prešer- 
nova ulica 3, z edino točko dnevnega 
reda: Volitev treh članov v likvidacijski 
odsek. 

V Ljubljani dne 14. marca 1946. 
Kreditno društvo 

Mestne hranilnice ljubljanske 
Predsednik: 

Battolino Angelo s. r. 
* 

983 
Vabilo 

na redno skupščino tvrdkc »SADJE«, 
podjetje s sadjem in zelenjavo ter nji- 

hovimi izdelki, d. d. v Ljubljani, 
ki bo dne 30. marca 1946 ob 11. uri 
v poslovnih prostorih tvrdke, Tyrseva 
cesta 29, z naslednjim 

dnevnim   redom: 
.1. Otvoritev  in   konstituiranje  skup- 

ščine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Poročilo o letnih sklepnih računih 

in porabi čistega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice 

članom upravnega in nadzornega od- 
bora. 

6. Sklepanje o likvidaciji tvrdke in 
volitev dveh likvidatorjev. 

7. Morebitne dopolnilne volitve v 
upravni in nadzorni odbor v smislu 
družbenih pravil. $ 

8. Slučajnosti. 
Po členu 24. družbenih pravil je skup- 

ščina sklepčna, če je na njej ob njenem 
prvem sklicu zastopana vsaj četrtina 
delniške glavnice. 

Pravico glasovati na skupščini imajo 
vsi delničarji, ki so vplačali delnice. 
Potrdilo o vplačanih delnicah" morajo za- 
ložiti pri blagajni tvrdke »Sadje«, d. d. 
Ljubljana, Tyrseva cesta 29, vsaj osem 
dni pred skupščino. Vsaka delnica daje 
pravico do enega glasu. 

Na skupščini glasujejo delničarji  po 
,čl. 23. družbenih pravil osebno ali po 
pooblaščencih, ki imajo njihova posebna 
pooblastila. Pravne osebe glasujejo po 
svojih pooblaščenih zastopnikih. 

Predsednik: 
Rožct Anton 

---"''.     Izgubljene listine 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo, štev. evid. tablice 1660, izdano od 
bivše uprave policije v Ljubljani na ime 
Battelino Oton iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
951 Battelino Oton 

Izgubila sem osebno izkaznico, izkaz- 
nico OF in zadružno izkaznico, vse na 
ime Böncelj Majda iz Ljubljane. S tem 
jih preklicujem. 
938 Boncelj Majda 

Izgubil sem izkaznico OF št. 29, iz- 
dano od MOOF Ljubljana, četrt Center, 
na ime Božiković Jakob iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
849 Božiković Jakob 

Izgubil sem evidenčno tablico za mo- 
torno kolo, znamke Ha št. S 2305, izdano 
od min. za lokalni promet v Ljubljani 
na ime Čuden Anton iz Dragomera, 
okraj Ljubljana. S tem jo nreklicujem. 
988 Cudcn Anton 

Izgubil sem legitimacijo medicinske 
fakultete v Ljubljani na ime Cernie Sta- 
nislav iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
975 Čcrnič Stanislav 

Izgubil sem vojaško knjižico štev. 
699696, izdano od gradbene brigade IV. 
armijske oblasti v Ljubljani na ime Čop 
Viktor iz Padova, obč. Fara pri Kočev- 
ju. S tem jo preklicujem. 
950 Čop Viktor 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od MOOF v Kranju na ime Dovč Franči- 
ška iz Kranja. S tem jo preklicujem. 
953 Dovč Frančiška 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi evid. 
avtomobilske tablice štev. S—2248, iz- 
dano od min. za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime dr. Gantar Janez iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
957 Dr. Gantar Janez 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 2144, izdana od KLO Sv. Križ nad Ma- 
riborom na ime Hlade Elizabeta, pos. 
hči iz Sv. Križa nad Mariborom. S tem 
jo preklicujem. 
969 Hlade Elizabeta 

Izgubil sem osebno, izkaznico, izdano 
od KLO Smolenja vas na ime Kirn Al- 
bin, roj. 8. V. 191G v Dolenji vasi. S tem 
jo preklicujem. 
979 Kirn Albin 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 9147, izdana od KLO v Zg. 
Gorjah na ime Kobal Marjeta iz Zg. 
Gorij 53, okraj Radovljica. S tem jo pre- 
klicujem. 
968 Kobal Marjeta 

Izgubil sem indeks tehnične fakultete 
ljubljanske univerze, izdan 1. 1940. od 
dekanata tehnične fakultete v Ljubljani 
na ime Kocbek Anton iz Sv. Ane v Slov. 
goricah. S tem ga'preklicujem, 
971 Kocbek Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Ko- 
mar Matjana iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
987 Komar Matjana 

Izgubila sem prometno knjižico za 
žensko kolo znamke »BoUecchia« tov. 
štev. 100516 brez ev. tablice, izdano od 
občinskega urada v Gorici na ime Ko- 
mic Bruna iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
981 Komic Bruna 

Izgubil sem osebno izkaznico in želez- 
ničarsko legitimacijo, obe na ime Kos 

Valentin iz Ljubljane. S tem jih Pre' 
klicujem. 
972 Kos Valentin 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co št. 7563, izdano od mestnega ljudske- 
ga odbora v Novem mestu na ime Masle 

Tatjana iz Novega mesta. S tem jo Pre' 
klicüjem. 
993 Maslc Tatjana 

Izgubili smo evid. tablico za tovorni 
avtomobil in prometno dovolilo S-Olo?> 
izdani od min. za lokalni promet v Ljut; 
ljani na ime »Navod« podr. Šmarje Prl 

Jelšah. S tem jih preklicujemo. 
982 »Navod«, 

podr. Šmarje pri Jelsaö' 

Ukradena mi je bila osebna izkazu1! 
ca, izdana od komande NM v Ljubljen' 
na ime Pleško Hubert iz Ljubljane. s 

tem jo preklicujem. 
974 Pleško HubcH 

Izgubil sem vojaško knjižico, potrdi'0 

o odlikovanju in činu, ter osebno 'V&f 
nico, vse na ime Rant Peter iz Ljubijo 
ne. S tem jih preklicujem. 
989 Rant rete! 

Izgubil sem osebno izkaznico, i^"0 

od KLO v Levcu pri Celju na ime B0* 
inih Ivan iz Levca 15 pri Celju. S te»1 

jo preklicujem. 
976 Romih Iva» 

Izgubil sem spričevalo 5. in 6. razr* 
da  I. drž.  moške realno gimnazije 
Ljubljani, izdani od ravnateljstva I-,° , 
moške realne gimnazijo v Ljubljani K 
ime Simon Anton iz Krtine, obč. V^>- 
tem jih preklicujem. 
955 Simon Anto* 

Izgubil sem prometno knjižico za.tr. 
cikel, evid. št. tablice 16017, izdano^ 
bivše uprave policije v Ljubljani na 1"• 
Tičar M. iz Ljubljane. S tem jo V^ 
cujem. .    • 
848 TiČar 3J* 

Izgubila sem osebno izkaznico, i^8^, 
od komande NM v Ljubljani na •• :L 
ran Marija iz Ljubljane. S tem jo P 
klicujem. 
973 Tiran ••••* 

Izgubila sem osebno izkaznico, i^f"e 
od komande  NM  v  Ljubljani  na ime 

Udovč Marija iz Ljubljane.   S tei» J 

preklicujem. 
954 Udovč Manj». 

•Izgubil sem začasno osebno '^^•.- 
št. 338/45, železniško izkaznico za t^L 
ske vožnje št. 33 in sindikalno izkaZ||;ce. 
vse na ime Vidic Franc iz RadovU1 

S tem jih preklicujem. 
952 Vidic Fran», 

Izgubila sem zač. osebno i^*2•« 
št. 4458, izdano od KLO v Selnici ob ••,| 
spričevalo osnovne šole v Selnici ob y 
spričevalo obrtno-nadaljevalhe &%• 
Rušah pri Mariboru in legitimacij?\* • 
čega križa, vse na ime Zvokelj Via*te. 
Selnice ob Dravi št. 125. S tem Jin v 

klicujem. ._.•(. 
970 žvokcljVio* 

Založba: Unrava Uradnega lista LES: urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 
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Letnik m. Priloga k 23. kosu z dne 20. marca 1940. Številka 23. 

Objave 
Denarni zavod Slovenije 

Ljubljanu 

Stanjo računov z dne 28. februarja 194G. 

din 

1000 

AktiVa 

cibila: 
NÄllla 57,607.071.47 
plodna banka - žiro račun    .   51,418.374.82 

-»»a hranilnica — ček. račun .......   28.444.243.29 
i"lule    •   .   . ...        
tece   ...i.:::...::...;;:;   •,••.- 
D J, J'If'ni capirli         9,837.980.- 
D 

din 

7,529.689.08 
187.402.32 

• n i k i 
ïSi^ntd. 79,487.GG8.34 
P(^0VÌna' obr1, industrija in ostali dolžniki    .   . 481,598.455.60 561,086123.94 
Npn!"žnice »  18,993.584.16 
Invent"6"1'10 *  2,489.400- 
Ostai, 

ir 
aktiva 

Q
videnčni  račun! 
dranci]e, akreditivi itd. 

0, 
Pasi 

'STlOv 
iva 

903.531.65 
2,285.855 13 

736,599.666.28 

19,901.805 23 

756,501.471.51 

ftezò "a Klavnica       30,000.000.— 
n erv°i sklad  166.636.50 

Oenar„-    ' 
Ktl- ' avo<H i'đ 141,053.038.04- 
Po3r !"a,obrl» industrija in ostali upniki   .   .   .   . 522,503.529.66   664,150.562.70 

Bi 
""ani! 

'••• 
ne 

°»fiiT Pasiva 
Ev i-i 

  24,821.055.51 
vloge na knii/.ice B  13,060146.17 
  516.497.55 
  3,878 767.85 

%>     -.  računi: 
anc»je, akreditivi Ud. 

Ä°Re 
Obrestne mere, veljavno od 1.1.194G daljo: 

736,599.666.28 

19,901.805.23 

755,501.471.51 

Vlô"" na žlro-rafunih so plačljive na pokaz in   no   donnSajo obrestL 
Vlon6 na lt>k<)fl'h raPunih a vista \% p. a. — polletno obračunavanje, 

ge na hranilne  knjižice  so  plačljivo   na   pokaz   ali   na  odpoved: 
hranilne vloge na pokaz 2   % 
Hranilne vloge vezano na 1 mesec ....    2.5% 
«ranilne vloge vezane na 3 meteco    ...    3   % 

»»osoHl     ni,ne V'°CR vp7-ino na 6 mesecev ali več    3.5% 
jiio v tekočih računih — hipotekarno kritje, 

Eskn,7,n<i0 men'ce in drugo, »Aletno obračunavanje G—7% 
*0II>"' menic 6-7% 

P- 
P- 
P- 
P- 

P- 
P- 

a. 
a. 
a. 
a. 

a. 
a. 

na oblastva 

osovinski register 

Vptsti 
Sedej. ur  • 
San vpisa"?0'' Aleksandrova c 14. 

*ekese<1io-;p, ,marca 1046. 
0br        *

Eloktr^ontcrc Ivan Guben- 

•^•••» P^drneh Izvrševanje elektro- 

Imetnik: Ivan Gubenšek, elektroteh- 
ničar, Maribor, Aleksandrova 14, ki bo 
podpisoval firmo tako, da bo pod natis- 
njeno, napisano ali s štampiljko odtis- 
njeno besedilo firme pristavil svoj lastno- 
ročni podpis. 
Okrožno sodiščo v Marlboro, odd. •., 

dne 1. marca 1946. 
Keg. A IV 74. 

28G. *      •'       , 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. marca 1940. 
Besedilo: »Radiolclma« družba t ome- 

jeno zavezo, v 

Obratni predmet: 1. Trgovina z radio- 
aparati in njihovimi sestavnimi deli, 
elektrotehničnim in tehničnim blagom 
na drobno in debelo, propaganda za to 
blago in prevzemanje zastopstev; 

2. preskušanje in predvajanje, sestav- 
ljanje in montaža vseh v stroko spada- 
jočih aparatov in naprav ter iskanje in 
odstranjevanje radijskih motenj; 

8. strokovna delavnica. 
Družbina oblika: Družba z omejeno 

zavezo, ustanovljena po sklepu občnega 
zbora z dne 8. III. 1939 in družbeni po- 
godbi i dno 14. marca 1939, posL štev. 
9994. 

Družba je osnovana za nedoločen cas. 
Osnovna glavnica: din 300.000, vpla- 

čalo se je din 200.000. 
Poslovodja: Janžekovič Josip, trgovec, 

Maribor, Nova vas, Cvetlična ul. 10. Za 
namestovanje upravičen: poslovodja. 

Podpis firme: Firmo podpisuje pošlo- 
vodja tako, da pristavi kakor koli napi- 
sanemu ali tiskanemu besedilu tvrdke 
svoje ime. Objave družbenikom so vrše 
z vpisom v posebno knjigo za družbine 
objave in dostavo te knjige v podpis ali 
pa 3 priporočenim pismpm. 

Hkrati se izbriše: 
Sedež; Maribor, Glavni trg 1. 
Besedilo: »Radiotckna« Josip Jan2e> 

kovic (9 Rg A 31). 
Lastnik: Josip Janžekovic". 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL, 
dne 1. marca 1946. 

Rg C III 22/9. 

Spremembe in dodatki: 
287. 

Sedež: Ccljo. 
Dan vpisa: 7. marca 1946. 
Besedilo: Prva jugoslovanska kovin- 

ska industrija, družba z o. z. 
Na podlagi odločbe zaplembene komi- 

sije Celje-mesto z dne 13 XI. 1945, opr. 
štev. zapi. 691/45, je vse Imetje tvrdke 
Prva jugoslovanska kovinska industrija 
družba z o. z. Celje in lastnice Fuchs 
Fani prešlo v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. marca 1946. 

H R B 1/15 

283. u'"' 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan vpisa: 5. marca 1946. 
Besedilo: JožcI Wagner, trgovina i 

mešanim blagom. 
Imetnik: Rihard Wagner, trgovec • 

Šmarju pri Jelšah. 
Na podlagi odločbe okrajne zaplem- 

bene komisije v Šmarju pri Jelšah » 
dne 3. IX. 1945 se zaznamuje, da ie 



Stran 118. 

prešlo vse imetje Riharda Wagnerja v 
last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče • Celjn 
dne 5. marca 1946. 

H R A 3/7 

Zadružni register 
Vpisi: 

B89. 
Sedež: Rečica pri Laškem. 
Dan vpisa: 23. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga i ome- 

jenim jamstvom v Rečici pri Laškem. 
Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 
b) da pod vodstvom gospodarskega stro- 
kovnjaka izdela proračun obnovitvenih 
del za vsakega posameznega člana in za 
celotni okoliš, nadalje določi višino obre- 
metnive v delu in denarju in odplačilni 
načrt za vsakega člana; c) da posreduje 
med člani in narodno oblastjo ureditev 
zemljiškoknjižnih, služnostnih in dru- 
gih event.spornih odnosov (komasacija); 
č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 
d) da skupno nabavlja in izdeluje, zbira 
in porazdeljuje med svoje člane grad- 
beni material; e) da s pritegnitvijo vseh 
razpoložljivih delovnih moči pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in 
«dobrenem obnovitvenem načrtu; i) da 
po možnosti od pristojnih vojaških obla- 
sti izposluje pritegnitev delovnih moči, 
riaati iz vrst vojnih ujetnikov ter jim 
odreja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 3. II. 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša petsto dinarjev 
in se mora .plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
eneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, veljavno s 
tem, da se nabijejp na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
BreČko Ivan, posestnik v Rečici 44, 

predsednik, 
Jančio Ludvik, posestnik v Rečici 24, 

tajnik, 
Kaluder Štefan, posestnik, Rečica 43, 

blagajnik. 
Goluh Martin, posestnik in Žagar, Re- 

••• 96, 
Ulaga Ivan, posestnik v Slivnem št. 7, 
Mikša Ivan, delegat tov. Zavora, Sv. 

Mihael 27, 
Kovač Jože, posestnik v Rečici 22, 
Grisak Ludvik, kolar v Rečici 144, 
šergan Nikolaj, posestnik v Rečici 70, 
Lah Franc, posestnik v Rečici 112. 
Zadrugo zastopata predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, Če sta pa odsot- 
na, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega, odbora. 

Zadrugo podpisujeta predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta pa od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. februarja 1946. 

Zt 21/46 — Zadr. VI 149/2 

290. 
Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 27. februarja 1946. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom na Igu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 3. februarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov — gozdnih posestnikov, s 
posebnim dogovorom pa tudi od uprav 
državnih gozdov in razlaščenih posestev 
ter agrarnih zajednic; b) obdelovanje 
lesa v polizdelke in izdelke na račun 
članov ter plačevanja lesa po izvršeni 
prodaji in po odbitku stroškov; c) naje- 
manje, nakupovanje ali zgraditev nepre- 
mičnin in inventarja radi zagotovitve so- 
dobnih obratovališč za obdelovanje lesa; 
č) poglobitev zadružne vzgoje in zavesti, 
pospeševanje smotrnega gozdarjenja in 
gospodarjenja z lesom sploh. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev na 
1 ha gozdne posesti in se mora vplačati 
ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino, 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik,   blagajnik,  morebitni   načelniki 
odsekov in 8 članov, ki jih voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
Če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Janežič Peter, kmet, Vrbljene št. 13, 

predsednik, 
Toni Franc, kmet, Ig 43, tajnik, 
Kraljic Franc, kmet, Ig 9, blagajnik, 
Uršič Anton, kmet, IŠka Loka 28, 
Tavželj Franc, kmet, Matena vas 23, 
Japelj Miha, kmet, Brest 5, 
Peršin Ivan, kmet, Jezero 16, 
Jarc Ivan, kmet, Podpeč 6, j 
Kumše Anton, kmet, Vrbljene 17,'-^ 
Oven Janez, kmet, Strahomer 2, 
Lenarčič Franc, kmet, Staje 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. februarja 1946. 

Zt 22/46. — Zadr. V 62/L 

291. 
Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa:. 6. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga % ome- 

jenim jamstvom v Borovnici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 3. fabruaria 1946 za nedoločen 
čas. 

 Števjf- 

Naloga zadruge je: a)  da  pod vod- 
stvom   tehničnega  strokovnjaka   pr°ucj 
terenske razmere in izdela obnovitven 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela Prö" 
račun obnovitvenih del za vsakega p* 
sameznega člana  in za  celotni okoliš» 
nadalje določi višino obremenitve v «e* 
lu in denarju in odplačilni načrt ^.•8?« 
kega člana; c) da posreduje med clan 
in narodno oblastjo ureditev zemljišč?" 
knjižnih,  služnostnih   in  drugih eve^ 
spornih   odnosov   (komasacija);   c) . <j 
priskrbuje kredit za nabavo materij* 
in   izvedbo  obnovitvenih   del;  d)   ® 
skupno nabavlja in  izdeluje, zbirai 
porazdeljuje med svoje člane gradben* 
material; e) da s pritegnitvijo vseh-»"8 

položljivih delovnih moči pod vodstvo 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru* " 
na naselja po predloženem in odobt . 
nem  obnovitvenem   načrtu;  f)   da P? 
možnosti od pristojnih vojaških °.D'aL 
izposluje pritegnitev delovnih moči, &•? 
sti iz vrst vojnih ujetnikov in jim °QfL. 
delo  po njihovi  strokovni  usposoWJ 
nosti. ,    .„ 

Zadružni delež znaša 200 dinarjev^ 
se mora vplačati ob vstopu v zadrug 
Vsak zadružnik jamči še s petkrat"1 

zneskom vpisanih deležev. — ZadrUR 
objavlja svoje priobčitve s tem, dal- 
nabije na zadružni razglasni deski. » 
bilo   na   skupščino   pošlje   poleg je?e 
vsem LOO, v območju katerih P& L\ 
in vsem članom, slednjim najmanj 8 °_ 
pred skupščino.  — Upravni odbor L 
stavljajo predsednik, tajnik, blagaJ^ ' 
morebitni načelniki odsekov in 5 čla|l0J, 
ki jih voli skupščina za dobo treh J?£ v 
Vsako leto izstopi tretjina odborn^ 
Zadrugo zastopata in zanjo Podpij^L 
predsednik in tajnik upravnega odt*> 
če sta pa odsotna, dva za to ••••3;5 
na člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: ^H0!^. 
Janez, železničar, Borovnica 47, ••^3«^ 
nik, Skrbeč Janez, zid. delovodjo» /L 
rovnica 100, tajnik, Telban Budolf, »U 
bučar, Borovnica 61, blagajnik, &°l§t, 
Janez, zidar, Borovnica'152, Rot FJ"£ 
mizar, Zahočevo 9, Suhadolnik ••1• 
kmet, Zavrh2, Juha Anton, kmet, Bregjj 
Debevec Franc, delavec, Dol 42, KaV 

Franc, delavec, Borovnica 17. 
Okrožno sodišče v Ljubljani   : 

dne 3. marca 1946. 
Zt 19/46. — Zadr. V 63/1 - ';. 

292. * 
Sedež: Košaki, 
Dan vpisa: 4. marca 1946. t 
Besedilo:   Vinogradniška   zadrug» 

omejenim jamstvom v Košakih.      .-„p* 
Zadruga je bila ustanovljena-«a •, ^ 

ščini dne 12. februarja 1946 za. »eC?- 
cen Čas. j^eia- 

Naloga zadrugo je: a) skupna °TNV 
va in izkoriščanje zadružne zem:}L ncr 
nogradov, sadovnjakov in gozdov) ^• 
trebna postopna obnova' nasadov .£vj 
strokovnim vodstvom, b) skupna J":^ 
proizvajalnih sredstev in drugih P' £ 
ščin zaradi obdelave in obnovej^va 
nega zemljišča.^pa tudi g^P^rd0^ 
posameznih članov croti primer»*- 
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skođnini, e) skupna predelava in vnov- 
cevanje zadružnih pridelkov in izdelkov, 
Paludi vnovčevanje lastnih pridelkov 
aaružnikov proti primerni odškodnini, 

<0 skupno vzdrževanje in graditev za- 
«ruznih objektov in naprav 1er skupna 
nabava v ta namen potrebnega male- 
fiala. Na enak način lahko zadruga po- 
maga posameznim članom proti pri- 
merni odškodnini, d) širjenje strokov- 
nega znanja in poglobitev zadružne za- 
vesti. 

•»• splošno naj se zadruga ravna po 
strokovnih navodilih oblasti Ljudske re- 
publike Slovenije. 

*4er so krajevne razmere za to pri- 
merne, zadruga tesno sodeluje z bližnjo 
vinarsko in sadjarsko zadrugo. Vse le 
naloge opravlja radi samopomoči in iz- 
?°'l»anja gospodarskega položaja svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
je •plačuje ob pristopu oziroma ob raz. 
°elitvi čistega poslovnega prebitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
î?-?1"'! ^e z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
jasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
j?inik, blagajnik in največ dva člana, ki 
Un voli skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
^bora. 
i .^drugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in' tajnik upravnega od- 

,0rajvSe sta pa odsotna, dva za to po- 
"laščena člana upravnega odbora. 

f, Ciani upravnega odbora so: 
«eranovič Franc, viničar, Košaki, pred- 

an i k, 
jj.^epina Ferdo, viničar, Počehova, taj- 

ga^a-lku3 Anton» viničar, Košaki, bla- 

prebil Marija, viničarka, Počehova, 
•••• Alojz, viničar, Košaki. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 
dne 4. marca 1940. 

Zadr. II 103/1. 

203. * 
Sedež: Sp. ••••. 

'   BeDJ'-PÌ8a: 4- marca 1946- 
c„    sedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
bV 0nipJ°nim jamstvom v Iločah. 
8či^dIuga Je bila ustanovljena na skup- 
^en ča      23- decembra 1945 za ncdolo- 

'daia
al0ga zadruRe je: a) nabava in pro- 

^rebšč- p0darsldh in življenjskih po- 
bi vr,ln >Za članstvo brez posrednikov, 
•1•••"°•••••••• pridelkov in izdelkov 
in nakn ez P°sre^nikov, c) najemanje 
ïiin u"R?vanie inventarja in nepremič- 
en ustat krr ie l<> v zadružno korist, 
Uavlint,- JanJ'e in sodelovanje pri usla- 
druznîh1U P^walnic in oddajališč, za- 
inCenpi-g09tlln in Poctietii zaradi boljše 
Cevanip -iPres,crbe svojih članov, d) skli- 
^davan'anskin sestankov, prirejanje 
dr,ižne v ln teeai°v Iza poglobitev za- 
*** Dr„K ?°^e in aktivnejše sodelovanje 

»nbiuwla zadružne zajyati. 

Vse te nalogo opravlja radi samopo- 
moči in izbolj cvanja gepodarsiva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znala 1^0 dinarjev in 
se plačuje takt j cb pristopu v zadrugo 
ali v 10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je cmejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Oznanila se izvršujejo s tem, da se 
razglase v zadružnem glasilu in nabi- 
jejo na zadružni razjasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kot je poslovalnic, ki jih 
voli skupščina za debo treh let. Vsako 
leto se izmenja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopala in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora, ali pa en član upravnega od- 
bor in po en nameščenec, ki ga po pred- 
hodni načelni odločbi slumščine upravni 
odbor pooblasti in prijavi za vpis v za- 
družni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Primcc Mirko, zasebni uradnik, Spod- 

nje Hoče, predsednik, 
Januš Štefan, poštni uslužbenec, Spod- 

nje Hoče, podpredsednik, 
Keršič Ivan, lastnik električne žage, 

Sp Hoče, 
Kline Ivan, kmet, Rogoza, 
Žvan Franc, kmet, Zg. Hoče, 
Franerei Karel, kmet, Bohova, 
Vabič Maks, mehanik, Sp. Hoče. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 
dne 4. marca 1916. 

Zadr. II 110/1. 

201. 
Sedež: Sv. Peter pri Mariboru. 
Dan vpisa: 8. marca 1046. 
Besedilo: Nabavna in r.rc^njna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Sv. Petru. 
Zadruia je bPa ustanovljena nà skup- 

ščini dne 2. îebruarja 191G za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 
daja, gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist, 
č) ustanavljanje in sodelovanje^ pri ^usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov, d) skli- 
cevanje članskih sestankov, prirejanje 
predavanj in tečajev za poglobitev za- 
družne vzsoje in aktivnejše sodelovanje 
ter probujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljševanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se plača takoj ob vstopu v zadrugo ali 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih. Jam- 
stvo je omejeno. 

Vsak zadružnik jamči se z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo v zadružnem 
glasilu in z nabitjem na zadružni raz- 
gln^ni deski. 

JUja.ravALadhoxÄPstavliaio ^edsednik,. 

podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora kot je poslovalnic, ki jih 
voii skupščina za dobo treli let. 

Vsako le'.o se izmenja tretjina članov 
upravnega odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predòcinik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora, ali pa po en član upravnega od- 
bora in po en nameajenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi ekup-ščine 
upravni odbor pooblasti in prijavi za. 
vpis v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Knuplež Alojz, ekonom, Malečnik, 

predsednik, 
Fluher Ivan, kmet, Trčova, podprod« 

sodnik, 
V račko Jože, ekonom, Malečnik, 
Ivanuša Martin, krojač, Trčova, 
Cerič Franc, viničar, Hrenca, 
Crnko Zoran, ekonom, Nebova, 
Novakovič Olga, učiteljica, Trčova. 

Okrožno sodiščo v Mariboru, odd. IL» 
dne 8. marca 19-16, 

Zadr. II 111/1. 

295. 
Sedež: Turnigčo. 
Dan vpisa:8. marca 1946. 
Besedilo: 'Živinorejska zadruça z orao- 

jonim jamstvom v Turnišcu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščin^ dne 25. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko odgovarjajoče in osta'o go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika opravlja pristojna poslovna 
zveza, c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejsko po~< 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo, č) da prevzema od- 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
na njih račun po kakovosti aH povpreč- 
no in to mleko ter mlečne izdelke vnov- 
čuje, d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mle- 
ka, e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov,, 
i) da prireja za svoje zadružnike živin- 
sko sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k po- 
speševanju živinoreje. 

Radi uspešnega poslovanja opravlja 
zadruga delo po odsekih. Vse te naloge 
opravlja radi samopomoči in izboljšanja 
gospodarstva svojih članov in delovnega 
ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in, 
se vplača ob vstopu v zadrugo. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči š^e z 
desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. > 

Upravni odbor sestavljajo predsjednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 člani, ki jih voli skupščina 
za dobo treh let 

Vsako lcjo gejzmcnja tretjina Sanoj 
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Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sla odsotna, pa dva za to poob- 
laščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Bakan Štefan, poljedelec, Nedclica, 

predsednik, 
Nemec Štefan, poljedelec, Turnišče, 

tajnik, 
Kučko Štefan, poljedelec, Turnišče, 

blagajnik, 
Gerenčar Jožef, poljedelec, Strehovci, 

načelnik odseka, 
Prša Jožef, poljedelec, Mala Polana, 

načelnik odseka. 
Zver Štefan, poljedelec, Žižki, odbor- 

nik, 
Gutman Jožef, poljedelec, Bogojina, 

odbornik, 
Gruškovnjak Štefan, poljedelec, Cren- 

šovci, odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 

dne 8. marca 1946. 
Zadr. II 103-1. 

20G. 
Sedež: Žužemberk. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Žužem- 

berk, Sela, Ratje, Križi, Lipje, šmihel. 
Dan vpisa: 17. decembra 1945. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Žužemberku. 
Zadruga je ustanovljena dne 9. sep- 

tembra 1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) nabava gospo- 

darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov; b) vnovčeva- 
nje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov; c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor: sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva 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 sestan- 
kov, prirejanje predavanj in tečajev za 
poglobitev zadružne vzgoje in aktivnej- 
šega sodelovanja ter prebujanje zadruž- 
ne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z lOkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende, zaradi česar je za- 
druga oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika, morebitnih načelni- 
kov odsekov in 4 članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Objave in priobčitve članom se nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega načelstva so: 
Picek Rajko, gostilničar, Žužemberk 

št. 14, predsednik, 
Lavrič Rajko, krojač, Žužemberk 4.4, 

tajnik, 
Pasar Jože, vpok. železničar, Žužem- 

berk 3, blagajnik, 

Zalašček Franc, posestnik, Žužemberk, 
št. 61, odbornik, 

Vehovec Vera, posestnica, Žužemberk 
št. 14, odbornica, 

Gliha   Jože,  čevljar,  Žužemberk   4G, 
odbornik, 

Nagode Ignac, kovač, Žužemberk 57 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 17. decembra 1945. 
Zt 34/45. — Zadr. II 62/1. 

Spremembe in dodatki: 
297. 

Sedež: Sv. Jošt nad Vrhniko. 
Dan vpisa: 5. marca 1946. 
Besedilo: Lesna zadruga »Zlati vrli« 

pri Sv. Joštu nad Vrhniko, zadruga z 
omejenim jamstvom. 

Na skupščini dne 8. IX. 1945 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Lcsno-pro- 
duktivna zadruga »Zlati vrh« z omeje- 
nim jamstvom v St. Joštu nad Vrhniko. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- 

nih pridelkov) od svojih članov gozdnih 
posestnikov, v smislu posebnega dogo- 
vora, pa tudi od uprav državnih gozdov 
in razlaščenih posestev ter agrarnih za- 
iednic, b) obdelovanje lesa v polizdelke 
in izdelke za račun članov ter plačeva- 
nja lesa po izvršeni prodaji in po odbit- 
ku stroškov; c) najemanje, nakupovanje 
ali zgraditev nepremičnin in inventarja 
radi zagotovitve sodobnih obratovališč za 
obdelovanje 1•••; č) poglobitev zadružne 
vzgoje in zavesti, pospeševanje smotr- 
nega gozdarjenja in gospodarjenja z le- 
som snloh. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Vabilo na skupščino pošlje zadraca 
vsem LOO, v območju katerih posluje, 
in vsem članom, slednjim najmanj 8 dni 
pred skupščino. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Zakelj Jakob, Božnar Alojzij. Zakelj 

Ivan, Luznar Matevž in Zakelj Franc, 
vpišejo na se člani upravnega odbora: 
Slovša Franc, posestnik, Butajnova 25, 

predsednik, 
Osredkar Gregor, posestnik, Št. Jošt 

št. 2, podpredsednik, 
Grbec Franc, posestnik, Butajnova 2, 

tajnik, 
Zakelj Janez, posestnik, Št. Jošt 21, 
Oblak Jurij, posestnik, Lučne 7, 
Jerala Franc, posestnik, Samotorica 

št. 9. 
Okrožno sodišče v Liubljani 

dne 3. marca 1946. 
Zadr. IV 89/5. 

To 95/46 
Oklic 

99G 

Tožnica Capla Marija roj Jerenec, ple- 
tilja na Pobrežju, Stanko Vrazova ulica 

št. 47, je vložila proli Capii Ivanu, de- 
lavcu ravnotam, sedaj neznanega biva- 
lišča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej tožbi j* 
določena na dan 29. marca 1946 ob pol 
9. uri pri tuk. sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin Lečnik Mi- 
loš, tajnik tuk. sodišča, Ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost :n stroške, do- 
kler se sam ne zglasi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Maribora 
dne 1. marca 1946. 

To 115/46 1007 

Oklic 
Kolarič Terezija roj Zebela, kuharica... 

v Ormožu 124, zastopana po dr. Milanu 
Šijancu, odvetniku v Ormožu, je vložil^-," 
proti Kolariču Ivanu, sobarju v OrmoCjjr 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz' 
vezo zakona. Javna ustna razprava v tej 
tožbi je 'razpisana na 3. aprila o p°" 
9. uri pri tuk; sodišču, soba št. 84.      '  - 

Ker bivališče tož.enca ni znano, se ma 

postavi za skrbnika na čin Lečnik Mi- 
loš, tajnik tuk. sodišča, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
kler se sam ne zglasi ali imenuje po* 
oblaščenca. \ 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. marca 1946. 

To 147/46-2 I»18 

Oklic 
Lor I adislava roj. Magdalene, zasek" ' 

niča v Racah št. 70, je vložila proti LofU 

Alojzu, bivšemu poštnemu asistentu-* 
Racah, sedaj neznanega bivališča, tožb0 

na razvezo zakona. Javna ustna i"82" 
prava v tej pravdi je razpisana za da" 

10. aprila 1916 ob 8. uri 
pri tukajšnjem sodišču, soba št. 84. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, se 
mu postavi za skrbnika na čin Leči"* 
Miloš, tajnik okrožnega sodišča v Mewv 
boru, ki ga bo zastopal na njegovo ne* 
varnost  in stroške, ' dokler se sam ••

y 
javi aH ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. !•> " 
dno 12. marca 1946. 

To 20/46 * "7 
Oklic 

Tožnica Stromberger Berta roj. Me£ 
nik, tov. delavka v Mariboru, Smetaj 
va ulica 49, je vložila proti Stroin^ 
gerju Ernestu, mesarju v Gurk na jv 
roškem, sedaj neznanega bivališča, t 
bo na razvezo zakona. Javna ustna r» 
prava o tej tožbi je razpisana nf.-*..' 
marca 1946 ob 9. uri pri tuk. sodisi 
soba št. 84. ü 

Ker bivališče toženca ni znano, se ^ 
postavlja za skrbnika na čin Lečm* ' 
loš, tajnik tuk. sodišča, ki'ga bo l& ^ 
pal na njegovo nevarnost in st.rosi^hl8« 
kler se sam ne javi ali imenuje V°° ; 
žčenc? ' 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. marca 1946. " " 
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To 113/46 

Oklic 
Gril Angela roj. Pečlin, tkalk a v 

095 

Stu- J        ,- *"*•••   IUJ.   J l'Hill, 

• Gn i ?reSernova ul. 3, je vložila proti 
v M .^efu> Pazniku v moški kaznilnici 
tovh •      u' zdaj  neznanoga bivališča, 

•j, z ° na razvezo zakona.  Javna ustna 
«zprava o tej tožbi je razpisana za 3. 

•••• 1946 ob 8. uri pri tule. sodišču, 
, eoba št. 84. 
* ••••»•• *vaHšče toženca ni znano, se mu 
;" tó f • -a skrbn,'ka na čin Lecnik Mi- 
. ,**« tajnik tuk. sodišča, ki ga bo zasto- 
ja g£ na njegovo nevarnost in stroške, do- 
• wMSvv

sam ne zglasi, ali ne imenuje 
;• ^Mascenca. 
;   °krožno sodišče • Mariboru, odd. I., 
jNv, dne 11. marca 1946. 

Tožr, 

$• 1019 
Oklic 

p^^nica Vajs Alojzija roj. Bratina, 
l^spodinja v Mariboru, Smetanova ul 
bri» i le v*°*i'a Pr°ti Vaisu Francu, 
C 52 .moJstru v Mariboru, Koroška 
:   "?i sedaj neznanega bivališča, tožbo 

fl? razvezo zakona. 
dnuVna ustna  razprava o tej tožbi  je 
QolPcena za dan 
D« ?^ marca 1946 o poli 10. uri 
'"Muk. sodišču, soba št. 84. 
j. er bivališče toženca ni znano, se po- 
1,|}M skrbnika na čin Miloš Lečnik, 
••}. *••- sodišča, ki ga bo zastopal na 
fiàih°V° nevai-nost in stroške, dokler se 
Jjen 

ne fcglasi ali ne imenuje poobla- 

"'.  Okrožno sodišče v Mariboru 
.   dne 6. marca 1946. 

III T 
40/46-4% 1001 

. T v w Sklep 
kovi!.ZeSa stranka Anton in Ljudmila Ku- 
ït/76 ^^'ika na Spodnji Hajdini 
Novak ••- ^tu^u' Z0Per toženo stranko 
ga biv ••^° ro^ Cucek, sedaj neznane- 
He ?0_a^ ca> radi izročitve nepremični- 

•   vsporni predmet 34.000 din). 

Jožefi bi.vaiiš?e tožene stranke Novak 
lja 2- •°1- Cucek ni znano, so ji poslav- 
nik 0•• .°nika tov. Pihler Janez, urad- 
^8t0DalJ-ne?a sodišča v Ptuju, ki jo bo 
Bo npv. 

• cuvai njene interese na nje- 
- Gasila        -in stro§ke> dokler se ne 

_      •• aH ne imenuje pooblaščenca. 
kr«ino sodišče v rtuju, odd. III., 

dne 13. marca 1946. 

°••/4•-_2 

Vedba Postopanja za progla- 
j sitev mrtvim 

•J896 v pefan. rojen 20. avgusta leta 
Leniva • *?** Bistrici, okraj Dolnja 
fim- kat vln ana in Ver°ne roj. Copot, 
leta 1912 , c.e' ^mski, delavec je odšel 
•••••••}{•   b°vemo Ameriko in bil lam 
4 VeS JavljV

L    cacu" 0d leta lö28- sc 

1023 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Jakšič Štefan umrl, se uvaja na prošnjo 
njegovega bratranca Geriča Matije, pos. 
v Gornji Bistrici št. 52, postopanje za 
proglasitev mrtvim in se izdaje poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Šimonki 
Aleksandru, sodnemu uradniku pri 
okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi. 

Jakšič Štefan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču, aH dà drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. aprilu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo in izvedbi dokazov odlo- 
čilo o proglasitvi mrtvim. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. I., 

dne 9. marca 1946. 

Opr. št. Ok 18/46—3 1012 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Brezar Maksim-Crt, rojen 27. marca 
1911 v Ljubljani, sin Valentina in Šte- 
fanije roj. Jamar, r. kat. vere, oženjen, 
stavbeni tehnik iz Ljubljane, Na jami 
št. 8, je kot kurir štaba 10. U. B. >ljub- 
ljanske« 18. divizijo NOV za nemške 
ofenzive na Dolenjskem nesel po ope- 
rativnem ozemlju pošto od vasi Metnaj 
na štab divizije na Pleševico v dneh od 
30. X. do 2. XI. 1943 ob življenjsko ne- 
varnimi prilikami in se ni več vrnil k 
svoji enoti ter je od tedaj pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
Brezar Marije roj. Minar, gospodinje Na 
jami št. 8 v Ljubljani, postopanje v do- 
kaz smrti'ter se izdaje poziv, da vsakdo, 
komur je o pogrešanem kaj znano, po- 
roča do 31. decembra 1946 sodišču aH 
hkrati postavljeni skrbnici Brezar Sta- 
ni, uradnici, Čopova ul. 1 v Ljubljani. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 21. februarja 1946. 

* 
Ok 39/46—2 1024 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Zunk Matija, roj. 16. XII. 1898 v Tr-' 
bovljah, stan. nazadnje v Trbovljah-Retju 
št. 129, je odšel dne 13. IX. 1944 v parti- 
zane in se od 18. XII. 1944 ni več javil 

Ker je verjetno, da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, se uvede na pred- 
log njegove žene Zunk Julije roj. Gla- 
vač, gospodinje v Trbovljah-Retju št. 129, 
postopanje za proglasitev mrtvim ter se 
izdaje poziv, da so o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Lanfferju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Zunk Matija se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest ò sebi. 

Po 1. I. 1948 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I„ 

dne. 14, marca 1946. 

Razna oblastva 

Št. 14063/11—46. '022 
Spremembe poštnih okolišev 

Kraj Grlova se z dnem 1. aprila 1946 
izloči iz okoliša pošte Veržej in se pri- 
ključi okolišu pošte Križevci pri Ljuto- 
meru. 

Direkcija pošte v Ljubljani 
dne 14. marca 1946. : 

Št. 448/46 1017 
Objava. 

Redni letni živinski sejem na sred- 
postno sredo, t. j. 27. marca 1946, se bo 
v Vitanju, okr. Šl. Konjice, zopet vršiL 

Krajevni ljudski odbor Vitanje 
dne 13. marca 1940. 

Razno 
1026 

Narodna banka 
Federativne ljudske republike Jugo- 

slavijo , 
Dvajset drugo redno zborovanje del- 

ničarjev Narodne banke Federativne 
ljudske republike Jugoslavije je skli- 
cano za BI. marec 1946 ob 9. uri do- 
poldne v poslopju NaroJne banke FLRJ 
v Beogradu. 

Dnevni   red: 
1. Konstituiranje zbora in volitev dveh 

delničarjev za overovitelja zapisnika. 
2. Poročilo upravnega odbora.- .     -, 
3. Poročilo nadzornega; odbora, i • .« 
4. Poročilo o izvršeni spremembi ..v 

zakonu o Narodni banki in v bančnih 
statutih. - -.   :, 

5. Poročilo o izdani razrešnjek članom 
upravnega in nadzornega odbora za 
1945. leto po odstavku IL čl. 70. banč- 
nih statutov. , '. ; 

6. Predlogi delničarjev, kolikor, jbi 
bili po določilih statutov (čl. 76), ,  '" 

Tega zborovanja se sme ndeležiti.vsak 
delničar, državljan Federativne ljudske 
republike Jugoslavije, ki ima. najpîanj 
10 delnic (čl. 60. zakona o,Narodni 
banki). Delničarje, ki imajo manj kakor 
10 delnic, sme zastopati kdo izmed ,rjjih 
ali kak tretji delničar; ta pooblaščenec 
razpolaga s številom glasov, ki ustreza 
vsoti združenih delnic (člen 72. sta- 
tutov). 

Delničarji, ki se žele udeležiti- tega 
zborovanja, morajo svoje delnice'1 kakor 
tudi druga dokazila, ako so potrebna, 
predložiti najmanj pet dni pred dnevom, 
določenim za zborovanje, to je.do, všte- 
tega 25. marca t. 1. do 14. ure.,, ,,,,, _ 

Predložene delnice sprejema in izdaja 
zanje potrdila: -, 

v Beogradu — Narodna banka (Ode- 
ljenje za ostave), v ostalih krajih drŽave 
pa vse podružnice Narodne banke. 

Ker-so delnice po obstoječih pred- 
pisih deponirane pri denarnih zavodih, 
bodo veljale delnice kot deponirane pri 
Narodni banki v smislu tega poziva, ako 
se Narodni banki predloži potrdilo^od- 
nosnejsa zavoda, da so, delnice deponi- 



Stran 122. Štev. 23. 

rane pri tem zavodu in da se glase na 
ime delničarja, ki se želi udeležiti tega 
zborovanja. 

Po zborovanju more vsak delničar 
svoje delnice (in ostala priložena doka- 
zila) dvigniti proti vrnitvi potrdila tam, 
kjer jih je predložil. 

Po odredbah člena 71. zakona o Na- 
rodni banki se pripominja, da je bilo 
pri sodišču zahtevano uničenje delnic z 
naslednjimi številkami: 6083 do 6087, 
7638, 7802, 7804, 7808, 7814 do 7815, 
8700 do 8721, 10723, 11829, 13538 do 
13564, 13566 do 13568, 13570 do 13574, 
13579 do 13582, 15880 ào 15881, 16259, 
19712, 19714, 19797 do 19800, 23351 do 
25355, 32383, 32387 do 32389, 32301, 
41989 in 42004. 

St. 16510. Guverner 
11. marca 194G      Narodne banke FLRJ 

v Beogradu T. Zdravković s. r. 
* 

1008 
Vabilo 

na 62. redno skupščino Kmetske poso- 
jilnico  ljubljanske  okolice  v  Ljubljani 

zadruge z neomejenim jamstvom, 
ki bo dne 30. marca 1946 ob 9. uri v po- 
svetovalnici v Ljubljani, Dalmatinova ul. 

št. l/I. z naslednjim 
dnevnim  redom: 

1. Otvoritev in konstituiranje skup- 
ščin e. 

2. Poročilo upravnega odbora ter pred- 
ložitev zaključnega računa in računa 
zgube in dobička za upravno leto 1945. 

3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Predlogi in pritožbe zadružnikov. 
5. Sklepanje o računskem zaključku 

za upravno leto 1945, o porabi poslov- 
nega dobička in o podelitvi razrešnice 
članom upravnega in nadzornega od- 
bora. 

6. Dopolnilne volitve upravnega od- 
bora in namestnikov. 

7. Dopolnilne volitve nadzornega od- 
bora. 

8. Določitev: a) vsote, do katere se 
sme zadruga zadolžiti, 

b) vsote hranilnih vlog, ki Jih sme za- 
druga sprejeti, 

c) najvišjega zneska kredita, ki ga 
isme zadruga podeliti posameznim za- 
družnikom. 

9. Sklepanje o pooblastilu upravnemu 
odboru glede vnovčenja zadružnega pre- 
moženja. 

10. Slučajnosti. 
Ako skupščina ob napovedani uri ne 

bo sklepčna, bo čez pol ure druga na 
istem mestu in z istim dnevnim redom, 
ki bo v smislu § 37. pravil sklepala ve- 
ljavno ne glede na število navzočih za- 
družnikov. 

Letni sklepni računi so v poslovalnici 
zadruge med uradnimi urami razgrnjeni 
na vpogled zadružnikom. 

Ljubljana dne 15. marca 1940. 

Upravni odbor 

965-3—2 
Poziv upnikom 

Po odločbi ministrstva za finance NVS 
z dne 12 decembra 1915, št. 961-V-1945, 
z zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratke federativne Jugoslavije 
VII-štev. 8619 z dne 3. novembra 
1945 je bila odrejena likvidacija 
Creditanstalt-Bankverein, podružnica v 
Mariboru, ki je poverjena Denarnemu 
zavodu Slovenije. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1946 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Credit- 
anstalt-Bankverein, podružnica v Mari- 
boru. 

V Mariboru dno 12. marca 1946. 
Denarni zavod Slovenijo 

kot likvidator 
Crediian^talt-Bank verein, 

podružnica Maribor 
* 

936—3—2 
Poziv upnikom 

Po odločbi ministrstva za finance NVS 
z dne 12. decembra 1915, Št. 961-V-1945, 
z zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
VII-štev. 8649 z dne 3. novembra 
1945 je bila odrejena likvidacija 
Länderbank Wien A. O., podružnica 
Maribor, ki je poverjena Denarnemu 
zavodu Slovenije. 

Upniki navedenega zavoda se poziva- 
jo, da najkasneje do 30. aprila 1946 pri- 
javijo svoje event, terjatve na naslov 
Länderbank Wien A. G., podružnica 
Maribor. 

V Mariboru dne 11. marca 1946. 

Denarni zavod Slovenijo 
kot likvidator 

Länderbank Wien A. G., 
podružnica Maribor 

Izgubljene listino 

Izgubila se je evidenčna tabla za oseb- 
ni avtomobil S št. 6157 in jo a tem pre- 
klicujerno. 

Državna gozdna uprava 
1000 Podvelka 

Izgubila sem začasno osebno izkaz- 
nico št. 349, izdano od K LO v Smartnem 
pri Litiji na ime Avsenik Marija iz 
Volčje jame, okraj Litija. S tem jo pre- 
klicujem. 
1020 Arsenik Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico števil- 
ka 6789, izdano od K LO Gorje pri Bledu 
na ime Ambrožič Ana iz Gorij pri Ble- 
do. S tem jo preklicujem. 
1009 Ambrožič Ana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega LO v Sori na ime Južina 
Franc iz Gosteč. S tem jo preklicujem 
999 Južina Franc 

Ukradena mi je bila šoferska izkaz- 
nica, izdana od  mestnega  LO v Mari; 
boru na ime Koželj Andrej s Tezna Prl 

Mariboru. S tem jo preklicujem. 
998 Koželj Andrej 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, šofersko 
izkaznico in izkaznico OF, vse na i019 

Kremžar Franc iz Ljubljane, Apiliovs 
ul. 17. S tem jih preklicujem. 
1016 Kremžar Franc 

Izgubil sem dijaško knjižico št. 21 e 
spričevalom za I. polletje 1945/46 •-D 

državne gimnazije v Kranju, izdano 
15. X. 1945 od ravnateljstva gimnazije 
na ime-Krušič Bogdan iz Kranja. S te10 

jo preklicujem. 
1021 Krušič Bogdan 

Izgubila sem službeno izkaznico, if 
dano od statističnega urada pri pre«" 
sedništvu vlade na ime Lakovič Maric3 

iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1025 Laico dč Marica 

Izgubil sem osebno izkaznico šteV! 
ka 8234, izdano od krajevnega LO v/r 

zinu na ime Marin Gabrijela iz Trzin* 
S tem jo preklicujem. 
1003 Marin Gabrijela   - 

Izgubil sem osebno izkaznico in |? 
kaznico OF, prvo izdano od komand? 
NM v Ljubljani, slednjo od četrti Si^K» 
na ime Marion Dominik iz Ljubljana 
S tem jo preklicujem. 
1010 Marion Dominik 

Izgubila sem začasno osebno izkazi»60 

št. 100, izdano od krajevnega LO v M'?' 
ki pri Kočevju na ime Muhič Evlalija '. 
Mlake 20 pri Kočevju. S tem jo prek"' 
cujém. , 
1005 Muhič Evlalija 

Ukradena mi je bila osebna izkaznic 
izkaznica OF, prometna knjižica za k°' 
znamke >••••••<, ev. št. 111530 in ov° 
oblačilni nakaznici, izdane: prva od *, 
mande NM, druga od terena postne o " 
rekcije, tretja od komande NM in sle» 
nji od ministrstva za trgovino in Pj". 
skrbo, vse v Ljubljani, na ime Sku" 
Jože iz Ljubljane. S tem jih prekucu 

jem. 
1011 ßkubic Jo**' 

Izgubil sem začasno osebno izkazr"^ 
izdano od krajevnega LO na Pp^cl

vraj 
ime Vidic Jože iz Dolenje vasi, ok» ' 
Grosuplje. S tem jo preklicujem. 
1002 Vidic Sol» 

Ukradena mi je bila osebna izkazn***; J   -    — -      - • • ijani "s 

rda 
Vrhniki. S tem jo preklicujem. 

uiuuuciiu ui» je una vicuna »«••-- 
izdana od komande NM v Ljubljani _ , 
ime  Zeleznik  Frančiška   z Verda V 

1013 Zeleznik FranÖS*». 
licA Izgubil sem začasno osebno izkazn    * 

izdano od krajevnega LO v Rašici "a ' „, 
Žužek Milan iz Rašice 46, okraj OroSur 

Ije. S tem jo preklicujem. 
1001       •   ' ' i - » f '        2ažck JIi,ae 

Založba: Uprava Uradnega lista LRSj urednik: fohar ßobertj; tiska tiskarna »Merkur« d. d, — vsi v Ljubljana 
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jodna oblastva 

Trgovinski register 

298. VP/sf: 

S^ež: Tacon 36. 
ï£a vpisa; 16. marca 1946. 
geeedilo: >PIcsk< Cižman-Kepic. 

in S}jrk
alni Predmet: Splošno pleskarstvo 

drn^žbena   °blika:   Javna    trgovska 
lïV* 15- mar<* 1W6. 

v ^«zbeniki: Cižman Anton, pleskar 

^••• in 86, Kepic Poldc' Plcskar v 

jet ••^• zastopata in zanjo podpisu- 
Prkt i družbenika skupno tako, da 
Stamnn-i P04 Pisanini, tiskanim ali s 
evolà V1 ° odtisnjenim besedilom firme Ja lastnoroCna podpisa. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
,_ o dne 16. marca 1946. 
4t 34/46. — Rg A VIII 104/1. 

jftft       spremembe in dodatki: 

§*to: Bled. 
••• Nm'- 18- marca 1946. 

m * 1Lo: •••°• *n drug, industrija 
Po^i     đu- 8enìp„u °^an okrajnega sodišča na Jo- 

in •« • dne 1.1.1946, opr. št. 75/45-17 
fe •,••

•• 26- •. 1946, opr. št. Zp 76/45, 
*Lßj.    se vsa imovina tvrdke v last 

°kroïno sodišče • Ljubljani 
dne 9. marca 1946. 

Rg A VII 277/Ö. 
300. * 

^Seïnf îub]Jana' w°"0Ta 5- 
fiäj£isa: 13- em• 1946. 

Ja toZÄ1 odločbe NVS, ministrstva 
1946 »„"ì? » rudarstvo z dne 1. III. 
belega??- 8•- I/P-1104/46-•, se vpiše 

Okr!$ak Franc i* Ljubljane. VKr»jno sodišče T LJubljani 
«ne 9. marca 1946. 

s % A VII 206/2. 
"01, * 

si^ediS^k1?' marca 1946- 
1?« ttoail«-    ?"'   «goslovansko  tek- 

• Sr?iNVS- ministrstva za indu- 
SP-. *«. p2?ar&vo z dn° 7-  I- 1946- 

riH Jože^8^1' 6e ^e delegat 

OknšL1* ^••••, Industrijska 9. 

.     dn» 16. marca 1946. 
Kg C IV 191/0. 

Objave 
302. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. marca 1946. 
Besedilo: »Gorjana« lesno podjetje, 

družba z o. z. 
Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za industrijo in rudarstvo z 
dne 26. februarja  1046, Zap. št.  I/P- 
559/46-J, ee zaznamuje zaplemba imo- 
vine v korist države in vpiše delegat 
Senica Viktor, referent za nabavo lesa 
v Združenih papirnicah, Vevče. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. marca 1946. 

Rg C V 213/7. 

303. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. marca 1946. 
Besedilo: Papiros, družba t o. z. 
Na podstavi sklepa okrajnega sodišča 

v Ljubljani z dne 6. februarja 1946, 
Ksp 1291/45—4, se pri tvrdki Papiros, 
družbi z o. z. v likvidaciji v Ljubljani, 
zaznamuje, da so prešli vsi  poslovni 
deleži družbenikov v last FLRJ. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 1. marca 1946. 

Rg C V 356/6. 

304. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. marca 1946. 
Besedilo: Mr. Sušnik Riharđ, Ljub- 

ljana. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 21. novembra 1945, opr. št. 
Kns 1110/45—7, se zaznamuje, da je 
prešla vsa imovina tvrdke v last FLRJ. 

Po odločbi VLRS ministrstva za na- 
rodno zdravje zap. št. 1004/2—Vb z dne 
26. I. 1946 se izbriše dosedanji na« 
ziv firme Mr. R. Sušnik, Ljubljana in 
vpiše mesto tega novo besedilo firme 
»Prva državna lekarna v Ljubljanic. 

Delegat: Mr. ph. Preveč Nevina, Ljub- 
ljana, Večna pot 37, ki bo podpisovala 
za firmo tako, da postavi pod pisano, 
natisnjeno ali vtisnjeno besedilo svoj 
podpis z označbo delegata. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. marca 1946. 

Rg A I 102/4. 

305. 
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 4. 
Dan vpisa: 13. marca 1946. 
Besedilo: Tekstilna toTarna Vlai & 

Ko. 
Na podlagi odločbe NVS, ministrstva 

za industrijo in rudarstvo z dne 1. III. 
1940, zap. It I/P-1104/46VB se.vpiše de- 
legat Lesjak "Franc iz Ljubljane. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 9. ma^fl 1946. 

Rg A •IH 68/4. 

306. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa*. 14. marca 1946. 
Besedilo: Tkanina d. d. v Ljubljani. 
Po sklepu skupščine z dne 14. II. 1946 

se je družba razdružila in prešla v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorja: Lampe Vilko, uradnih v 
Ljubljani, Apihova 23, Višnar Slavko, 
uradnik v Ljubljani, Tržaška cesta 14. 

Likvidacijska firma: kakor doslej e 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Podpis   firme:   Likvidatorja   skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. marca 1946. 

Rg B III 176/2. 

307. 
Sedež: Stražišče pri Kranju. 
Dan vpisa: 13. marca 1946. 
Besedilo: Tiskarna »Kolektore Albin 

Pogačnik. 
Izbriše se zaradi smrti dosedanji 

imetnik tvrdke Pogačnik Albin star. in 
vpiše novi imetnik firme Pogačnik Al- 
bin, tiskarski mojster v Stražišču pri 
Kranju. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 9. marca 1946. 

Rg A VI 112/3. 

308. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 1. marca 1946. 
Besedilo: »Trio« tržiška industrija 

obutve, družba « o. z. v Tržiču. 
Na podlagi odločbo okrajnega sodi- 

šča v Kranju z dne 14. februarja 1946, 
Zp 10/46—3, se zaznamuje pri tvrdki, 
da je prešel poslovni delež drnžbenico 
Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani 
v last FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. marca 1946. 

Rg C V 267/7. 
* 

309. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. marca 1946. 
Besedilo: •••••••, blagajn, družba « 

o. z. T Mariboru. 
Začasni upravitelj Kodrič Franc je • 

odločbo ministrstva za industrijo in ru- 
darstvo NVS 7. dne 15. II. 1946, št. I. P. 
17/46, postavljen za delegata tega mi- 
nistrstva. 
Okrožno sodišče T Mariboru, odd. IL, 

dne 1. marca 1946 
Kg. c • saw; 

* 
310. 

Sedež: Murska Sobot». 
Dan vpisa: 1. marca 1946. 
Besedilo: Josip Benko.     , 
P<3 adlftw ministrstva za industrijo 
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in rudarstvo NVS z dne 19. II. 1946, 
št. 1107, se vpiîe delegat Zupane Janez 
iz Murske Sobotp. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 1. marca 1946. 

Kg. A I 29/6. 

Izbrisi: 
811. 

Sedež: Kranj. 
Dan izbrisa: 4. marca 101G. 
Besedilo:   Franc   Crobatli,   družba   z 

p. z. v likvidaciji v Kranju. 
Zaradi končane likvidacije  tvrdke. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. marca 1946. 

Rg C I 43/63. 
* 

312. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 4. marca 1946. 
Besedilo:  Hranilnica  ljubljanske   po- 

krajine v Ljubljani. 
Zaradi prestanka in prevzema vseh 

aktiv in pasiv po Mestni hranilnici ljub- 
ljanski. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. marca 1946. 
Kg A VI 143/29. 

Zadružni register 
Vpisi: 

313. 
Sedež: Brezje. 
Dan vpisa: 27. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

Jenini jamstvom v Brezju — Dobrova 
pri Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 3. februarja 1946 7.a nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terensko razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev, zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) . da 
skuonr nabavlja in izdeluje, zbira in 
porazdeljuje med svoje članp gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre-, 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov in jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 300 dinarjev in 
se mora vplačati v treh mesečnih obro- 
kih. Vsak zadružnik jamči še s trideset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Za- 
druga objavlja svoje priobčitve s tem, 
da jih nabije na zadružni razglasni de- 
ski. Vabilo na skupščino pošlje polen 

tega vsem L00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. — Upravni odbor 
sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in 4 člani, 
ki jih voli skupščina za bodo treh let. — 
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. — 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: Dolinar 
Franc, kmet, Brezje 4, predsednik, Te- 
hovnik Lovrenc, kmet, Brezje 34, pod- 
predsednik, Zdešar Zora, učiteljica, 
Brezje 24, tajnica, Remškar Anton, kmet, 
Brezje 10, blagajnik, Urbančič Franc, 
kmet, Brezje 13, Gregorin Franc, dela- 
vec, Brezje 30, Kozina Ivana, kmetica, 
Brezje 43. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. februarja 1946. 

Zt 20/46. — Zadr. V 60/1 

314. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 6. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Grosupljem. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 24. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event., 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) da 
skupno nabavlja in izdeluje, zbira m 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
rem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov in jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 500 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. — 
Vsak zadružnik jamči še z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. — Za- 
druga objavlja svoje priobčitve s tem, 
da jih nabije na zadružni razglasni de- 
ski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. — Upravni odbor 
sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in 4 člani, 
ki jih voli skupščina za dobo treh let. — 
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. — 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 

Če sta pa odsotna, dva za Io pooblašče- 
na člana upravnega odbora. ". 

Člani upravnega odbora so: Strubel! 
Jaka, kmet, Grosuplje •'!. predsednik» 
Janežič Anton, tesarski delovodja, Ie" 
rovo 5, tajnik, Ferme Alojzij posestnik) 
Sp. Slivnica 27, blagajnik, Ljubic Anton, 
zidarski mojster, Sp. Slivnica 15, Perov- 
šek Jaka, posestnik, Šmarje 36, Podržaj 
Albin, posestnik, Dobje 10, Jesih Valen- 
tin, posestnik, Pleše 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. marca 1946. 

Zt 24/46. — Zadr. V 64/1 

315. 
Sedež: Jevnica. 
Dan vpisa: 14. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z oni*' 

jenim jamstvom Jcvnica-Krcsnicc. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup 

ščini dne 27. januarja 1946 za nedolo' 
čen čas. 

Naloga  zadruge je: a)  da pod vod- 
stvom   tehničnega   strokovnjaka   proUc. 
terenske razmere in izdela obnovitven1, 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvo1" 
gospodarskega strokovnjaka izdela Po- 
račun obnovitvenih del za vsakega P°", 
sameznega člana  in za celotni okohs', 
nadalje določi višino obremenitve vde1^ 
in denarju in odplačilni načrt, zav

vsaj 
kega člana, c) da posreduje med çW 
in narodno oblastjo ureditev zenlljis* 
knjižnih, služnostnih  in drugih  even-.. 
spornih odnosov (komasacija), č) da pr' 
skrbuje kredit za nabavo matcrialoJ •• 
izvedbo obnovitvenih del, d) da sk^P,1! 
nabavlja in izdeluje, zbira in pora2?, 
ljuje   med   člane   gradbeni    materi»^ 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoloŽjJlV 

delovnih moči pod vodstvom tehni£ne|L 
strokovnjaka  obnovi   porušena  nase^ 
po predloženem in odobrenem obno,, 
tvenem  načrtu, f) da  po možnosti   • 
pristojnih vojaških oblasti izposluje P.j 
tegnitev  delovnih   moči,  zlasti  iz.Vp"o 
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo V 
njihovi strokovni  usposobljenosti.   .   . 

Vsak  zadružnik jamči  še z  dvap^ 
kratnim zneskom vpisanih deležev.     • 
Zadruga objavlja svoje priobčitve s, iel 
da jih nabije na zadružni razglasni 
ski.  Vabilo na skupščino pošlje n°^ 
tega vsem LOO, v območju kateri)'lj 
sluje, in vsem članom, slednjim najiy   r 
8 dni pred skupščino. — Upravni Oü 

sestavljajo predsednik, tajnik, D'a8vLni, 
morebitni načelniki odsekov in 4 c 

ki jih voli skupščina za dobo trp}\ 
Vsako leto izstopi tretjina °^o0d' 

kov. ~ Zadrugo zastopata in zaDj0
v„ega 

pisujeta predsednik in tajnik uprav 

odbora. Jože, 
Člani upravnega odbora: Godec   ^üS 

uradnik,  Jevnica  43,  predsednik,^ 
Ivan, železničar, Jevnica 37, tajnjV ^ 
vie  Leopoldina, učiteljica,  JeynI(VreS* 
blagajnik,  Kos Miha,  posestnik, ^^ge 
nice 4, Hvana Ivan,  posestnik,   grgg- 
št. 8, Rokavec Stane, posestnik, ,    0j< 
niški vrh 5, Trobec Ivan, sedlarsJ« .    , 
ster, Kresniške poljane 52.   ^   ; 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 10. marca lMß-,\   i 

Zt 28/46. - Zadr. V 65/1« 
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316. 
Sedež: žiri. 
Oan vpisa: 27. februarja 1946. 
«esedilo: Lcsno-produktivna zadruga 
omejenim jamstvom v žiroh. 
zadruga je bila ustanovljena na skup- 

Zmi.dne 23. avgusta 1945 za nedolo- 
čen Čfl3. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
nn° K ^anov ~ gozdnih posestnikov, s 
PWebmm dogovorom pa tudi od uprav 
^avnih gozdov in razlaščenih posestev 
j=r agrarnih zajednic; b) obdelovanje 
»p v polizdelke in izdelke na račun 
lanov ter plačevanje lesa po izvršeni 

PMaji in po odbitku stroškov, c) na- 
jeraanje, nakupovanj? ali zgraditev ne- 
premičnin in inventarja radi zagoto- 
v 

Ve sodobnih obratovališč za obdelo- 
jg ]e tesa; č) poglobitev zadružne vzgo- 
••• ?avesti, pospeševanje smotrnega 
IpP^ienja in gospodarjenja z lesom 

j,zadružni delež znaša 100 dinarjev na 
£a gozdne posesti in se mora vplačati 
0 vstopu v zadrugo, 

nim^ za^ružnik jamči še s šestkrat- 
'^ zneskom vpisanih deležev. 

Ie^
adruga objavlja svoje priobcitve e 

<•- • nabije na zadružni razglasni 
Jaki. Vabjilo na skupščino pošlje poleg 
sKr v.8em L00> v območju katerih po- 
§•••. in vsem članom, slednjim najmanj 

""i pred skupščino. 
tjHPtavni odbor sestavljajo predsednik, 
ei!lvi blagajnik in 4 člani, ki jih voli 

, *wina za dobo treh let. 
ZM^

0
 
leto i2310?1 tretjina odbornikov. 

ta a<lrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
g^ Predsednik in tajnik upravnega od- 
obigivCe sta pa odsotna, dva za to po- 

^••••• člana upravnega odbora. 
Bla"v"Pravnega odbora so: 

^edsed *Van' gostilničar, Dobračeva 9, 

4Ä°5aik'Franc' mizar' DoDra2eva 3' 
cevÄnle,k Valentin, posestnik, Dobra- 
8J. blagajnik,     ^ 

St. u lsa Alojzij, gostilničar, Stara vas 

ifij J^s, posestnik, Dobračeva 40, 
» KavL Tanc' ****** Slara va9 *** 
*t. i4*4C Janez, posestnik, Žirovski vrh 

Okjoïno sodišče v Ljubljani 
.     «ne 24 februarja 1946. 

Zt 21/46. - Zadr. V 61/1. 

317.      -'.V        * 

BeSeÄ
sa:

T
4- marca 1040. 

"mejcniü •  "inogradniška  zadruga   z 
v za<irupn1*ttV9tv0m Limbuš-Pekrc. 
lSinl dnVo?   .lla ustanovljena na skup- 
en Cas. Januarja 1946 za nedolo- 

l?Va •^•••• je: a) skupna obde- 
• ^adov * \scanie zadružne zemlje (vi- 
lieb«a no!fdovniakov in gozdov) in po- 
lr°kovnin, 0pna obnova nasadov pod 
ix-oiivajalnih°<lsty<)m' b) skupna nabava 
^ S 'Lsr,Pdstev in drueib potreb- 

«ćelave in obnove zadruž- 

nega zemljišča, pa tudi gospodarstev po- 
sameznih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčeva- 
nje zadružnih pridelkov in izdelkov, pa 
tudi vnovčevanje lastnih pridelkov za- 
družnikov proti primerni odnkcdnini, 
č) skupno vzdrževanje in gradilev za- 
družnih objektov in naprav ter skupna 
nabava v ta namen potrebnega mate- 
riala. Na enak način lahko pomaga za- 
druga posameznim članom proti pri- 
merni odSkodnini, d) širjenje strokov- 
nega znanja in poglobitev zadružne za- 
vesti. Na splošno naj se zadruga ravna 
po strokovnih navodilih narodne oblasti 
Ljudske republike Slovenije. 

Kjer so krajevne razmere za to pri- 
merne, zadruga tesno sodeluje z bližnjo 
vinarsko in sadjarsko zadrugo. Vse te 
naloge opravlja radi samopomoči in iz- 
boljšanja gospodarskega položaja svojih 
Članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se vplača ob pristopu oziroma ob raz- 
delitvi čistega poslovnega prebitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z devetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. Oznanila se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ dva člana, ki 
jih voli skupščina za dobo 3 let. Vsako 
leto se izmenja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Tučič Franjo, viničar, Limbuš, pred- 

sednik, 
Žmavc Josip, viničar, Limbuš tajnik, 
Robar Franjo, viničar, Hrastje, bla- 

gajnik, 
Pavličiu Matija, viničar, Laznica, od- 

bornik, 
Vehovar Anton, viničar, Limbuš, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. II., 

dne 4. marca 1946. 
Zadr. II 109—1, 

318. 
Sedež: Bučka. (Okoliš zadruge obsega 

kraje: vso vasi kraj. odborov Bučka, 
Stara Bučka, Skocjan in Dole.) 

Dan vpisa: 31. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Bučki. 
Zadruga je ustanovljena 21. oktobra 

1945 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terensko razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbujo kredit za nabavo materiala 
in   izvedbo obnovitvenih  del;  d),   da' 

skupno nabavlja in izdeluje, zbira n 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo v»eh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovilvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblaki 
izposluje pritegnitev delovnih moči. sla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov in jim odroja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še s oOkratnim 
zneskom vplačanih deležev. Zadružni 
deleži se ne obrestujejo in se nanje ne 
izplačujejo dividende, zaradi česar je 
zadruga oproščena plačila taks. — Za- 
drugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblašče- 
na člana upravnega odbora. — Upravni 
odbor sestoji iz predsednika, tajnika, 
blagajnika in 4 odbornikov. — Vse pri- 
obcitve zadruge članom se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. 

Člani prvega načelstva so: Lindič An- 
ton, gradbeni delovodja, Bučka 19, pred- 
sednik, Jerentin Peter, mizarski moj- 
ster, Bučka 27, tajnik, Selak Franc, po- 
sestnik, Bučka 18, blagajnik, Znidaršič 
Angela, trgovka in posestnica, Jarčji 
vrh 2, odbornik, Kotar Janez, posestnik, 
Bučka 16, odbornik, K ran je Jože, posest- 
nik, Gorenje Radole 9. odbornik, Buko- 
vič Jože, posestnik. Sleme 6, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 31. januarja 1946. 
Zt 11746. — Zadr II 73/1 

319. 
Sedež: Studenec. (Okoliš zadruge ob- 

sega kraje: krajevni odbor Studenec, 
Impolje, Sv. Primož, Zavratec, Sv. Duh). 

Dan vpisa: 31. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Studencu. 
Zadruga je ustanovljena 17. decembra 

1945 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom* 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, »la- 
sti iz vrst voinih ujetnikov in jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 
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Zadružni delež znaša 100 dinarjev. — 
Vsak zadružnik jamči še s 20kratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende, zaradi česar je za- 
druga oproščena plačiln taks. — Zadru- 
go zastopata predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora, če sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana upravnega odbo- 
ra. — Načelstvo sestoji iz predsednika, 
podpredsednika, tajnika, blagajnika in 
2 odbornikov. — Vse priobčitve zad-u- 
ge članom se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Člani prvega načelstva so: Metelko 
Franc, Studenec 18, predsednik, Maru- 
šič Jože. Rovišče, podpredsednik, ?.ni- 
daršič Jože, Studenec 14, tajnik, Sîujs 
Slavica, Studenec 28, blagajnik, Trček 
Janez, Gorenje Orle. odbornik, Jane Jo- 
že, Sv. Duh, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mostu 

dne 31. januarja 194•. 
Zt 12/46. — Zadr. II 7-1/1 

To 57/40 
Oglas 

1028 

Tožeča stranka: Mikac Julijana, go- 
spodinja v Kasazah, p. Petrovce 

Tožena stranka: Mikac Avgust, prej 
rudar v Bogovini, sedaj neznanega bi- 
vališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja za skrbnika na čin 
Gregorio Jože, sodni uradnik v Celju, 
ki jo bo zastopal in branil njene inte- 
rese, dokler se sama ne ja\i. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. II., 
dne 16. marca 1946. 

To 21/46-5 
Oglas 

10C8 

V pravdni stvari tožeče stranke Sedeja 
Cvetka, natakarja v Ljubljani, Franko- 
panska 24, ki ga zastopa Petrovič Ja- 
kov, odvetnik v Ljubljani, proti toženi 
stranki Sedej roj. Zajec Antoniji, sedaj 
neznanega bivališča, radi razveze zako- 
na, se postavlja toženki za skrbnika taj- 
nik okrožnega sodišča v Ljubljani, Pe- 
terca Franc, ki bo za^loral odsetno to- 
ženko na njeno nevarnost in sirotke, do- 
kler se faina ne javi aH ne imenuje svo- 
jega zastopnika. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne lo. marca l'J13. 

* 
IV SP 1300/40 1063 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Centrih Franc, roj. 10. X. 1803, iz Pod- 
loga št. 40, pošta Planina, Je cdšel leta 
1901. v Nemčijo Od tam jé prišel samo 
enkrat, leta 1910 na kratek dopust, se 
nato vrnil v Nemčijo in cd tega časa za 
njim ni več = 'pdu. 

Ker je verjetno, da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, se na predlog Se- 
nke Ivana. nos. iz Pnd'oga 19. pošta Pla- 
nina,  uvede p&ätopanjc zu proglasitev 

mrtvim, ter se izdaje poziv, da vsakdo 
kdor o pogrešancu kaj ve, javi sodišču 
aH s tem postavljenemu skrbniku Vašu 
Odonu, sodnemu uradniku v Celju. 

Centrih Franc se poziva, da se javi pri 
sodišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. aprilu 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 20. marca 1940. 

OK 2-45—10 1069 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Nučič Ivan, roj. v Kladi št. 4 (Želim- 
lje), sin pok. Franca in Marijane roj. Po- 
nikvar, pos. iz Klade št. 4, KLO Želim- 
lje, oženjen, nazadnje intendant parti- 
zanske edinice v Zapotoku je bil v času 
italijanske ofenzive na Notranjskem ko- 
nec julija ali v začetku avgusta 1942 pri 
bombardiranju Zapotoka ranjen in nato 
od Italijanov najden v bolnici na Travni 
gori, kjer je bil po pismeni izjavi neke- 
ga očividca ustreljen. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
Nučič Marije ml., pos, Klada 4, njegove 
žene, postopanje v dokaz smrti ter se 
izdaje poziv, da se do 15. V. 1946 po- 
roča sodišču ali hkrati postavljenemu 
skrbniku, tov. dr. Lokarju Francu, od- 
vetniku v Ljubljani, kar je znanega o 
pogrešancu Nučiču Ivanu. 

Po poteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. februarja 1940 

I Sp 195/46—2 1043 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Gabrijelčič Franc, roj. dne 14. okto- 
bra 1886 v Plavah, r. k. vere, oženjen, 
šolski upravitelj v Murski Soboti, je bil 
dne 19. oktobra 1944 od madžarskih 
oblastev aretiran in odpeljan v Szom- 
bathely, od tam pa v taborišče v Flos- 
senburg, kjer je preminul. 

Ker je torej verjetno, da je Gabrijel- 
čič Franc umrl, se uvede na predlog 
žene Gabrijelčič Marije, roj Stanič iz 
Murske Sobote, postopek v dokaz smrti 
pogrešanega in se mu postavlja za skrb- 
nika Miholič Koloman, uradniški pri- 
pravnik v Murski Soboti. 

Vsakdo, kdor o pogrešanem kaj ve, 
se poziva, da do 31. maja 1916 javi to 
sodišču ali postavljenemu skrbniku. 

Po pretoku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo po dokazu smrti odločilo. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. I., 

dne 10. marca 1940. 

I Sp 179/46-2 1045 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Porecloš Jožef, rojen dne 19 marca 
1914 v Murski Soboti, r. k. vere, ože- 
njen, zasebnik v Murski Soboti, je bil 
dne 9, maja 1044 od 'madžarskih obla- 

stev aretiran in o:'.\ eüan v zapore v 
Čakovec, cd ta ni | a v Nemčijo, kjer je 
umrl. 

Ker je torej verjetno, da je Poredoä 
Jožef umrl, se uvede na predlog žene 
Poredoš Marjete, roj. Jug iz Murske Sq- 
bote, postopek v dokaz smrti pogreša- 
nega in se mu postavlja za skrbnika 
dr. Tassolti Karol, sodnik v Dolnji Len". 
davi. 

Vsakdo, kdor o pogrešanem kaj ve» 
se poziva, da do 31. maja 1946 javi t° 
sodišču ali postavljenemu skrbniku. 

Po preteku tega roka in izvedbi à°~ 
kazov se bo po dokazu smrti odločilo. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. *•> 

dne 16. marra 1946. 

* 
Ok 43/46-2 ÌOW ' 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Drobe/. Alojz, rojen 16. V. 1898 v ^ 
bovljah, čevljar, stanujoč nazadnje v *f' 
bovliah 11/91, je bil dne 19. IV. 1944 od- 
peljan neznano kam in se od tega dBe 

ni več javil. 
Ker je potemtakem verjetno, da W 

nastopila zakonita domneva smrti, s? 
uvede na predlog njegove žene Drobec 
Justine roj. Petek, gospodinje v TrboV' 
ljah 11/91, postopanje za proglasitev •r^ 
viin ter se izdaje poziv, da so o poëre^ 
šanem poroča sodišču ali s tem postaj" 
Ijenemu skrbniku Langerju Francu, s*"1' 
nemu uradniku v Trbovljah. 

D robe/. Alojz se poziva, da se zgtósl 

pri podpisanem sodišču ali drugače "', 
kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovičn* 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim- 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd- ^ 
dne 21. marca 1946. 

Ok 44/46-2 1059 
Felser Henrik, rudniški  nameščen6' ' 

roj. 16 I. 1906 v Gradcu, stanujoč i}af{- 
nje v Zagorju-Toplicah št. 14, je bil j5. ' 
1945 odpeljan neznano kam in se od 
ga dne ni več javil. 

Ker je verjetno, da bo nastopila zah 
nita domneva smrti, se na predlog,1.1! 
gove  žene  Felser Marije roj. Florja   ' 
gospodinje v Zagorju-Toplicah št- ?'U»cr 
de postopanje za proglasitev mrtvil" 
se izdaje poziv, da se o pogrešanem P 
roča  sodišču  ali  s  tem   postavljene 
skrbniku   Francu   Langerju,   sodne 

uradniku v Trbovljah. ,„s{- 
Felser Henrik se poziva, da se zg ^ 

pri podpisanem sodišču aH drugauc 
kak glas o sebi -x-ji 

Po 1. VI. 1948 bo sodišče na vnov* 
predlog odločilo o proglasitvi mrtvim* 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd- *" 
dne 21. marca 1946. i 

Ok 41/46-1 • ^ 
Kovač Vincenc, roj. 24 VII. l^02' ujra- 

kojeni delavec, stanujoč nazadnje v•  \& 
gorju ob Savi št. 24, je bil dno 24. n   f' 
1945 od doma odpeljan neznano &•• , 
se ni več javil. 



Štev. 24. 

nit ^ ^° vcrietno, da bo nastopila zako- 
ROVP *mneva smrli' so na Predl°8 "ic- 
2a„ ,?ene Kovač" Marije, gospodinje v 

2°rju ob Savi št. 24, uvode postopanje 
^Proglasitev mrtvim ter se izdaje po- 
ali' f Se ° P°R''ešanem poroča sodišču 
„o ? '?,m Postavljenomu skrbniku Lan- 

bovral   atlCU' sodncinn lirtl<iniku v Tr" 
p«. 0Va^ Vincenc se poziva, da se zelasi 
• ^^sanem sodiceli ali drugače da 
*f> vest o sebi. 
Pro?0 •   ^ 1•48 ho sodišče na vnovično 

"5*1° odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Ukfajno sodigic v Trbovljah, odd. L, 

dne 21. marca 1946. 

°UQ/4G-2 * 1057 
I9^asilikar Matija, rudar, rojen 2. VII. 
ÏI/14« stanuJoč nazadnje v Trbovliah 
lezn ' 3° bil dne ]!)- IV?- 1944 (Kll)e,Jan 

javilaU° kam in se 0<1 tega dne m' več 

last •- P°'em'akem verjetno, da bo 
4ved°i)1'a za^°nita domneva smrti, >e 
Cifiig a.Predlog njegove žene Prašnikar 
'"       ••,°1- Smodiš, Eospodinie v Trti 

tev 
lja]j jr°i- Smodiš, gospodinje v Trbov 
inrtvirn      '   l,ost<:il,an.ie   za   proglasite 
Srega    ter Se i7-da'e poziv, da se o po- 
stavj:nem Poroča sodišču au s tem po- 
sod«     emu skrbniku Langerju Francu, 

f"!;?1« uradniku v Trbovljah. 
%s- • .      MatiJa   se   poziva,   da   se 
gajjAPri podpisanem sodišču ali dru- 
^Y kako vest o sebi. 

Pros».•' •' *p47 bo sodišče na vnovično 
Ojj J? odlot-ilo o prog!asii\i mrtvim. 

raino sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 21. marca 1946. 

0k 
1058 

45/4G-2 

%IytMik-Ii1,a' ("ov1iar' r°i• 2fi- VHI 
Gaberol 

ar'Ja-Keki, stanujoč nazadnje v 
^lÄm,!L 17' P- 1>«'«>vlJR II, ie od* 
Hovemv,    • v- 1944 v partizane in s*1 od 
•^• 1944 ni več javil. 

»ita dftn1
Ver'otno' da bo »astopila zako- 

gove žennQVa smHi' so na Pr°dlog nje- 
4Vede' "<\boPotnik Angele roj. Jerman 
'er Se ,3t?Panje za proglasitev mrtvim 
lH>roča 

a]<LPOziv, da se o pogrešanem 
Skr°niku fn "H s tpni postavljenemu 
^dniL-,,'    ,anR°riu   Francu,   sodnemu 

4otn-V      bv'ial1' 
in Podni«n.WiIla se P07-iva> da se javi 
^koveif    nem sodišču ali drugače da 

Po iS ° Sebi 

košnjo odi'i?47 ^° sodišče na vnovično 
°krain     0cil° ° Pr°Slasitvi mrtvim. 

J ° jodisïc v Trbovljah, odd. L, 
dne 21. marca 1940. 

1046 b ^uPanc r ]•• 

Î2lhenburo„  -uc' r°ien •-  X-  1001  v 

••?••- v n,    *3azadnje   orožniški   na- 
Sf1SiIno mohlr0-11' Ie bil ianuarja 1943 

v,eS-javil    Zlran in se od JuniJa •4 

Ker i 

lAdonïSoieans0mr?-a b0 naft0pila T Rr„,nleeova  *  .smrU, se uvede na pred- 
Äk> Kosali-0?0  ZuPanc Mire  rojene 
>••\4••••• v Trbovljah-Retju 17, 
' . '   ,       ; *a proglasitev mrtvim in ao 

izdaje poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču aH s tem postavljenemu skrb- 
niku Langerju' Francu, sodnemu urad- 
niku v Trbovljah. 

Zupane Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1.  VII.  1947 bo sodišče na vno- 
vično   prošnjo   odločilo   o   proglasitvi 
mrtvim. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 20. marca 1946. 

I SP 2/46 * 1030 
Amortizacija 

Na prošnjo Bombeka Franceta, pos. 
sina na Lešnici št. 18, p. Ormož, se uva- 
ja postopek za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je prosilec baje izgubil. 

Imetnik te vrednotnice se poziva, da 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu uveljavi svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da je vred- 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: hranilna knji- 
žica Mestne hranilnice v Ormožu števil- 
ka 13756, glaseča se na ime Bombek 
Franc z vlogo RM 155.59. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. I., 
dne 13. marca 1940. 

I SP 4/36 
Amortizacija 

1055 

Na prošnjo Horvata Konrada, gostil- 
ničarja v Srediišču ob Dravi 173. se uva- 
ja postopek za amortizacijo vrednotnice, 
ki jo je prosilec baje izgubil. Imetnik te 
vrednotnice se poziva, da v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu uveljavi 
svoje pravice, sicer bi se po proteku te- 
ga roka izreklo, da je vrednolnica brez 
moči. 

Oznamenilovrednotnice: hranilna knji- 
žica Mestne hranilnice v Ormožu števil- 
ka 16.950, glaseča se na Horvata Kon- 
rada s stanjem 1588.40 din. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. I., 
dne 12. marca 1946. 

Razno 

1042-3-1 
Poziv upnikom 

•• odločbi ministrstva za finance NVS 
z dne 12. decembra 1945, št. 961-V-1945, 
v zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
VII-št. 9649 z dne 3. novembra 1945, je 
bila odrejena likvidacija zavoda Credit- 
anstalt-Bankverein, podružnica v Celju, 
ki je poverjena Denarnemu zavodu Slo- 
venije. 

Upniki tega zavoda se  pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1946 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Credit- 
anstalt-Bankverein, podružnica v Celju. 

Celje dne 19. marca 1940. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Creditanstalt-Bankverein 

podružnica Celjo 
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965-3—3 
Poziv upnikom 

•• odločbi ministrstva za finance NVS 
z dne 12. decembra 1945, št. 961-V-1945, 
z zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
VH-štev. 8649 z dne 3. novembra 
1945 je bila odrejena likvidacija 
Creditanstalt-Bankverein, podružnica v 
Mariboru, ki je poverjena Denarnemu 
zavodu Slovenije. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1946 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Credit- 
anstalt-Bankverein, podružnica v Mari- 
boru. 

V Mariboru dne 12. marca 1946. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Creditanstalt-Bankverein, 

podružnica Maribor 

966-3-3 

Poziv upnikom 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 12. decembra 1915, št. 961-V-1945, 
z zve/• z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
Vll-štev. 8649 z dne 3. novembra 
1945 je bila odrejena likvidacija 
Länderbank Wien A. G., podružnica 
Maribor, ki je poverjena Denarnemu 
zavodu Slovenije. 

Upniki navedenega zavoda se poziva- 
jo, da najkasneje do 30. aprila 1946 pri- 
javijo svoje event, terjatve na naslov 
Lünderbauk Wien A. G<, podružnica 
Maribor. 

V Mariboru dne 11. marca 1946. 

Denarni zavcđ Slovenije 
kot likvidator 

Länderbank Wien A  G., 
podružnica Maribor 

600 
Poziv upnikom 

»Nabavna in prodajna zadruga« z o. ]. 
samoprodajalcev sadja in zelenjave, 
Ljubljana, Vodnikov trg, je v zvezi z 
objavo v Uradnem listu z dne 23. I. 
1946, št. 7 in po sklepu občnega zbora 
dne 5. II   1946 prešla v likvidacijo. 

Zaradi tega pozivamo vse upnike, da 
v zakonitem roku prijavijo svoje ter- 
jatve. 

Likvidatorji 

v abilo 
1031 

na skupščino tvrdkc Kurivopromct d. d. 
v Ljubljani, 

ki bo dne C. aprila 1946 oh 10. uri do- 
poldne v uradnih prostorih, Ljubljana, 

Miklošičeva c. 15/1., z naslednjim 

dnevnim  redom: 
' 1. Otvoritev  in  konstituiranje  skup- 

ščine. 
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2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanje o letnih računih in po- 

rabi poslovnega dobička. 
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice 

članom upravnega in nadzornega od- 
bora. 

6. Slučajnosti. 
Skupščina je po čl. 24. pravil sklepč- 

na, če je po prvem njenem sklicu za- 
stopana vsaj ena četrtina delniške glav- 
nice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati 
tisti delničarji, ki bodo vsaj 8 dni pred 
skupščino položili pri blagajni tvrdke 
Ljubljana, Miklošičeva cesta 15/1., za- 
časno potrdilo o vplačanih delnicah. 

Vsak delničar ima pravico do enega 
glasu v smislu § 22. službenih pravil. 
Glasujejo na skupščini delničarji osebno 
ali po svojih pooblaščencih, ki se mo- 
rajo izkazati e posebnim pooblastilom. 
Pravne osebe izvršujejo glasovalno pra- 
vico po svojih pooblaščenih zastopnikih. 

Ljubljana dne 21. marca 1946. 
Predsednik: 

Dr. Joža Pretnar s. r. 

Izgubljene listine 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 1820, 
izdano od KNOO Gorica vas na ime An- 
doljšek Ivana iz Hrovače  pri Ribnici. 
S tem jo preklicujem. 
1030 Anđoljšck Irana 

Izgubila sem osebno izkaznico števil- 
ka 03367, izdano od komande NM v 
Ljubljani na ime Bencina Jožica iz Rib- 
nice na Dolenjskem. S tem jo prekli- 
cujem. 
1033 Bencina Jožica 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande   NM v Ljubljani  na ime 
Boschin Karmen iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1030 Boschin Karmen 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
št. 104, izdano 17. XII. 1945 od okraj- 
nega N0 v Skofji Loki na ime Demšar 
Ludvik iz Hotavelj 28, okraj Škofja 
Loka. S tem jo preklicujem. 
1033 Demšar Ludvik 

Izgubil sem listino o registraciji mo- 
torja Puch in dovolilnico za vožnjo (št. 
motorja 6216), izdani od okrajnega LO, 
odsek za notr. zadeve v Mariboru na 
ime Draksler Ignac iz Studencev pri 
Mariboru. S tem jih preklicujem. 

1047 Draksler Ignac 

Izgubila se je zadnja evidenčna ta- 
blica št. S-6435 osebnega avtomobila 
Ford-Eifel, last Elektrarne Fala d. d. 
Maribor. S tem jo preklicujemo. 

Elektrarna Fai* d. d. 
Maribor 1041 

.Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM  v  Ljubljani   na   ime 
Grum Marija iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
1048 Grum Marija 

Izgubil sem mizarsko pomočniško knji- 
žico, izdano od obrtne zadruge v Murski 
Soboti, pomočniška spričevala in voja- 
ško knjižico, izdano 1. 1936. od avto- 
komande v Beogradu, vse na ime Hol- 
sedi Josip, mizarski pomočnik iz Sv. Ju- 
rija 4, p. Rogaševcd. S tem jih prekli- 
cujem. 
1065 Holscdl Josip 

Izgubil sem kontrolno knjižico št. 140 
za motorno kolo znamke BMW, izdano 
od 0L0 Celje-okolica na ime Hotko 
Hinko, Vojnik. S tem jo preklicujem. 
1062 Hotko Hinko 

Izgubila sem spričevalo  III. letnika 
trg. gremialne šole v Ljubljani za leto 
1940/41. na ime Jančar Nežika iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
1037 Jančar Nežika 

Ukradena mi je bila šoferska izkaz- 
nica št. 1551, izdana 26. VI. 1945 od 
okrož odbora ljublj. okrožja, odsek za 
promet v Ljubljani na ime Jeglič Rudolf 
iz Kranja. S tem jo preklicujem. 
1032 Jeglič Rudolf 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KOOF Darje na ime Jerina Jože iz 
Darij pri Moravčah. S tem jo prekli- 
cujem. 
1034 Jerina Jožo 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega LO v Krašicah na ime 
Jerin Jožef iz Sela obč. Moravče. S tem 
jo preklicujem. 
1044 Jerin Jože! 

Izgubila sem prometno knjižico za 
kolo (št. e vid. tablice 10865), izdano od 
uprave bivše policije v Ljubljani na 
ime Kramar Frančiška iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
1033 Kramar Frančiška 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 244, izdano od kraj. LO v Družmirju 
na  ime   Kranjc   Marija iz Družmirja, 
okraj Mozirje. S tem jo preklicujem. 
1064 Kranjc Marija 

Uničeno mi je bilo spričevalo o za- 
vršnem izpitu meščanske  šole v  Ko- 
čevju za 1. 1934. na ime Kristan Milana 
iz Kočevja. S tem ga preklicujem. 
1054 Kristan Milana 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komando NM v Ljubljani  na   ime 
Leskovšek Ivica iz Smlednika pri Med- 
vodah. S tem jo preklicujem. 
1071 Leskovšek Priča 

Ukradena mi je bila šoferska izkaz- 
nica s prometnim dovoljenjem (št. evid. 
tablice S-C80) št. 1181, izdana od MLO, 
odsek za notranjo upravo, Ljubljana, na 
ime Markun Anton iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem, 
1031 Markun Anton 

Izgubil sem prometno knjižico fj1 

kolo (tovarn, št. 3900033) brez evia- 
številke, izdano od MNOO, odd. za n°' 
tranjo upravo v Ljubljani na ime Matkfr 

vič Božo iz Ljubljane. S tem jo Pre' 
klicujem 
1049 Matkovič N<>žo 

Izgubili smo avtomobilske dokumenta 
tovor, avtomobila Opel-Blitz (cest"" 
promet, odd. št. 0198/A. A), izdane & 
ministrstva za lokalni promet v !<• 
Ijani na ime >Navod< prehranj. zavo" 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujemo. 
1036 »Navod«, Ljubljana 

Izgubili smo dovolilo za vožnje z avj<>" 
mobilom znamke Fiat št. evid. tabli"6 

S-2234, izdano od okrožnega odbor». 
prometni odsek v Ljubljani na in1 

Okrajni ILO na Rakeku. S tem ga W 
klicujemo. . 
1066 Okrajni ILO Rake* 

Izgubila sem prometno knjižico r. 
kolo (št. evid. tablice 1212), izdano «° 
bivše uprave policije v Ljubljani n,0 
ime Požar Anica iz Ljubljane. S tem.'. 
preklicujem. 
1067 Požar ••«» . 

Izgubila sem osebno izkaznico, i^?Je 
od komande NM v Ljubljani na '"l,- 
Rozman Angela iz Dol. Suhorja, O*'* 
Črnomelj. S tom jo preklicujem. 
1070 Rozman. Angc'* 

Izgubil  sem  kolesarsko legitim^ 
(evid. št. tablice: 3108), izdano od uP(I 
ve policije v Novi Gradiški na ime j*, 
vičič Karlo iz Orubico (Slavonija). S ' 
jo preklicujem. ,' 
1027 Stivičič K»rl° 

Izgubil sem vojaško knjižico štev?^ 
649.107,  izdano od  komande  ubW 
skladišta br. III. v Ljubljani na j!»* 

Taborski Anton, poručnik Iz LjublJ911 ' 
S tem jo preklicujem. 
1040 Taborski An*09 

Izgubil sem začasno osebno iz^JU, 
št. 5, izdano od KL0 Šmartno »*/,$, 
in orožni list št. 2929/45, izdan od °uLe 
notr. odsek Maribor, glasečo se n* p» 
Topolič Ivan, posestnik, Sv. Martm 
Poh. 11. S tem oboje preklicujeJO- 
1029 Topola H* 

števfl* Izgubil sem osebno izkaznico &*-0 
ka 097568 in šofersko izkaznico, }^Jl 
prvo od komande NM v Ljubljani, S' ^ 
njo od min. za lokalni promet y •|••- 
ljani na ime Vezenšek Dominik & M 

Ijane. S tem ju preklicujem. 
1032 Vezenšek D<'•^î,,, 

bol9 

Ukradeno mi je bilo motorno '.j^ 
znamke IN • evid. registr. st. v'" <ji 
6290 S, štev. motorja 10710 in f^r- 
tega veljavnost tablice, izdane <** ^ 
LO, prometni odsek v Mariboru »". ^ 
Vravnik Franc iz Maribora prcklK^ 
1072 Travnik *•*•' 

•Založba; .Uprava Uradnega lista LRSj urednik; Pohar Roberti tiska tiskarna. ^Merkurs d,'d, — y« v IjublJei* 
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URADNI LIST 
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Priloga k 25. kosu z dne 27. marca 1946. Številka 25. 

Sodna oblastva 
Zadružni register 

nie- 

320. VpiSi: 

g*kži Dobrova. 
TU? y.Pisa: 22. marca 1046 

Ìeiiim-dll°- Živinorejska zadruga z o 
Za I)a,nstvom "a Dobrovi. 

»e'iiï   ,Uga Je bila ustanovljena na skup- 
enča      29- ianuarla 1946 za nedolo- 

ižbi?a°ga zadruSe Je: a) da komisijsko 
*a(WZ.ai Pleme primerno živino svojih 
Wo- n v ter Vodi o leh živalih k('n- 
•••{' , ' da vodi rodovnik in molano 
za D&

01°- Rodovnik mora voditi logorio 
•Veđo *Vmsk° ustrezajoče in ostalo go- 
^Ovn-i U-D nadkontrolo in kontrolo 
ivw, *a izvaja pristojna poslovna 
\\,' ^ da nabavlja plemensko sivino, 
Ms'.' mcuiake in živinorejske po- 
dli|é 

c."le Za svoje zadružnike ali posre- 
ćilo,:^0, nabavo; č) da prevzema od 
h nijV mleko, ga predeluje in plačuje, 
»ótèHracua po kakovosti »• povpreč- 
ju ••••••1••• in mlečne izdelke vnov- 
V s^?' <*a v dosego te naloge postavlja 
BWhK ß°sP°darskem okolišu zbiral- 
ci) <•a P? potrebi predelovalnice mleka; 
like »?ri. rb} i» vzdržuje skupne paš- 
Prlrê^ Zlvint> svojih zadružnikov; f) da 
»••, jI Za fevoje zadružnike živinske sej. 
vdanih •?' Premovanja» strokovna pre- 
minore'111       §e sPada k pospeševanju 

4ióra vnin- delez zna§a 10° din 5n se 

K. Vk 7U,iatl0b vst°Pu v zadrugo. 
^ësWm dr,Uznik Jamči §c s petkratnim 

fcaïr     
P    nih deležcv- 

•'% i^ìn, javlja svoje priobčitvo s 
?e,ski viv!-in    Jie na zadružni razglasni 
llg? vse«i ï • škuPščino Pršile poleg 
s "K in «••9• 

V obmo2iu katerih po- 
îni PredI «•, cIa!iom« slednjim najmanj 
tJpra    . SKuPscmo. 

fedPr ÄÄ01" ustavljajo predsednik, 
\M A?ft %'•1•> Magajnik, more^ 
ilh vse vo?^ od5ek°v m 5 članov, ki 
tHtoli   kupScina za dobo treh leh 

tt*ađ*UBh •„158t°PI tretjina odbornikov. 
fc prèdàednfi   .pala in Zanio podpisuje- 
Sfc tst\ "> tajnik upravnega od- 
^•• §,£a ođs°tna> dva za to po- 
Člani »n      a uPravnega odbora. 

•••••"*811 Odbora so: 
Tok' V Gaberiu 5« Pred' 
^Ä?' kmet v Podsmreki 7, 

• .      oze> kmet v Kozarjah 3, ia|- 

Obfave 
Lampret Franc, kmet v Komaniji 3, 

blagajnik, 
PleSko Janez, kmet v Kozarjah 17, 
Remškar Anton, kmet v Brezju 10, 
Košir Jože, kmet v Hruševem 2, 
Selan Franc, kmet v Stranski vasi 7, 
Birtič Matija, kmet v Dobrovi 30. 

Okrožno sodišče v Ljubljeni 
dne 21. marca 1940. 

Zt 36/46. — Zadr. V 60 1. 

321. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 22. marca 1946. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom na Jeseni- 
cah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 12. iebruarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je, da za svoje ciano 
nabavlja surovine, orodje in druge po- 
trebščine ter izdelujo po možnosti v 
skupnih delavnicah in vnovčuje vse v 
čevljarsko stroko spadajoče izdelke in 
usnjene izdelke 

Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo 
svojih članov, zlasti tudi za vzgojo na- 
raščaja. 

Zadružni delež znaša 50Ô din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svojo priobčitve s 
tem, da jih nabije nn zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
slùje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi treljina odbornikov 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 

ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Mencinger Janez, čevljar v Boh. Bi- 

strici 86, predsednik, 
GoriČan Ivan, čevljar na Jesenicah, 
Ritonja Lovro, čevljar na Jesenicah, 

tajnik, 
Peterncl Leopold, čevljar na Jeseni- 

cah, blagajnik, 
Rozman Lovro, čevljar v Boh. Bistrici 

št. 58, 
Pretnar Martin, čevljar na Kočni, 
Ktìselj Ivah, čevljar na BI. Dobravi 9. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Zt 35/46, — Zadr, .V. <5S/1* 

322. 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 22. marca 1946. 
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga 

• omejenim jamstvom v Logatcu. 
Zadruga jô bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 30. septembra 1945 za nedelo• 
čen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- 

nih pridelkov) od svojih članov-gozdnih 
posestnikov, v smislu posebnega dogo- 
vora pa tudi od uprav državnih gozdov 
in razlaščenih posestev ter agrarnih za- 
jednic; b) obdelovanje lesa v polizdel- 
ko in izdelke za račun članov ter pla- 
čevanje lesa po izvršeni prodaji in po 
odbitku stroškov; c) najemanje, naku- 
povanje aH zgraditev nepremičnin in in- 
ventarja radi zagotovitve sodobnih obra- 
tovališč za obdelovanje lesa; č) poglobi- 
tev zadružne vzgoje in zavesti, pospe, 
sevanje smotrnega gozdarjenja in gospo- 
darjenja z lesom sploh. 

Zadružni delež znaša 100 din na 1 h.i 
gozdne posesti in se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabljo na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino posije poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 Člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zadnjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po. 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Mihevc Anton, kmet, Martinj hrib 40, 

predsednik, 
Petek Ivan, kmet, Gorenja vas, 25, 

podpredsednik, 
Urbas Milan, kmet, Gor. Logatec 45, 

tajnik, 
Svigelj Franc, kmet, DoL Logatec 9, 

blagajnik, 
Istenič Franc, kmet v Gor. Logatcu 42, 
Merlak Anton, kmet v Rovtah 13. 

Okrožno sodišče r Ljnbljahi 
dne 21. marca 1946. 

Zt 32/46. - Zadr. • 67/1. 

323. 
Sedež: Tržič, Dolinska 9. 
Dan vpisa: 14, marca 1946. 
Besedilo: LeSno-protluktima zaflrnga 

z «utajenim juiUatvcju .t Iržiču, 



Stran 130. Štev. 2•: 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
Ičini dne 17. februarja 1946 na nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruga je: 
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- 

»ih pridelkov) od svojih članov-gozdnih 
posestnikov, v smislu posebnega dogo- 
vora pa tudi od uprav državnih gozdov 
ïn razlaščenih posestev ter agrarnih za- 
jednic; b) obdelovanje lesa v polizdelke 
in izdelke na račun članov ter plačeva- 
nje lesa po izvršeni prodaji in po od- 
bitku stroškov; c) najemanje, nakupo- 
vanje ali zgraditev nepremičnin in in- 
ventarja v svrho zagotovitve sodobnih 
obratovališč za obdelovanje lesa; č) po- 
globitev zadružne vzgoje in zavesti, po- 
speševanje smotrnega gozdarjenja in 
[gospodarjenja z lesom sploh. 

Zadružni delež znaša 1000 dinarjev na 
i ha gozdne posesti in se mora vpla- 
čati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deški. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 Člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če eta pa odsotna, dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Pehare Franc, kmet v Lomu št. 35, 

predsednik, 
Carman Jože, čevljar, Sv. Katarina 

št. 145, tajnik, 
Godnov Jožef, kmet, Slap 45, blagaj- 

nik, 
Meglic Franc, kmet, Lom 33, načel- 

nik gozdnega odseka, 
Polajnar Anton, kmet. Sv. Ana 6, 
Primožič Franc, kmet. Slap 44, 
Meglic Jakob, kmet, Sv. Ana 30. 

Okrožno sodišče T Ljubljani 
dne 10. marca 1946. 

Zt 29/46. — Zadr. V 66/1. 
* 

324. 
Sedež: Železniki. 
Dan vpisa: 22. marca 1946. 
Besedilo: Čipkarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Železnikih. 
Eadruga ie bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23, februarja 1946 za nedolo- 
čen čas1. 

, Naloga zadruge je, da za svoje članice 
nabavlja surovine in druge potrebščine 
in vnovčuje vse v čipkarsko stroko spa- 
dajoče izdelke. Nadalje skrbi za stro- 
kovno izobrazbo svojih članic, zlasti tudi 
za vzgojo naraščaja. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči Se z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih. nabije na zadružni razglasni 

deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem L00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 2 člana, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Gartner Marija, gospodinja v Železni- 

kih 3, predsednik, 
Ramovš Antonija, gospodinja v Želez- 

nikih 113, tajnica, 
Logar Gizela, čipkarica v Železnikih 

št. 129, blagajnica, 
Zupane Katarina, čipkarica v Zalem 

logu 1, 
Šmid Ana, čipkarica v Češnjioi 31. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Zt 37/46. — Zadr. V 70/1. 

325. 
Sedež: Dobova. (Okoliš zadruge obse- 

ga kraje: Dobova, Mihalovec, Bigonce, 
Loče, Mostec, Vel. Obrez, Mali Obrez, 
Sela.) 

Dan vpisa: 7. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Dobovi. 
Zadruga je ustanovljena dne 8. sep- 

tembra 1945 na nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbujo 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov in jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne 
.izplačujejo dividende, zaradi česar je 
zadruga oproščena plačila taks. — Uprav- 
ni odbor sestoji.iz predsednika, tajnika, 
blagajnika in 9 odbornikov. — Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik, če sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena jčlana upravnega odbora. 

Objave in priobčitve zadruge članom so 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega načelstva so: Zaje Franc, 
posestnik, Veliki Obrez 87, predsednik. 
Cvetkovič Martin, posestnik, (Jaberje 8'» 
tajnik, Drugovič Martin, posestnik, Ga' 
berje 91, blagajnik, Skaler Franc, P^ 
sestnik, Veliki Obrez 77, odbornik, K0*, 
vačič Martin, posestnik, Loče 39, odbor- 
nik, Curhalek Franc, posestnik, Moste" 
št. 13, odbornik, Kramer Ivan, posest- 
nik, Gaberje 75, odbornik, Zorčič Vinko», 
posestnik, Mali Obrez 24, odbornik, F** 
lovič Jože, ekonom, Veliki Obrez 24, cd' 
bornik, Gerjovič Jože, posestnik, Dob** 
va 3, odbornik, Glogušek Jože, posest' 
nik, Mihalovec 24, odbornik, Sterbul« 
Franc, posestnik, Sela 15, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem nics*u 

dne 7. februarja 1946. 
Zt 13/46. — Zadr II 75/1 

* 
32G. 

Sedež: Semiî. (Okoliš obsega vse kra' 
je bivše občine Semič.) 

Dan vpisa: 21. februarja 1940. 
Besedilo: Nabavna in prodajna %H"tü' 

ga z omejenim jamstvom v Semiču.    . 
Zadruga je ustanovljena 20. januafJ 

za nedoločen čas. „ 
Namen zadruge je: a) nabava j^P, 

darskih   in   življenjskih   potrebščin     - 
članstvo brez posrednikov; b) vn°vc'•' 
vanje pridelkov in izdelkov članov br 

posrednikov; c) ustanavljanje poseb^ 
odsekov  za   pospeševanje   posarne^" 
gospodarskih  panog kakor: sadjar»'^,' 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, ••"• 
larstva in gozdarstva, če in dokler 
v  istem   okolišu   posebne  zadruf?e . 
vrste; č) najemanje in nakupovanje '^ 
ventarja in nepremičnin, kolikor .j®.•,• 
zadružno korist; d) sklicevanje član:%. 
sestankov, prirejanje predavanj in.?? •„ 
jev  za   poglobitev  zadružno  vzgoje . 
aktivnejšega sodelovanja ter prebuJ3 

zadružne zavesti. o0> 
Vse te nalose opravlja radi •••

•^,•) 
moči in izMljšanja gospodarstva sv' 
članov in delovnega ljudstva. . ^ 

Zadružni delež znaša 100 <Hna&,i! 
Vsak zadružnik jamči še z desetk/a ^. 
zneskom vpisanih deležev. Zadruzi" .^ 
leži se ne obrestujejo in se nanje fl ^. 
plačujejo dividende, zaradi česar J 
druga oproščena plačila taks.       . •••, 

Unr-,. i   ibor sestoji iz predse^   • 
podpredsednika, tajnika, blagajnl •", 
8 odbornikov. ^ 

Zadrugo zastopata in zanjo P°lj,eg* 
jeta   predsednik   in   tajnik   uPra

{0 po' 
odt jra; če sta odsotna, pa dva &a   gjafl 
oblaščena člana odbora — ali P° .^ 
odbora in en pooblaščeni uradni»-^ 

Objave in priobčitve zadruge c^^i. 
se nabijejo na zadružni razglasi"*^ 

Člani prvega načelstva so: *v xtP 
Janez, posestnik, Vavpča vas ^''yavp; 

sednik, Mihelčič Jože, posestnik, ' $ 
ca vas 3, podpredsednik, Pureber^. wr 
la, posestnikova hči, Vavpča vas '^• 
nik, Lukežič Anton, mizar, VaVIieSti)• 
blagajnik, Kambič Jakob, P»s \s• 
Črešnjovec 12, odbornik, Drgajjjg P' 
čevljar, Semič, odbornik, f11"^^ -    -„-- - r      .- ,     — — —       , 
nez, posestnik, Podrcber *> odi**111' 
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jjtubler Anton, posestnik, Pugled 2, od- 
4t i J**' Konda Jožo, posestnik, Osojnik 
S.l'v14, odbornik, Rauh Jakob, posestnik, 
"°2ni dol  9, odbornik,   Tome  Martin, 
P°se.' ik,  Kruna   14,  odbornik,   Raun 
*fanc. posestnik, Potoki 12, odbornik. 

Ve-^• :.ot trg.  "di. če v Novem me .M 
dne 21. februarja 1946. 

Zt 1/45. — Zadr. H 59/1 

327. * 
Sedež: Senovo. (Okoliš zadruge obse- 

£   kraje: Rajhenburg,  Veliki  Kamen, 

Dan ypisa: 21. februarja 1946. 
ca zabavna in prodajna zadru- 
h r/ 0nicjcnim jamstvom v Senovem. 
lofn uSa J6 ustanovljena 10. februarja 
lJ• •• nedoločen fas. 
j pa,?en zadruge je: a) nabava gospo- 
ßlan f *D ž'vlienjskih potrebščin za 
van -krez Posrednikov; b) vnovče- 
D"

Je Pridelkov in izdelkov članov brez 
prednikov; c) ustanavljanje posebnih 

*ekov za pospeševanje posameznih 
spedar 

, Qarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
vinT, rskih Pan°S kakor: sadjarstva, 
1•• a' P°'iedelstva. živinoreje, čebe- 
v ?tVa in gozdarstva, čo in dokler ni 
Vrg.stetn okolišu posebne zadruge te 
,,„_.e> c) najemanje in nakupovanje in- 
Zad »a m nepremičnin, kolikor je v 
seshin° korist; d) sklicevanje članskih 
jev ' Prireianje predavanj in teča- 
*kli Za .P°8^0t>itev zadružne vzgoje in 

,    wnejbega sodelovanja ter prebujanje 
?«uzne zavesti. 
too^ lo. naloSe opravlja radi samopo- 
Žlan1 • izboHšanja gospodarstva svojih 

Z,, '? delovnega ljudstva. 
tVsal ruzni delež znaša 10° dinarjev. 
••• zadružnik jamči še s petkratnim 
leži vpisanih deležev. Zadružni de- 
izT)|ave. De obrestujejo in se nanje ne 
a^ri. Jejo dividende, zaradi ••••• je 

jj «OT oproščena plačila taks. 
^inlu ^! °dbor sestoji iz predsednika, 
dru3 bIaSaJnika in 5 odbornikov. Za- 
I)re|se<jZa.s,;0Pata in zanjo podpisujeta 
Če s»„ r?lk Jn tajnik upravnega odbora, 
člana ,m na' Pa dva za to pooblaščena 
odbora î nega odbora> aH pa en član 
teri m0i°. ?n. Pooblaščeni uradnik, ka- 
Bodig^i, [\.1 Prijavljen registrskemu 

Objave8?l VPÎSa' 
..,a "iejo na zadružni razglasni deski 

8e 

Že 
Ulk 

ibnl-in Priob<5itve zadruge članom 
Clan-      na •<]••!•1 razglasni deski 

3- Pos\>KgVaSelstva s°: Radei Jo- 
'k   Lovro   '. ?°lsk°. Predsednik, Brez- 

nom ;£'   kl3ucavničar,   Rajhenburg, 

t
raeUnovorli^°dlVredsadnik» Sibiie St°ian, 

Jajnik T iL obratnih pisarn, Senovo, 
^•ihenbuÄ?1* Avguštin, železničar, 
?(

estnik, Ven,?Jag?jnik, Strel Karol, Po- 
jakMaka „ki Kamen, odbornik, Zem- 
^b°mik• ' S°Äikov sin> Vel- Kamen, 
!>4&i£  l8 Lidvina, rudn. name- 

a*i o?' ,so,,,šeo v Novem mestu 
7fo!, UebruarJa 1946. 
Zt 21/4G. - Zađr. • 8•• 

IV oedež- «s 
J0,<oliä I*/ctcr P°d Sv. gorami. 
••' ÏM?A obsega kraje: Sv. Pe- ,      ^Perk. Polje   Za ai

J   Hrastle 

Trebče, CreSnjcvec, Srebrnik, Ples, Dek- 
manca, Bojni vrh, Križan vrh). 

Dan vpisa: 14. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sv. Petru. 
Zadruga je ustanovljena dne 27. sep- 

tembra 1945 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terensko razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbujo kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) da 
skupno nabavlja in izdeluje, zbira in 
porazdoljuje mod svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti cd pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov in jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev. — 
Vsak zadružnik jamči še s štirideset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Za- 
družni deleži se ne obrestujejo in se 
nanje ne izplačujejo dividende, zaradi 
česar je zadruga oproščena plačila 
taks. — Upravni odbor sestoji iz pred- 
sednika, tajnika, blagajnika in šo treh 
članov upravnega odbora. — Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik upravnega odbora; če sta 
odsotna, pa dva za to pooblaščena člana 
odbora. — Vse priobčitvezadruge.članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega načelstva so: Bavdek 
Ludvik, trgovec, Sv. Peter pod Sv. gora- 
mi 76, predsednik, Gabron Karol, davč- 
ni upravitelj v pok., Sv Peter pod Sv. 
gorami št. 46, tajnik, Valenčak Ferdo, 
trgovec, Sv. Peter pod Sv. gorami 22, 
blagajnik, Kramer Anton, miz. mojster, 
Sv. Peter pod Sv. gorami 14, odbornik, 
Lesjnk Ivan, gost. in posestnik, Trebče 
št. 69, odbornik, Korenini Maks, ing., 
Sv. Peter pod Sv. gorami 22, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 14 februarja 1946. 
Zt 15/46. — Zadr. II 77/1 

Spremembe in dodatki: 
829. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. februarja 1946. 
Besedilo: Gospodarska zadruga, na- 

bavna in prodnma zadruga v Ljubljani, 
zadruga z omejenim jamstvom. 

Izbrišejo se člani upravnega odhora 
Finec Milan, dr. Uršič Andrej, dr. Per- 
ger Franc, Korče Ludovik in dr. Sa- 
velli Julij, vpišejo pa so člani uprav- 
nega odbora: 

Lukež Viljem, upravitelj hiš IZOS-a, 
Ipavčeva 6, predsednik, 

Pavlic Stane, uradnik Navoda, Gale- 
tova 13, 

dr. čeferin Emil, pravni referent 
IZOS-a, Tyrseva 38, 

P. Aljančič Jože, kaplan, cerkev Sv. 
Cirila in Metoda, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. februarja 1946 

Zadr. III 82/15. 

330. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 4. marca 1946. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, nabav- 

na in prodajna zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
ing. Muri Lambert, ing. Košir Janko, 
ing. Dolinar Janko, Novak Franc in Se- 
ver Franc, vpišejo pa se člani uprav- 
nega odbora: 

dr Lemež Milan, predsednik KUNI 
v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 1, 

Puc Danilo, tapetnik v Ljubljani, Ja- 
nežičeva 12, 

Logar Anton, žel. uradnik v Ljublja- 
ni, Rožna dolina Vll/30, 

Avšič Drago, poslovodja v Ljubljani, 
Društvena ul. 12, 

Belič Viktor, žel. uradnik v Ljubljani, 
Rožna dolina XV/5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. marca 1046. 

Zadr. IV 111/8. 

* 
331 

Sedež: Naklo. 
Dan vpisa: 26. februarja 1946. 
Besedilo: Mlekarska nabavna in pro- 

dajna zadruga z omejenim jamstvom v 
Naklem. 

Na skupščini dne 13. januarja 1946 je 
bila sklenjena spojitev Pašniške in plan- 
šarske zadruge z o. j. v Naklem in Ži- 
vinorejske selekcijske zadruge v Na. 
klem, zadruge z o. j., s to zadrugo. 

Sprejeta so bila nova pravila po 
vzornih pravilih IZOS-a. 

Naziv odslej: Živinorejska zadruga i 
omejenim jamstvom v Naklem. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine i za svoje zadružnike ali po- 
sreduje talco nabavo in vnovčuje živino 
svojih članov v živem ali zaklanem star 
nju; č) da prevzema od članov mleko, 
ga predeluje in plačuje za njih račun 
po kakovosti ali povprečno ter to mle- 
ko in mlečne izdelke vnovčuje; d) da 
v dosego te naloge postavlja v svojem 
gospodarskem okolišu zbiralnice in po 
potrebi predelovalnice mleka ali pri- 
stopi kot članica k že obstoječemu 
skupnemu podjetju ali da oostavlja v 
svojem gospodarskem okolišu po potre- 
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bi mlekarske zbiralnice, obrate in vnov- 
čevalnice za izdelke svojih članov; e) da 
priskrbi in vzdržuje skupne pašnike za 
živino svojih zadružnikov; i) da pri- 
reja za svoje zadružnike živinske sejme, 
razstave, premovanja, strokovna preda- 
vanja in kar že spada k pospeševanju 
živinoreje. 

Vabilo na skupščino se objavi na za- 
družni oglasni deski in se pošlje vsem 
L00, v območju kate ih zadruga po- 
sluje. Vsi člani morajo biti povabljeni 
na skupščino s pismenim vabilom vsaj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 10 članov, ki jih voli skup- 
ščina z nadpolovično večino glasov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana  upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Novak Lovro, Zelnik Anton. Škofic An- 
ton, Kenda Valentin, Grašič Peter, Dri- 
novee Janez, Keršič Jakob in Udir Jo- 
žef; 

vpišejo pa se člani upravnega odbora: 
Korenčan Marjan, pos. sin, Naklo 21, 

predsednik, 
Zupan Ivan, posestnik, Pivka 5, taj- 

nik, 
Križnar Franc, pos. sin, Okroglo 5, 

blagajnik, 
Voglar Franc, pos. sin, Naklo 40, 
Žibert Janez, pos. sin, Pivka 3, 
Ažman Anton, posestnik, Malo Na- 

klo 1, 
Markič Jakob, pos sin, Strahinj 48, 
Tiringer Martin, posestnik, Strahinj 

št. 61, 
Rozman Matevž, posestnik, Sp. Duplje 

št. 33, 
Škrjanc Martin, posestnik. Zg. Dup- 

lje 1•, 
Šparovec Anton, posestnik, Zadraga 

št. 10, 
Svetic Anton, posestnik, Žeje 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. februarja 1940. 

Zadr. III 85/70. 
* 

332. 
Sedež: Vič. 
Dan vpisa: 13. marca 1946 
Besedilo: Koiizinmio društvo Vič, za- 

druga z omejenim jamstvom. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Podgornik Ivan, Mar Joško in Bavdaž 
Janko, vpišejo pa se člani upravnega 
odbora: 

Žmahar Franc, pečar v Ljubljani, Bo- 
benčkova 1, 

Mikuluš' Emil, zel. uradnik v pok. v 
Ljubljani, Tržaška cesta 46, 

Campa Viktor, telefonist in pom. ar- 
hivar v Ljubljani, Mencingerjeva 73. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
"dne 9. marca 1946. 

Zadr. I 58/10. 

To 140/46—3 1111 
Oklic UJUIC 

Serjak Zorka, gospodinja, Ljubljana, 
Florjanska ul. 11, ie vložila proti Šer- 

jaku Jerneju, viš. uradniku od ravno 
tam, sedaj neznanega bivališča, tožbo na 
razvezo zakona. Javna ustna razprava v 
tej tožbi je razpisana za dan 19 aprila 
1946 ob 10. uri pri tem sodišču, soba 
št. 140. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, se 
mu postavi za skrbnika Peterca Franc, 
tajnik tuk. sodišča, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
ne zglasi sam ali ne javi pooblaščenca 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. marca 1946. 

To 67/45-3 * 1096 
Oklic 

Pravdna stvar: Tožeča stranka Arhar 
Anton, delavec v Mariboru, je vložil 
zoper .toženo stranko Arhar Zofijo ro- 
jeno Polančič, sedaj neznanega bivali- 
šča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej pravdi je 
določena na 

18. aprila 1946 o poli 9. uri v sobi 
štev. 84/11. tukajšnjega sodišča. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se ji postavlja za skrbnika na čin tov. 
dr. Lipoid Franjo, odvetnik v Mariboru, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost.in 
njene stroške, dokler se tožena stranka 
ne javi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 20. marca 1946. 

To 30/40 
Oklic 

1097 

Tožeča stranka Bombelc (Vombek) 
Ivan, mesar v Krčevini, Aleksandrova 
št. 3, je vložil zoper toženo stranko Bom- 
bek (Vombek) Marijo, posestnico, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Javna ustna razprava v tej pravdi je 
določena na 

18 aprila 1946 ob 9. uri v sobi št. 84 
tukajšnjega sodišča. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se ji postavlja za skrbnika na čin tov. 
dr. Lipoid Franjo, odvetnik v Mariboru, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
njene stroške, dokler se tožena stranka 
ne javi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 20. marca 1946. 

To 178/46 1098 
Oklic 

Tožeča stranka Gart Marija rojena 
Podlipnik, gospodinja na Težnem pri 
Mariboru, Ptujska c. 97 je vložila proti 
toženi stranki Gartu Leopoldu, knjigo- 
vodji, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari je 
določena na 

18. aprila 1940 o poli 10. uri v raz- 
pravni dvorani štev. 84/11. tukajšnjega 
sodišča. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
ji sodišče poslavlja za skrbnika na čin 

tov dr. Juvana Alojza, odvetnika v Ma- 
riboru, ki bo zastopal njene interese na 
njen račun in nevarnost, dokler se tože- 
nec sam ne javi aH ne imenuje svojega 
pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L> 

dne 21. marca 1946. 

To 180/46 * 1169 
Oklic 

Tožeča stranka Lašič Slava rojena 
Pesek, gospodinja v Mariboru, Žički prc* 

.hod štev. 4/1, je vložila zoper tožen« 
stranko Lašiča Feliksa, delavca, sedal 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari je 

določena na 
18. aprila 194G ob 10. uri v razpravni 

dvorani štev. 84,11. tukajšnjega sodišča. 
Ker bivališče tožene stranke ni znano, 

ji sodišče postavlja za skrbnika na čin 
tov. dr. Juvana Alojzija, odvetnika v 

Mariboru, ki bo zastopal njene interese 
na njen račun in nevarnost, doklqr *e 
toženec sam ne javi ali ne imenuje svo- 
jega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. h 
dne 21. marca 194(i. 

To 134/46 
Oklic 

1009 

Tožeča stranka Šeithauer Ana, roje"3 

Selinšek, zasebnica v Mariboru, Kreko• 
ul. 6, je vložila zoper toženo stran* 
Seithauerja Koberta, nadglednika lesl,e 

industrije v Turopolju, sedaj neznane^ 
bivališča, pri tukajšnjem sodišču to/-1» 
na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari i 
določena na 

18 aprila 1946 ob 12. uri v sobi *lcV> 

84/11. tukajšnjega sodišča. 
Ker je  bivališče tožene stranke n 

znano, ji sodišče postavlja za skrbni    • 
na čin tov. Macarola Franja, odvetn»    - 
v Mariboru, ki  bo zastopal njene i 
terese na njen račun in nevarnost,     • 
kler se toženec sam ne javi aH nc Jl    , 
nujo svojega pooblaščenca, ' 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd»   ' 

dne 20. marca 1946. 

Ok 32/45-5 1110 

Amortizacija 
Na prošnjo Bedine Franca, dimnik8.- 

skega mojstra v Tržiču, za Mošeuikon1 ' 
se   uvede   postopanje   za   amortiza^ 
zdolaj navedenega vrednostnega PaP.[Tu 
ki je prosilcu baje prešel, ter se •]%  • 

imetnik poziva, da uveljavi v*Sostili j* 
secili po objavi oklica v Uradnem 
svoje pravice, sicer bi se po Pre. oa. 
tega roka izreklo, da je vrednostni v 
pir brez moči. , . , 

Oznamenilo vrednostnega ^••' 
vložna knjižica Mestne hranilnico n.& 
Ijanske v Ljubljani št. 204.434 na » .„ 
Bedina Franc v nominalni vrednosti 
2661.30 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. marca 1946. 

te• 

di» 
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1 SP 8/46 108G 
Amortizacija 

?a Prošnjo Kikla Franca, prcužitkarja 
balovcih št. 4, so maja postopek za 

niortuacijo vrednotnice, ki je prosilcu 
J6 zgorela. Imetnik te vrednotnice se 

IfrJ3' ^a v <ivf>,) l11(,socin Po objavi v 
Bic    i?.m  ^slu  uve'iav'i  svoJ°  pravice, 
jjjer °i_se po preteku toga r°ka izre" 

„' oa je ta vrednotil ira brez moči 
^znamenitovrednolnire: hranilna knji- 
a Kmečke  hranilnice   in   posojilnice 
\z- z •. z. v Srndw'u, št. 1057/i; gla- 

seča 
Btan] 

se na ime Kikl Franc, Šalovci, s 
em RM 903.51. 

Okrajuo sodišče v Ptuju, odd. I., 
dne 10. marca 1940. 

IS?9/46 * 1085 
Amortizacija 

•• a Prošnjo Zadravec Dragico, posest- 
Pek V ^redišeu š'- i84. «e uvaja posto- 
je 

Za amortizacijo vrednotnice, ki jo 
^.Prosilka baje izgubila oziroma ji je 
"a odvzela po okupatorju 

• netnik te vrednotnice se poziva, da 
listek mesec,h P« objavi v Uradnem 
•^• uveljavi svoje pravice, sicer bi se 
,Vrpi)releku te^a r0'<a izreklo, da je ta 
'potnica brez moči. 

J; Znanienilovrednotnice: hranilna knji- 
ggu vf'^an_'[nice in posojilnice v Sredi- 
l)'ra • ^' Rlaseca se na ime Zadravec 

dilea, s stanjem din 24.083.85. 
0krj aJno sodišče v Ptuju, odd. L, 

dne 10. marca 1940. 

ÏHÎ V4G. Dt 2/40, Dt 3/40 10S8 

T t 0klic 
leyw^elji, Skerbiš Jožo, trg. pomočnik, 
Poniä P,* LaPorjc, Cvalitc Jernej, trg. 
[*U n ,k' KoblK p. Loče, Majcen Jože, 

f^°m°čnik, Sladka gora pri Šmarju 
Ločan

enec: ?aielšnik Roman, trgovec v 
. T0v.' s?daj neznanega bivališča, 

ko fftSK      so v'°žiH zoper toženo sfron- 
•••?-••.•••••• •1•••- 

Postavi* Va^e toženca ni znano, se mu 
toirko f •*? skrb"ika na čin Detiček 
vensk;Y %n& okrajnega sodišča v Slo- 
njegova 7>njican- ki ga bo zastopal na 
Satn nß strosko in nevarnost, dokler se 
sVoipfio   7'^asi ali  ne imenuje sodišču 

• fia
P,00

t
blaSeenca- >azPisar,     na razPrava o teh tožbah je 

h*. eoSsl "a ». aprila 1946 ob 8. uri pri 
•   0jp!s<m, soba št. 5. 

raJno sodišče v Slov. Konjicah, 
,       odd. IL, 

"    J ^»c 21. marca 1940 

TJvï6-1      * •* edba postopanja v dokaz 
Feria« Smrti 

T^ieA, GÏÏ
an- roj. 17. maja 1907 v Slo- 

ï?,i;v'Baltn, M ' r- k- vere- oženjen, uči-. 
Si *»e oŠ •,h' okrat Murska Sobota, je 
V la^i ar«« mi'ìa 1944 od madžarskih 
1?V4 S ";odveden v zapore v Ca- 
17 .n°venivJ K°mamo, od tam pa dne 
VfanÄ^lW* v Dachau oz. dne 

, '    . Ja 1J45 v taborišče v Buchen- 

wald — Nemčija, kjer je preminul ozi- 
roma umrl. 

Ker je torej verjetno, da je Ferjan Mi. 
lan umrl, se uvede na predlog žene Fer- 
jan Marije roj. Barbarie iz Murske So- 
bote postopek v dokaz smrti pogreša- 
nega in se mu postavlja za skrbnika Se- 
rec Anton, sodni uradnik v Murski So- 
boti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču aH 
postavljenemu skrbniku do 31. maja 
1940. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo o dokazu smrti odločilo. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. L, 

dne 20. marca 1940. 

Ok 47/40—2 * 1091 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Dežman Albin, roj. 12. februarja 1912 
v Kojšci, stanujoč nazadnje v Trbovljah- 
Retju št. 57, jo odšel julija 1944 v parti- 
zane in se ni več javil. 

Ker je verjetno, da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, so uvede na pred- 
log njegove žene Dežman Angele roj. 
Dolane, gospodinje v Trbovljah-Retju 
št. 57, postopanje za proglasitev mrtvim 
ter se izdaje poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Dežman Albin se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču, aH da drugače 
kako vest o sebi 

Po 1. VIII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 
Okrajno sodišče • Trbovljah, odd. L, 

dne 23. marca 1946. 

Ok 48/46-2 1090 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev mrtvim 

Flis Stanislav, roj. 23 I. 1909, stanu- 
joč nazadnje v Trbovljah-Lokah št. 292, 
je odšel 15. V. 1944 v partizane in se Od 
novembra 1944 ni več javi] 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove žene Flis Val- 
burge roj. Kepa, gospodinje v Trbovljah- 
Retju št. 34, postopanje za proglasitev 
mrtvim ter se izdaje poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Flis Stanislav se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. XII. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 23. marca 1946 

I Sp 362/46-4       .   • 10S7 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev mrtvim 
Fajdiga Ignacij, zidar in mali posest- 

nik na Golcah št. 3, KLO Primskovo, ro- 

jen 11. XTI. 1896 v Mišjom dolu, KLO 
Primskovo, je sredi meseca novembra 
1943 odšel z doma na delo v Ljubljano, 
kjer je stanoval v osnovni šoli na Le- 
dini Dne 2(i. decembra 1943, tedaj na 
Štefanovo, so okrog 13. ure prišli po 
njega domobranci in so ga neznano kam 
odvedli. Od takrat se ni več zglasil in 
govor; so, da so ga domobranci ustrelili. 

Kor se po teh okolnostih upravičeno 
domneva, da je imenovani Ignacij Faj- 
diga unni, so uvede na prošnjo njegove 
žene Frančiške Fajdiga, male posest- 
nice v Golcah št. 3, postopanje za pro- 
glasitev mrtvim 

Vsakdo, ki mu je kaj znanega o po- 
grešancu, se poziva, da o imenovanem 
v roku od treh mesecev od objave tega 
oklica poroča podpisanemu sodišču aH 
pa oskrbniku Grintalu Janezu, sodnemu 
služitelju v Trebnjem. 

Fajdiga Ignacij se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH da na kateri 
koli način kako vest o sobi. 

Po proteini gornjega roka bo sodišče 
na vnovično prošnjo odločilo o progla- 
sitvi mrtvim. 

Okrajno sodišve v Trebnjem 
dne 19. marca 1940 

Razna oblastva 

Št. 36 1101 
Objav? 

Živinski sejmi bodo naslednje dneve: 
na tiho soboto in binkoštno soboto na 
Starih Sv. gorah pri Podsredi. Natanč- 
nih datumov ni mogoče javiti, ker so ti 
sejmski dnevi premakljivi. Nadalje 24i 
junija — sv. Janez in 21. septembra — 
sv. Matevž, v Podsredi. Prvi sejem, ki 
bo na Starih Sv. gorah pri Podsredi bo 
na tiho soboto, to je dne G. aprila 1946, 
drugi pa na binkoštno soboto, to je- dne 
8. junija 1946. 

KLO Podsrcda 
dne 23. marca 1946. 

Razno 

1083   * 

Sklepni računi Mestne hranil 
nice v Murski Soboti 
na dan 31. decembra 19-15. 

L Bilanca 
a) Aktiva: gotovina v blagajni in raz- 

položljiva sredstva pri denarnih zavodih 
din 1,240.797.86, vrednostni papirji, dr- 
žavni din 33.620, menice din 83.100, po- 
sojila po tekočih računih din 60978.84, 
hipotekama posojila din 18.083.30, ne- 
premičnine za lastne namene din 81.900, 
inventar din 1500, prehodna aktiva din 
2808.45, razlika kmetskih dolgov,-vojna 
škoda in valorizacijska razlika 334.698.0S 
din, zguba din 9176.23, skupaj din 
1,860.663.36. 

b) Pasiva: razni namembni skladi din 
83.042.98, vloge na hranilne knjižice in 
po tekočih računih din 1,752.688.26, pre- 
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hodna pasiva din 5132.12, ostala pasiva 
din 25.800, skupaj din 1,866.663.36. 

II. Račun zgube in dobička 
a) Izdatki: obresti din 2611.03, uprav- 

ni stroški din 21.380.36, skupaj din 
23.991.39. 

b) Dohodki: prenos dobička din 47, 
obresti in provizija din 14.768.16, zguba 
din 9176.23, skupaj din 23.991.39. 

V Murski Soboti dne 12. marca 1946. 
Mestna hranilnica 

v Murski Soboti 
« 

1112-3-1 

Poziv upnikom 
Obrtniška stavbna zadruga z. z o. j. v 

Ljubljani je prešla z odločbo okrožnega 
sodišča v Ljubljani z dne 5. jan. 1946, 
Zâdf. III. 123/20, v likvidacijo. (Uradni 
list et. 10 z dne 2. februarja 1946.) 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo likvidatorjem pismeno svo- 
je morebitne terjatve nk naslov Obrtni- 
ška stavbna zadruga z. z o. j. v Ljublja- 
ni, v roke tov. Zupana Adolfa, Ljubljana, 
Bičevje 41. 

Obrtniška stavbna zadruga 
v Ljubljani, z. z o. j. 

v likvidaciji 

1042-3-2 
Poziv upnikom 

Po odločbi ministrstva za finance NVS 
z dno 12. decembra 1945, št. 961-V-1945, 
v zvezi z rešitvijo ministrstva za finance 
Demokratske federativne Jugoslavije 
Vll-št. 9649 z dne 3. novembra 1945, je 
bila odrejena likvidacija zavoda Credit- 
anstalt-BankVerein, podružnica v Celju, 
ki je poverjena Denarnemu zavodu Slo- 
venije. 

Upniki tega zavoda se pozivajo, da 
najkasneje do 30. aprila 1946 prijavijo 
svoje event, terjatve na naslov Credit- 
anstalt-Bankverein, podružnica v Celju. 

Celje dne 19. marca 1946. 
Denarni zavod Slovenije 

kot likvidator 
Cređitanstalt-Bankvcrcin 

podružnica Celje 

* 
834—3—2 

Poziv upnikom 
Prometni zavod za premog d. d. v 

Ljubljani, Miklošičeva 6. 15, je prešel 
• odločbo ministrstva za trgovino in 
rudarstvo v likvidacijo (Uradni list št. 
825/45 z dne 20. oktobra 1945). 

Upniki se pozivajo, da najkasneje do 
10. junija 1946 prijavijo likvidatorjem 
pismeno svoje morebitne terjatve na na- 
slov Prometni zavod za premog d. d v 
likvidaciji, Ljubljana, Miklošičeva cesta 
št. 15/11. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 

Izgubila sem karto za kurivo serija C 
št. 018032, izdano od M LO, odsek za ku- 
rivo v Ljubljani  na  ime Barle Mira iz 
Ljubljane. S tem jo preklieujem. 
1078 Barlc Mira 

Uničen je bil indeks tehniške fakul- 
tete univerze v Ljubljani, izdan 3. okto- 
bra 1939 na ime Baznik Franc iz Ko- 
čevske Reke. S tem ga preklieujem. 
1104 Baznik Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od OLO v Gor. Radgoni na ime Beltran 
Alojzij iz Ljubljane. S tem jo preklieu- 
jem. 
1113 Beltran Alojzij 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
(evid št. tablice 1966), izdano od bivše 
policijske uprave v Ljubljani na ime 
BerHc Alojz iz Ljubljane, Vodnikova ce- 
sta 305. S tem jo preklieujem. 
1082 Bcrlic Alojz 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Bi- 
težnik  Ludvik iz Ljubljane. S tem jo 
preklieujem. 
1103 Bitcžnik Ludvik 

Izgubil sem osebno izkaznico številka 
089156, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Blatnik Danijel iz Ljub- 
ljane S tem jo preklieujem. 
1108 Biatnik Danijel 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 213, izdano od KLO v Vnanjih go- 
ricah na ime Debevc Valentin iz Vna- 
njih goric, okraj Ljubljana. S , tem jo 
preklieujem. 
1109 Dcbcvc Valentin 

Izgubila se je okrogla uradna štam- 
piljka: Krajevni narodni odbor, Ročica, 
ki se e tem proglaša za neveljavno. 
1102 Okrajni ILO v Gor. Radgoni 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 157, izdano od KLO v Šmartnem pri 
Litiji na ime Grm Ana iz Šmartna pri 
Litiji št. 29. S tem jo preklieujem. 
1095 Grm Ana 

Izgubil sem dokumente o strojniškem 
izpitu. S tem jih preklieujem. 
1092 Hozjan Ivan 

Izgubil sem spričevala štirih letnikov 
tehnične visoke šole v Ljubljani, izdana 
od tehničnega odd. univerze v Ljubljani 
na ime Klemene Viljem iz Ljubljane- 
Stožice. S tem jih preklieujem. 
1081 Klemene Viljem 

Izgubili smo potrdilo o prijavi e sliko 
(belo izkaznico), izdano od NM v Slo- 
venskih Konjicah na ime Kokol Matija, 
Kokol Alojz in Kokol Karel, vsi iz Zg. 
Pristave št. 22 pri Slov. Konjicah. S tem 
jih preklicujemo. 1094 
Kokol Matija, Kokol Alojz, Kokol Karel 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
in izkaznica OF, prva izdana od koman- 

de NM v Ljubljani, slednja od četrti Cen- 
ter v Ljubljani na ime Kovač Bogdana 
iz Ljubljane. S tem jih preklieujem. 
1107 Kovač Bogdana 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Dvor na ime Legan Marija i2 

Podgojzda št. 20 & tem jo preklieujem« 
1084 Legen Marija 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica« 
izdana od ONO v Ribnici na Dol. na im,e 

Marn Marija iz Ribnice št. 109. S teW 
jo preklieujem. 
1075 Marn Marija 

Izgubil sem prometno knjižico za njo* 
ško kolo znamke >Bianchk tovarnis** 
št. 1O04, ev. št. tablice 246153, izdano od 
bivše uprave policije v Ljubljani na iffle 

Metelko Jože iz Ljubljane. S tem jo pre" 
klicujem. 
1116 Metelko Jož«5 

Izgubila sem osebno izkaznico štev11' 
ka 035456, izdano od komande NM 1 
Ljubljani na ime Potočnik Frančiška i2 

Ljubljane. S tem jo preklieujem. 
1105 Potočnik Francis»» 

Izgubil sem prometno knjižico za a?j 
to, znanilce Fiat, izdano od komande N» 
v Ljubljani na ime Radonič Branko i 
Ljubljane. S tem jo preklieujem. 
1114 Radonič Bran»» 

Izgubil sem prometno knjižico »^ 
ško kolo znamke »Columbia« tov. ^ 
371294 brez ev. številke, izdano od W 
mande NM v Ljubljani na ime Rozina» 
Franc iz Ljubljane. S tem jo preklic"' 
jem. 
1080 Rozman Fran' 

Izgubil sem osebno izkaznico števila 
026541, izdano od komande NM v ••• 
Ijani na ime Skaberne Avgust iz LJUU^ 
ljane. S tem jo preklieujem. \ 
1115 Skaberne Avgust 

Izgubil sem začasno osebno izkaznic 
št. 69, izdano 7. julija 1945 od öNOO' 
Kočevju na ime Somrak Adolf iz Breg 
št. 1, okraj Kočevje. S tem jo preklic 
jem. . 
1074 Somrak Ado" 

* '   iff Izgubil sem osebno izkaznico "?.. „ 
kažnico za kolo ter jih s tem prekHc 

jem. 
Sršen Matija, 

1108 Depala vas 9, p. Domžal0^ 
Izgubil sem nakaznico za kurivo A 

riia C št. 16681, izdano od mestnega.« .J 
odsek za kurivo v Ljubljani na ime  . y4 
tar Ivan iz Ljubljane. S tem jo V*e 

cujem. 
1117 Stritar l^v,v 

Ukradena mi je bila zač. osebna K 
kaznica št. 233/45, izdana od KHK* V 
cerkvi pri Celju na ime Tratnik Ma' ._ 
iz Hrenove, okr. Celje. S tem jo Prt/ 

cujem. • ,   ..- 
1076 Tratnik Mar ' aff 

Izgubila sem osebno izkaznico, & ^ë 
nico za kolo in legitimacijo OF na    ^ 
Vodnik Katarina, Domžale.. Savsk* 
sta 27 in jih s tem preklieujem.   . t 
1089 Vodnik Kater,nB 

Založba: Uprava Uradnega lista LRSj. urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubi jam» 
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333. 

Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Vpisi; 

Sedež: Ljubljana. 
j^n vpisa: 26. marca 1946. 

b> es-ed^0: »Agraria« družba z o. z., vclc- 
sad,,na (nakuP in prodaja) s sadjem, 

arutni proizvodi, deželnimi pridelki in 
Cf.v LJublJani. 

trge 
Obrat 

to 

•  ^  predmet:   Izvrševanje  vele- 
deWV^6 s ^^J6•! sadnimi   proizvodi 

"•Humi pridelki   in   jajci ter v te 
^irocje spadajočim in sorodnim blagom. 

l^/^ena  pogodba  z dne  5.  marca 
u     Družba je ustanovljena za nedo- 

•• cas. 
•  Visokost osnovne   glavnice:   200.000 

"anev. 
2°00on° .^^čani   zneski   v   gotovini: 

ti„£iS-IovodJa: Majerle Ivo, ravnatelj v 
'5b4ani, Bleiweisova c. 11. 

|6r 
ružoo zastopa sodno in izvensodno 

prH10 P°^pisuje poslovodja tako, da 
tisrne P°d tiskan0- s štampiljko od- 
Seđiu? a^ od kogar koli napisano be- 

^io tvrdke svoj podpis. 
"krožno sodišče v Ljubljani 

_ dne 25. marca 1946. 
Zt 33/46 — Rg C V 361/1 

33l Spremembe in dodatki: 

SjfeS: Laško. 
BeLV-?isa: 12- marca 1946. 

Laško        TekstiI"a industrija dr. z o. z. 

<luS[rî?
0<Na3i odločbe ministrstva za in- 

Sarfe 1% Judarstvo NVS z dne 31. fe- 
fenal fcL•.5' gt- Pers- 4085, se vpiše de" 
. Wr]ak D«šan, Laško, 
klesat u Se. Podpisuje odslej tako, da 
2 žieon, i]ak Dušan Pod tiskanim ali 
Podpigp „0d.hsnjenim besedilom 'tvrdke 
^inistrtfj0j.e ime s pristavkom: delegat 

Izbrisi    mdustriJo in rudarstva, 
^sestnïi  ?e .Poslovodja Brečka Hinko, 

%• jndustrialec Laško. 
"«rožno sodišče v Celju 

dne 12. marca 1946. 

335 
C II 102/18. 

5•*•\! 23- marca 1946. 
,2 odioLVan.Zabrc*- 
S •••••••• mi"istrstva za industrijo 
f, .1303  £° zj• 26. II.  1946, zap. 

lst vu?!50 delegat Kegu Janez, 
0kroSl?-r4KranJu 79- 

dZ 9^lsEc v Ljubljani a%M- marca 1946 
4 A VIII 7/3 

Olbjave 
336. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: Jugočcška, Jugoslovansko- 

češka tekstilna industrija d. d. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo v Ljubljani z dne 
14. II. 1946, Pers. 1016, se izbriše dose- 
danji delegat Stempihar Anton, vpiše pa 
novi delegat ing. Černigoj Evgen, sta- 
nujoč v Ljubljani, Pubarjeva 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Rg B II 142/25 

337. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: Tiskarna Sava. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 18. VII. 1945. 
zap. št. Pers. 859, se vpiše delegat 
Novak Jože, tiskar v Kranju, Koroška 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Rg B I 169/13 
* 

338. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: Elektroton, družba z o. z. 
Po odločbi   MLO za okrožno   mesto 

Ljubljana, oddelek za trgovino in pre- 
skrbo z dne 7. III. 1946, TP-368/46-Nač., 
so vpiše delegat Bucik Anica v Ljub- 
ljani, Sv. Petra cesta 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Rg C V 131/16 
* 

339. 
Sadež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. marca 1946. 
Besedilo: Gradbeno podjetje ing. Jos. 

Dedek, mestni stavbenik. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 1. marca 1946, Zp 285/45—9, 
so izbriše dosedanji imetnik firme ing. 
Dedek Josip in vpiše novi imetnik FLR J. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Rg A VI 105/4 
* 

340. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: Mizarstvo Sava, družba z o. z. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 11. III. 1946, 
I/P—1230/46, se vpiše delegat Kosovel 
Angel v Ljubljani, Smartinska 62. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Rg C IV 285/6 

341. 
Sedež: Skolja Loka. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: G. F. Schnciter, podjetje za 

gradbo vodnih turbin, Škoija Loka. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 25. II. 1946, 
zap. št. P/1254, se izbriše dosedanji 
delegat Okorn Ivan, vpiše pa novi dele. 
gat Perko Pavel v Škofji Loki, Spodnji 
trg 27 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Rg A VI 29/6 
* 

342. 
Sedež: Vič pri Ljubljani.   , 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: Golob & Ko., lastnik Rozman 

Ivan. 
Po odločbi NVS, ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 8. III. 1943, 
Zap. št. I/P-1231/46—B, se vpiše dele- 
gat ing. Gregorčič Vladimir v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Rg A I 177/9 
* 

343. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. marca 1946. 
Besedilo: »Grcinitz« industrija želje- 

za d. d. Železarna Muta. 
Izbriše se z okupatorjevim odlokom z 

dne 15. XI. 1941 postavljeni upravitelj 
ing. Hans Endl. 

Po odločbi ministrstva za industrijo 
in rudarstvo NVS z dne 26. VI. 1945, 
št. 720, so vpiše delegat ing. Cadež Vla- 
dimir, 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IL. 

dne 1. marca 1946. 
Rg B II 32/33 

344. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 23. januarja 1946. 
Besedilo: Ljudska tiskarna in knjigar- 

na, družba z om. zavezo v Ljubljani — 
podružnica v Novem mestu. 

Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 
v Ljubljani z dne 5. januarja 1946, opr. 
št. Kns 1179/45—7, se v tusodnem trgo- 
vinskem registru pri gornji firmi Ljud- 
ska tiskarna in knjigama, družba z om. 
zavezo v Ljubljani — podružnica v No- 
vem mestu vpiše zaznamba, da so presi; 
poslovni deleži vseh družbenikov v last 
Federativne ljudske republike Jugo- 
slavije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 23  janunria 1946. 
Reg C II 17/7. 
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Zadružni register 

Vpisi: 
4- tO. 

Sedež: Bufo. 
Da ^ vpisa: 7. marca 1946. 
Be-edilo: Obnovitvpua, zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Bučah. 
Naloga zadruge jo: a) da ped vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terensko razmere in izdela obnovitveni 
narrt za svojo vas, b) da pod vod?tvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za v>akpga po- 
sameznega člana in za celotni okoli-; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
e-krbuje kredit za nabavo materiali in 
izvedbo obnovitvenih del, d) da skupi)') 
nabavlja in izdeluje, zbira in pori'. 1»- 
ljuje med svoje člane grad! em material, 
e) da s pritegnitvijo v-eli raziolo/ljivih 
delovnih moči pod vodstvom tehničnega 
s-trokovnjaka obnovi porušena naselja 
po predloženem in odobrenem obnovit- 
venem načrtu, f) da po možno-!i od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov in jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 16. januarja 19'6 za nedolo- 
čen čas. — Zadružni delež znaša 200 
(dve sto) dinarjev in se mora pinzati ob 
vstopu v zadrugo — Vsak zadružnik 
jamči Se s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. — Priobčila se izvršujejo, koli- 
kor ni v pravilih določeno drugače, « tem. 
da so nabijejo na zadružni razglasu i de- 
ski. — Upravni odbor sestavljajo pred- 
f?dn'k, tajnik, blagajnik, morebitni na- 
čalniki odsekov in 6 članov, ki jih vse 
voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Pustišek 
Janez, kmet, Vrenska gorra 50, pred- 
sednik, Vah Franc, trg. pomočnik Buče 
št. 2, tajnik, Gubenšek Anton. Buče 12, 
načelnik kmet. odseka, S;nko\ič Mart;n, 
Vrenska gorca 41, Pavlic Jože. Vrenska 
porca 8. Valenčak Miha, Buče 46. Debe- 
lak Anton, Buče 11. Oore-mk Franc, 
Orlnice 20, Beline Ivan, Zečo 10. 

Zadrugo zastopata predsHirk in taj- 
nik unravnega odbora, če **a pa edsst- 
na, dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. Zadrugo podp'sujeta pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
fìtma upravnega odbora. 

Okrožno scdišfp v Celju 
dne 7. marca •6 

Zt 32/46 - Zadr. VI 

346. 
Sedež: Dole pri Litiji. 
Dan vpisa: 7. marca 1046 
Besedilo: Obnovitvena zcdri:jra z ome- 

jenim jamstveni v Doleh pri Litiji. 
Naloga zadruge je: a) da ped vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitven^' 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 

<ro?pr,darsk"ga strokovnjaka izdela pro- 
lačjn obr.oviH iT'li <'el za vsakega po- 
sameznega dana m za celotni okolic; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kf^a člana, c) da posreduje med člani 
in naredno obla-ìj) ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnoHnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbiije kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del, d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
Ijuje med -voje člane gradbeni material, 
e) da s pritegnitvijo v«eh razpoložljivih 
delovnih moči pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka obnovi porušena naselja 
po predloženem in odobrenem obnovit- 
venem načrtu, f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških ohladi izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov in jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila us'anovljena na skup- 
ščini dne 15. oktobra 1943 za nedoločen 
čas. — Zadružni delež znaša 50 (pet- 
deset) dinarjev in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo. — Vsak zadružmk 
jamči ie z dvaj-.etkratii!m zneskom vpi- 
satrh deležev. — Priobčila se izvršujejo, 
kolikor ni v pravilih določeno drugače, 
veljavno s tem, da «c nabijejo na za- 
družni razglasili deski — Upravni od- 
bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gnin:k, morebitni nrčelniki odsekov in 
0 članov, ki jih vse voli skupščina za 
dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Lavric 
l^rac, posestnik, Dobovica. predsednik, 
štepm'har Martin, pos.. Mala Goba, 
Sav-rk -lo/.c. pos., Vel. Goba, Kolar 
Ignac, pos., Čeplje, tajnik, Boštič Jože, 
pos.. Zavrli, blagajmk, Zidar Franc, po«., 
Selce. Prijatelj Henrik, pos.. Hude rav- 
ne, Medvešek Jože, nos., Gor. Jelenje, 
Kastelec Janez, pos., Zagozd. Dolinšek 
Alojz, pos., Lamovje, Kremžar Janez, 
po-.. Radgonca. Avbelj Ignac, pos., Kal. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik unravnecra odbora, če sfa pa odsot- 
na, dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora Zadrugo podp:sujeta pred- 
sednik in tajnik upiavnega odbora, če 
sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno scrliščp v Celju 
dne 7. marca 1946. 

Zt 30/46 — Zadr. VI 158/2. 

* 
347. 

Sedež: Germ'i srrad. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. 
Bo-o'1 lo* živinoroiska zadruga z cmo- 

jeivm jmnsivom v Gornjem gradu. 
Vrloga zadruge je: a) da konrsijsko 

izb:ra za oleine nnmerno živino svojih 
zadružn k;v ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovn;k in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasomsko odgovarjajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika opravlja pristojna poslovna 
zveza, c) da nabavlja plemensko živino, 
/.'asti nlemeniake ;n živinorei=ke pofreb- 
":ine /i svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo, č) da prevzema od Članov 

mh'ko, ga piedcluje in plačuje na nj-n 
račun po k-kovo.-ti ali povprečno t^r '° 
mleko in mlečne izdelke vnovcuje. i) & 
v dosego te naloge postavlja v svojem 
gospodarskem okolišu zbiralnice m P.° 
potrebi predelovalnice mleka, e) da pr}" 
skrbi in vzdržuje skupne pašnike za ži- 
vino svojih zadružnikov, f) da prireja 
za svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
stave, premovanja, strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje. 

Zaradi uspešnejšega sodelovanja oprav- 
lja zadruga delo po odsekih. Vse te na- 
loge opravlja radi samopomoči in izbo)]* 
sanja gospodarstva svojih članov in ö> 
lovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na ^kup" 
ščini dne 23. januarja 1946 za nedoločen 
čas. Zadružni delež znaša 100 (en sto) 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še z 

desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 
Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v pi-2' 
vilih določeno drugače, veljavno e *••1.' 
da se nabijejo na zadružni razglas"1 

deski. Upravni odbor sestavljajo pred" 
sodnik, tpjnik, blagajnik, morebitni nf 
čelniki odsekov in 4 člani, ki jih v50 

voli skupščina za dodo 3 let. 
Članj upravnega odbora so: Fale Jfl' 

nez, kmet, Nova Štifta, predsednik, \, 
leznik Franc, kmet, Sv Florjan, tajo,K> 
Mavric Jakob, pos. sin, Sv. Florjan, *K 
p-ajnik, Mavric Amalija, pos. hči, SV* 
Florjan, Zidarn Martin, kmet, Smart»'?; 
Gluk Rafael, kmet, Nova Štifta, JelS»liv 

Alojz, kmet. Sv. Lenart. 
Zadrugo podpisujeta predsednik ' 

tajnk upravnega odbora, če sta od.K)tn^ 
pa dva za to pooblaščena člana u°rfli' 
nega odbora. Zadrugo zastopata Prß?"j 
sodnik in tajnik upravnega odbora» • 
sta odsotna, pa dva za to pooblašča' 
č!-"n upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. februarja 1946. 

Z t 23/4G - Zadr.'VI 151 A 

* ! 
318. 

Sedež: Hrastnik. 
Dan vpisa: 28  februarja 1046.     . •• 

Besedilo: Nabavna "n prodaina z  .L/ 
ga z omejenim jamstvom v Hrast'1' 

Naloga zadruge je: .   • 
a) nabava   gospodarskih   in   živlJ6 j, 

sk;h potrebščin za članstvo brez posr 

nikov, <     •01 
b) vnovčevanje pridelkov in izdel 

članov brez posrednikov, #      rj 
c) ustanavljanje in sodelovanj^ .^ 

ustanavljanju poslovalnic in 0^flFjjJe 
zadružnih gostiln in podjet\i radi D 

in cenejše preskrbe svojih članov. ven' 
• -            -.   v i&' 

tarja in  nepremičnin, kolikor Jc 
č) najemanje in  nakupovanje •• 

družno korist. -j, 
d) sklicevanje članskih sestankov, ^. 

rejanje predavanj in tečajev za y°%   Q .,-..,„ , ,  „„„.        ^   • •' 
tev zadružne vzgoje in aktivne]^   ti- 
delovanja ter  prebujanje zadruzH       • 

,. ggn1 

Vso   te  naloge  opravlja   ram  - gV,0> 
pomoči in izboljšanja gosnodarstv 
jih članov in delovnega ljudstva 



Štev. 26. fitran 1•.7. 

š?in^Ju^a Je *"1• ustanovljena na skup- 
jw4dne 30. septembra 1945 za nedolo- çetl cas, 
n Zadružni delež znaša 100 (en sto) di- 
zadr6V m Se mora Pečati OD vstopu v 

nim      krožnik jamči še s štirikrat- 
p zneskom vpisanih deležev. 

PravThlla so izvršu]ejo, kolikor ni v 
tem !»    do^°*en(> drugače, veljavno s 
•• ,'   ?.Se nabijejo na zadružni razglas- 

tj! Sravni odbor sestavljajo predsednik, 
0i',' Wagajnik, morebitni načelniki 
.H! in 6 članov, ki jih vso voli 
sk£pscma za dobo 3 let. 
• a.ni upravnega odbora so: 

fti-,?. .c Stanko, rudniški nameščenec, 
««astnik 184, predsednika 

capane Prane, sodar, Hrastnik 100, 

taffi       Franc' zidar'  Hrastnik  170> 

ga^aj Ferdo, rudar, Hrastnik 47, bla- 

h^Anton, steklar, Hrastnik GO, 
S"9 Avgust, steklar, Hrastnik 161, 
S»re Franc, kmet, Mama 3, 
jJPret Rudolf, kmet, Mama 14, 

ni(«D Jni    Angela, gospodinjska  pomöc- 
'g Hrastnik 127. 

lik i    ^° zasloPata predsednik in taj- 
pa ^

pravnega odbora, čo sta odsotna, 
•»„     ^23 to pooblaščena člana uprav- 

g odbora. 
1%••••°   podpisujeta   predsednik   in 
•• * upravnega odbora. ?e sta odsot- 
iiDfa,     dva  za   to pooblaščena  člana 
ravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. februarja 104«. 

Zt 27/46 — Zadr. VI 133. 
349. * 

-8S* L**o. 
••?••-! 28, februarja 19*6- 

frnim i      živinorejska zadruga z omc- 
N ' Jamstvom v Laškem. 

ùbira°^ ^drugo je: a) da komisijsko 
*a<lruîrn p*eme Primemo živino svojih 
trolo k| • ter vodi ° teh živaIih kon" 
WtrniJ  Sa v°di  rodovnik in molzno 
trolo h! rt ter vodi ° teh živaIih kon" 
kontrolo •> vod* rodovnik in molzno 
Za Pasem i °dovnik mora voditi ločeno 
*ed0 x?s,ko odgovarjajoče in ostalo go- 
rodovnik no nadkontrolo in konl-olo 
Zveza, c) d °Pravlia pristojna poslovna 
?astinloma ,na0avlja plemensko živino, 
sÜine V7•ei4ake in živinorejske potreb- 
no nabav - zadružnike ali posreduje 
••••• n, ' c) da prevzema od članov 
*aWnnV,redeluie {n plačuje na njih 
^ekoin ^ vVOsti a'i povprečno ter to 
V Rosemi •    ne izde1ke vnovčuje, d) da 

^trebi S <*°1BII zbiralnice in po 
^rbi in v^^yalnice mleka, e) da pri- 
»ln° svoH?rzuie skuP"o Panike za Ži- 
Ï? SV

°Jö za^Aznîkov' f) da Prireia 

^Ve. nreSmnke finsko sejme, raz- 
Sa * KanJa' 6tr<>kovna predava- 
'^••••.    se sPada k pospeševanju ži- 

Č. •••«•?••••8• sodelovanja oprav- 
fe °p"aviidelo,Po odsekih. Vse te rm- 
Ca RoenSS^?* satno••«i in izbnlj- 

Vlle2a Ijudsîv Va 5V°3ih fhnov in dc" 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 21. decembra 1945. Zadružni 
delež znaša 10O (en sto) dinarjev in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak 
zadružnik jamči še s trikratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Priobčila se iz- 
vršujejo, kolikor ni v pravilih določeno 
drugače, veljavno s tem, da se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. Upravni 
odbor sestavljajo predsednik, tajnik, 
blagajnik, morebitni načelniki odsekov 
in 4 člani, ki jih vse voli skupščina za 
dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: dr. Ma- 
lenšek Slavko, živinozdravnik, Laško, 
predsednik, Poteko Martin, kmet, Jago- 
če 19, tajnik, Cenclj Ivan, kmet, Tre- 
marje 16, blagajnik. Mlinar Janez, kmet, 
Mala breza 8. Brečko Janez, kmet. Zg. 
Rečica 44, Tovornik Štefan, kmet, Velke 
Gorelco 25, Horjak Jaka, kmet, Mačko- 
vec 6. 

Zadrugo podpisujeta predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta odsotna, 
pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. Zadrugo zastopata pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 18. marca 1946. 

Zt 26/46-2 — Zadr. VI 152/2. 

350. 
Sedež: Ljubno ob Savinji. 
Dan vpisa: 5. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z omo- 

jenim jamstvom v Ljubnem ob Savinji. 
Naloga zadrugo je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmero in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
fkrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del, d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
Ijujo med svoje člane gradbeni material, 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih 
delovnih moči pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka obnovi porušena naselja 
po predloženem in odobrenem obnovit- 
venem načrtu, f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih 
ujetnikov jn jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti, 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 14. oktobra 1945 za nedoločen 
čas. — Zadružni delež znaša 100 (en sto) 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. — Vsak zadružnik jamči še z 
desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 
— Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, veljavno s 
tem, da se nabijejo na zadružni razslas- 
ni de.Jd. — Upravni odbor sestavlinjo 
predsednik, tajnik, blagajnik, morebitni 

načelniki odsekov in 3 člani, ki jih vie 
voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Joža Bru- 
net, posestnik, Ljubno 19, predseduje, 
Kari Druškovič, pos., Ljubno 47, Valen- 
tin Sušnik, pos., Savina 2, tajnik, Ju\an 
Jože, pos., Ljubno,22, blagajnik, 1're- 
padnik Alojz, pos. Konjski vrh 25, Go- 
lob Martin, pos., Ter 87. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na, dva za to pooblaščena člana uprav-, 
nega odbora. Zadrugo podpisujeta pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta pa odsotna, dva za to poobla. •via 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. marca 1946. 

Zt 2/45 — Zadr. VI 155/5. 
* 

351. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa: 7. marca 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Slov. Konjicah. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko odgovarjajoče in o.hlo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika opravlja pristojna poslov ia 
zveza, c) da nabavlja plemensko Üivino, 
zlasti plemenjako in živinorejsko potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali po-rodvje 
tako nabavo, č) da prevzema od članov 
mleko, ga predeluje in plačuje na njih 
račun po kakovosti alj povprečno jer to 
mleko in mlečne izdelke vnovčuje, d) da 
v dosego te nalogo postavlja v svojem 
gospodarskem okolišu zbiralnice in po 
potrebi predelovalnice mleka, e) da pri- 
skrbi in vzdržuje skupne pašnike za ži- 
vino svojih zadružnikov, f) da prireja 
za svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
stave, premovanja, strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje. 

Zaradi uspešnejšega sodelovanja oprav- 
lja zadruga delo po odsekih. Vse te na- 
loge opravlja radi samopomoči in izbolj- 
šanja gospodarstva svojih članov in de- 
lovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 30. decembra 1945 za nedolo- 
čen čas. Zadružni delež znaša 100 (en 
sto) dinarjev in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. Priobčila se izvršujejo, kolikor ni 
v pravilih določeno drugače, veljavno 
s tem, da se rabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. Upravni odbor sestavljajo 
predsedn:'k, taj.iik, blagajnik, morebitni 
načelniki odsekov in 4 člani, ki jih vse 
voli skupščina za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: Oroš 
Franc, pos. sin, Termnjski vrh 20, pred- 
sednik, Napotnik Matija, posestnik, Te- 
panjski vrh 23, Hlebec Ernest, pos., 
Bree 1, tajnik. Furman Ivan, pos. sin, 
Prežigal 5, blagajnik, Furman Alojz, 
pos., Križevec 14, Vodenik Pavel, pos., 
Gnbrei'ljp 7, purnilt Miroslav, pos., Pre- 
vrat 15. 



Stran m. Štev. 26. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na, dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. Zadrugo podpisujeta pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta pa odsotna, dva za to, pooblaščena' 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. marca 1946. 

Zt 7/46 — Zadr. VI 159/3. 
* 

352. 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan vpisa: 7. marca 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Šmarju pri 
Jelšah. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez po- 
srednikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste, 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist, 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne io. julija 1945 za nedoločen 
čas. , 

Zadružni delež znaša 50 (petdeset) 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z enkratnim 
zneskom vpisan ili deležev. 

Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, veljavno s 
tem, da se nabijejo na zadružni razglas- 
ni deski. 

Upravni odbor sestavlja b predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Vreze Ivan, kmet, Bobovo 12, pred- 

sednik. 
Škorjak Anton, sodni uradnik, Šmarje 

pri Jelšah 7. tajnik, 
Bizjal; Franc, upravnik pošte, Šmarje 

pri Jelšah 2S. blagajnik. 
Habjan V;nko, mesarski pomočnik, 

Šmarje pri Jelšah 27, 
Drobnak Mihael, železničar, Globoko 

št. 27, 
Lorger Stefan, kmet, Senovica 13, 
Pečirk Baltazar, kmet in zidar, Za- 

drže 11, 
Turk Ivan, kmet, Belo 5t. 1, 
Skale Miha, kmet, Mala Pristava 3. 
Zadrugo zastopata predsednik in taj- 

nik upravnega odbora, če sta cdsotna, 
pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. 

Zadrugo podpisujeta predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta odsot- 
na, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. marca 1946. 

Zt 29/45 — Zadr. VI 156/2. 
* 

353, 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 22. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Trbovljah. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v 
delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana, c) da posreduje med čla- 
ni in narodno oblastjo ureditev zemlji- 
škoknjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del, d) da skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira in poraz- 
deljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial, e) da s pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu, f) da po možnosti 
od pristojnih vojaških oblasti izposluje 
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov in jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 27. novembra 1945 za nedolo- 
čen čas. — Zadružni delež znaša 100 
(en sto) dinarjev in se mora plačati ob 
vstopu v zadrugo. — Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. — Priobčitve se izvršujejo, 
kolikor ni v pravilih drugače določeno, 
veljavno s tem, da se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. — Upravni od- 
bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 
6 članov, ki jih vse voli skupščina za 
dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Soper 
Rudolf, posestnik, Brnica 210, Dol pri 
Hrastniku, predsednik, Sušnik Franc, 
pos. in gostilničar, Trbovlje, Klemen 
Alojz, pos., Dol 24 pri Hrastniku, tajnik, 
Paveljšek Ferdo, pos., Trbovlje, blagaj- 
nik, Deželak Marija, posestnica, Dol pri 
Hrastniku, Drobež Franc, pos., Čebine 
št. 76, Zagorje, Matko Ferdinand, pos., 
Sv. Katarina, Kovačič Franc, pos., Sveta 
Katarina, Pust Rudolf, pos., Dol pri 
Hrastniku. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta odsotna, 
pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. Zadrugo podpisujeta pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju. 
dne 15. marca 1946. 

Zt 22/46 - Zadr. VI 150/2. 

3.54. 
Sedež: Zagorje ob Savi. 
Dan vpisa: ~>. marca l(.)it>. 
Besedilo: Posojilnica v Zagorja o" 

Savi, zadrtima z neomejenim jamstvom* 
Namen zadruge je, da pospešuje g°" 

epodarske koristi svojih zadružnikov, 
zato: 

1. sprejema in obrestuje hranil*10 

vloge na knjižice in na tekoči račun, 
2. pridobiva nadaljnja potrebna de- 

narna   sredstva  z najemanjem   kredit* 
3. daje svojim  zadružnikom  kredita 
4. posreduje po potrebi  za svoje za". 

družnike nabavo  gospodarskih  potreb- 
ščin,   komisij-ko   vnovčevanje   njihov"1, 
proizvodov in zavarovanja. 

Zadruga je uslanovJjena za nedolo- 
čen čas. 

Poslovni delež znaša 25 dinarjev lD 
se mora vplačati ob pristopu v zadrug0. 

Vsak   zadružnik   jamči   neomejeno z. 
vso svojo imovino. 

Zadruga razglaša svoje priobčitve np, 
razglasni    deski   v   svoji   poslovalnic1. 

Javne  razglase,   zlasti  vabila na skuP" 
ščine, more razglašati tudi v listu, ki 8a 

določi upravni odbor. „ . 
Upravni odbor sestavlja 6 zadruž*11* 

kov, ki se volijo za dobo treh let. 
Člani upravnega odbora so: , 
Kolenc Lojze, učitelj, Zagorje 5, \>re 

sednik, 
Kopriva Ivan, učitelj, Zagorje 41, rt) 
Bajcar Vinko, posestnik, Toplice 1°,J' 
Drnovšek Ivan, gostilničar, DoleW3, 

vas 3i), 
Ro-žar Andrej, kleparski mojster, Za- 

gorje 131, .. 
Turk Jože, kovaški  mojster, '£•• 

št. 23. 
Zadrugo zastopa predsednik uprav11 

ga odbora. i> 
Zadruga se podpisuje tako, da se P°~ 

njeno   firmo   svojeročno   podpišeta  j\ 
dva člana upravnega odbora ali pa 
član upravnega odbora in  en v to P 
oblaščeni nameščenec zadruge. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5. marca 1946. 

Zt 20/10-5 — Zadr. VI 154/5. 

355. 
Sedež: Beltinci. 
Dan vpisa: 16. marca 1046. e;. 
Besedilo: Živinorejska zadruga Z °' 

jcnini jamstvom v Beltincih. J- 
Zadruga    je    bila    ustanovljena     fli 

skupščini dne 24. I. 1946 za ncdoi<£.. • 

2iv# 
čas.— Naloga zadruge je: a) do ^0•?.•• 
sko izbira za pleme primerno J? \\fi 
svojih zadružnikov tor vodi o *••.'^mol' 
kontrolo, b) da vodi rodovnik • . j^ 
zno kontrolo. Rodovnik mora Y,0{1 gtalO' 
ceno za pasemsko ustrezajoče in *\r0j<? 
govedo. Molzno nadkontrolo in k<>n ^e. 
rodovnika izvaja pristojna poslovna ^.«^ 
za, c) da nabavlja plemensko _' ^ 
zlasti plemenjake m živinorejsK re» 
trebščine za svoje zadružnike aufL (A.. 
duje tako nabavo, č) da Vve.vZe jačujf 
članov mleko, ga predeluje in ••••^ 
za njih račun po kakovosti ali P VI)ov". 
no ter to mleko in mlečne izdelke^jjii 
čuje, d) da v dosego te naloge^ P°^jral- 
v svojem gospodarskem okolic. 
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e)   d"     ?°lrebi predelovalnice mleka, 
Panike ^ *h[ in V7-dr;-l,iG skupne 
I) da ••/

•. »ivino   svojiJi   zadružnikov, 
ske seimreja •• sv°Je zadružnike živin- 
kovna n 'ira/'stave' preinovanja, stro- 
P^pešev',?- vania ,n ••• *e sJ)ada k 
UsPešnei? žlvinoroje.     —     Zaradi 
delo nt» SgU Poslovanja vrši zadruga 
tadi <«m? ekiil- Vse le naloge opravlja 
*^lvaÄm°vei in 'zboljšanja gospo- 
Stva _. y°Jlu članov in delovnega ljud- 
ieviu pružni delež znaša K)ü dinar- 
•4st 

e PlaL'a ob vstopu v zadrugo. — 
Janini šeJe ome'e'10- Vsak zadružnik 
Sanjij Hei ~s Pe'kiatnim zneskom vpi- 
Z nabitip 6V- "~ 0znaiiila se izvršujejo 
ski. •   J m  na  zadružni   razglasni  de- 

niK taini-i °idbor sestavljajo prcdsed- 
aiki<Xn' b,aga.inik, morebitni načel- 
sW«nn v in 3 člani' ki Jih vse voli 
«astopah • ^ dobo tleh let- - Zadrugo 
lik in ^.'"^••• podpisujeta predsed- 
Pa odsfiti uPravnega odbora, če sta 
°a unr',' dva za to pooblaščena čla- 

Öatr     ega odbora- 
Erjavp!IpAì

avneSa  odbora  so: , 
••<•, ha' kmel' Bratonei 7, pred- 

^lavaì! T 
>>rbarič M' 

k-met, v Beltillcih> tajnik, 
tajnik       arhn> kmet v Lipovci C9, 

fc°tnik Ivan- kmet v I/akovcih 86, od- 

Äs fitnr„„     ,„...   Ganeani  n0) 

Odranci  137, 

!c Stefan, • kmet, 

kmet, 

Jîa^sekT' kmet' Ll'P0VCÌ 34' na" 
CeInikCod I?nac' kmet' Melinci 123- üa" 
telni]j 0,i l?fan, kmet, Bratonei 54, na- 
Ol-...   USeka. 

sodišče v Mariboru,  odd.  IL, 
d«© 16. marca 1946. 

Zadr II 10Ö-1 

odbC Stefan, 

°•; 
35G 

Sedpy. •, 
S v'ni    nja fondava. 

vBesediy^ai 16. marca 1946. 
1? iam.?; Vlnarska zadruga z oinejc- 

fcZa^Sa ié'U Do,nii Loi,davi- 
ìi dnll7e ^»»»ovijena «u, ekup- Sti**i dneai7e •!1• ustanovljena na simp- e". •. 1940zn n,lđoločen ča's 

zadriirm   i«.   _•    i.    _•  •• ru "'Osa ,„j x^ü za neüoncen cas. 
5 sv°jih 7oiUg? ie: a) da sprejema 
t?61^ v vittóni-kov Rrorfi9 in  ga 
Vnl lnožt il- ,' IZJemoma pa sprejema 
S^ie n??ev10 vin° »er vse to bingo 
Sa% *f 0 

at'.un svojili članov, b) da 
«J0 « WeW ••••«2•1•• vinograd- 
CDiz!fa v Si8ke Potrebščine, c) da 
Hi£°v° vmo„!i ,adu z enotnim načrtom 
? »aèeSf^, e) da gradi strokov- 
m J^bavii-•UBt,rezaJofo vinsko kleti 
45a širi n,«!iodje in inventar zanje, 
Ô6 e pSS.-^dru2niki strokovno 
**2>•,A"1' kovanji, tečaji, 
C Vu in ÄtaTam' in navodili o vi- 

lctaltle SlSd'Iom  narodne oblasti 
• ••

• so fi °lje ° tipiziranju vin. 
lÊe'>o deEne. raderò za to pri- 
y4l>ko 8l0S° vinarsko zadruge 

^••• ilosl1 sadjarske zadruge. 
.     ^ opravi^ radi samopomoči 

in   izboljšanja   gospodarstva  članov  in 
delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev od 
enega orala vinograda in se vplača ob 
vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 člani, ki jih voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če pa sta odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Šimonka Pavel, posestnik v Petešov- 

cili, predsednik, 
Šimonka Aleksander, sodni uradnik 

v Dolnji Lendavi, tajnik, 
Magdič Stefan, posestnik v Dolnje- 

lendavskih goricah, blagajnik, 
Gerenčer Janez, posestnik v Slrehov- 

cih, odbornik, 
Vida Janez, posestnik v Dolini, od- 

bornik, 
Jozlin Andrej, posestnik v Dolgi vasi, 

odbornik. 
Okrožno  sodišče  v Mariboru,  odd.  II., 

dne 16. marca 1946. 
Zadr II 107/1. 

357. 
Sedež:  Dravograd. 
Dan vpisa: 16. marca 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Dravogradu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 27. I. 1946 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 

daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčuvanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist, d) 
ustanavljanje in sodelovanje pri^usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov, e) 
sklicevanje članskih sestankov, prireja- 
nje predavanj in tečajev za poglobitev 
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelova- 
nje ter prebujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo takoj ali 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih.     _ 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se izvršujejo v zadružnem 
glasilu in z nabitjem na zadružni raz- 
glasni deski na sedežu uprave vseh po- 
družnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik in toliko članov 
upravtiega odbora kot je poslovalnic; 
upravni odbor voli skupščina za dobo 3 

 Stran 139. 

let. Prvi upravni odbor šteje poleg pred- 
sednika in podpredsednika se 3 člane. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
cdbora oziroma dva člana upravnega 
odbora ali pa en član upravnega odbora 
in po en nameščenec, ki ga pr> pred- 
hodni načelni odločbi skupščine upravni 
odbor pooblasti in ga prijavi za vpis v 
zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Kamnik Ivan, električar, Dravograd, 

predsednik. 
Mori Jakob, posestnik, Ojstrica,  pod- 

predsednik, 
Doberšek Mira, uradnica, Dravograd, 
Kržičnik Edmund, organ financ, stra- 

že, Dravograd, 
Pli mon Vinko, kovač, Velka, 
Dular   Jože,   posestnik,   Sv.   Danijel, 
Kotnik   Rozina,    posestnica,   Goriški 

vrh. 
Okrožno  sodišče  v  Mariboru,  odd.  II.. 

dne 16. marca 1946. 
Zadr II 117/1. 

* 
338. 

Sedež: Uorea. 
Dan vpisa: 16. marca 1946. 
Besedilo:   Vinogradniška   zadruga   z 

omejenim jamstvom v Gorci. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 23. II. 1946 za nedoločen čas. 
— Naloga zadruge je: a) skupna obde- 
lava in izkoriščanje zadružne zemlje 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna naba- 
va proizvajalnih sredstev in drugih po- 
trebščin zaradi obdelave in obnove za- 
družnega zemljišča, pa tudi gospodar- 
stev posameznih članov proti primerni 
odškodnini, c) skupna predelava in 
vnovčevanje zadružnih pridelkov in iz- 
delkov pa tudi vnovčevanje lastnih pri- 
delkov zadružnikov proti primerni od- 
škodnini, č) skupno vzdrževanje in gra- 
ditev zadružnih objektov in naprav ter 
skupna nabava v ta namen potrebnega 
materiala. Na isti način zadruga lahko 
pomaga posameznim članom proti pri- 
merni odškodnini, d) širjenje eti^ko\'- 
nega znanja in poglobitev zadružne za- 
vesti. Na splošno naj se zadruga ravna 
po strokovnih navodilih narodne oblasti 
federalne Slovenije. — Kjer so kra- 
jevne razmere za to primerne, ozko 
sodeluje z bližnjo vinarsko zadrugo. Vse 
te naloge opravlja radi samopomoči in 
izboljšanja gospodarskega položaja svo- 
jih članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev !n 
se vplača ob vstopu v zadrugo oziroma- 
ob razdelitvi čistega poslovnega prebit- 
ka. — Jamstvo je omejeno. Vsak za-- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom osnovnega članskega deleža. — 
Oznanila se izvršujejo s tem, da se na- 
bijejo   na   zadružni    razglasni    deski. 
— Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in največ dva čla- 
na, ki jih vse voli skupščina za dobo 3 
let. — Vsako leto se izmenja tretjina 
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članov odbora. 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: Sardin- 
šek Peter, posestnik v Dežnem, pred- 
sednik, Ilec Ivan, viničar, Gorca, tajnik, 
Drobnič Janez, viničar v Gorci, blagaj- 
nik, Drevenšek Rudolf, viničar, Gorca, 
odbornik. Skok Štefan, viničar, Gorca, 
odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru,  odd. IL, 

dne 16. marca 1946. 
Zadr II 114/1. 

359. 
Sedež: Mcljski hrib 3. 
Dan vpisa: 16. marca 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z 

omejenim jamstvom  Mcljski hrib. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 11. II. 1946 za nedoločen čas. 
— Naloga zadruge je: a) skupna obde- 
lava in izkoriščanje zadružne zemlje 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna naba- 
va proizvajalnih sredstev in drugih po- 
trebščin zaradi obdelave in obnove za- 
družnega zemljišča, pa tudi gospodar- 
stev posameznih članov proti primerni 
odškodnini, c) skupna predelava in 
vnovčevanje zadružnih pridelkov in iz- 
delkov pa tudi vnovčevanje lastnih pri- 
delkov zadružnikov proti primerni od- 
škodnini, č) skupno vzdrževanje in gra- 
ditev zadružnih objektov in naprav 1er 
skupna nabava v ta namen potrebnega 
materiala. Na isti način zadruga lahko 
pomaga posameznim članom proti pri- 
merni odškodnini, d) širjenje strokov- 
nega znanja in poglobitev zadružne za- 
vesti. Na splošno naj se zadruga ravna 
po strokovnih navodilih ljudske oblasti 
ljudske republike Slovenije. — Kjer so 
krajevne razmere za to primerne, tesno 
sodeluje z bližnjo vinarsko in sadjar- 
sko zadrugo. — Vse te naloge opravlja 
radi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darskega položaja ovojih članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se vplača ob vstopu v zadrugo oziroma 
ob razdelitvi čistega poslovnega prebit- 
ka. — Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamci še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Oznanila se iz- 
vršujejo s tem, da se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. — Upravni od- 
bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gajnik in največ 2 člana, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. — Vsako leto 
se izmenja tretjina članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: Visočnik 
Ivan. vinogradnik, Meljski hrib, pred- 
sednik, SentoČnik Elizabeta, vinogrnd- 
nica. Meljski hrib, blaeajničarka, Pla- 
več Vincenc, vinogradnik, Košaki. taj- 
nik, Repinâ Alojz, vinogradnik, Meljski 

hrib, odbornik.  Kozar  Ivan,  vinograd- 
nik, Košaki, odbornik. 
Okrožno  sodišče  v   Mariboru,   odd.  IL, 

dne 16. marca 1946. 
Zadr II 115/1 . 

3G0. 
Sedež: Spodnje Radvanje. 
Dan vpisa: 16. marca 1946. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna za- 

druga Jožeta Lacka z omejenim jam- 
stvom v Spodnjem Rad vanju. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 21. II. 1946 za nedoločen čas. 
— Naloga zadruge je, da na podlagi 
prostovoljnega in svobodnega združeva- 
nja kmetov, njihove zemlje, orodja in 
vprežne živine zaradi skupnega gospo- 
darstva ustvari boljše pogoje za uporabo 
sodobnih pridobitev znanosti, tehnike 
in delovnih metod v kmetijski proizvod- 
nji. S tem naj se omogoči racionalno in 
načrtno gospodarjenje, da bi se na ta 
način dosegli večji dohodki in zmanjšali 
proizvajalni stroški ter tako dosegle 
znatne koristi tako za zadružnike kakor 
tudi za državo. — Zadružni delež znaša 
200 dinarjev, ki se plača ob vstopu v 
zadrugo. Vsak zadružnik vpiše na ra- 
čun deležev ves znesek, na katerega je 
ocenjena njegova zemlja, ki jo vloži v 
zadrugo. — Jamstvo je omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z 20kralnim zne- 
skom vpisanih deležev. — Oznanila se 
izvršujejo v »Mariborskem Vestniku". — 
Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in tajnik, po potrebi podpredsednik in 
še nadaljnjih dva do šest članov. — Za- 
drugo zastopa upravni odbor ali tisti, ki 
ga pooblasti upravni odbor, za zadrugo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščeni uradnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Levačič Mica, delavka v Mariboru, 

Koroška cesta 34, predsednica, 
Gregore Vinko, partizan v Mariboru, 

Grajska ulica 5. podpredsednik, 
Kronovšek Albert, ekonom v Maribo- 

ru, Sp. Radvanjska cesta 72, tajnik, 
Lašič Franc, mesar v Mariboru, Gre- 

gorčičeva ul. 26, odbornik, 
Prikl   Jožef,   poljedelec  v  Mariboru, 

Sp. Radvanjska c. 72. odbornik. 
Okrožno  sodišče   v   Miri!>ern.   odd.   IL, 

dno 16. marca 1946. 
Zadr II 113/1. 

* 
361. 

Sedež: Boštanj. (Okoliš zadruge obse- 
ga bivšo občino Boštanj in Studenec.) 

Dan vpisa: 14. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga % ome- 

jenim jamstvom v Bosta nju. 
Zadruga i© ustanovljena 28. oktobra 

1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsnkeTa po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalie določi višino obremenitve v d<*- 
lu in denarju in odplačilni na* rt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 

in narodno oblastjo ureditev zemlji*^ 
knjižnih,  služnostnih  in   drugih  eve• 
spornih odnosov (komasacija); č) da pn* 
skrbuje kredit za nabavo maleriala 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skuP, 
nabavlja in izdeluje, zbira in poraz a 
ljuje med svoje člane gradbeni matere' 
e) da s pritegnitvijo vseh razpolozlj'vl 

delovnih moči pod vodstvom tehničnej> 
strokovnjaka  obnovi   porušena   nase'] 
po predloženem in odobrenem obnovi 
venem načrtu; f) da po možnosti od Pr£ 
slojnih vojaških oblasti izposluje Prl'f?' 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst v«r 
nih  ujetnikov ter jim odreja delo P 
njihovi strokovni usposobljenosti. 

Zadružni  delež  znaša  100  dinari^ 
Vsak zadružnik jamči še z dvajseta 
nim zneskom vpisanih deležev. ZadrU 
ni deleži se ne obrestujejo in se nsW 
ne izplačujejo dividende; zato je za^v 
ga oproščena plačila taks. Upravni y 
bor sestoji iz predsednika, tajnika, " 
gajnika in G odbornikov. Zadrugo 2,af^ 
pata in zanjo podpisujeta predsednik ^ 
tajnik upravnega odbora, v odsoijj0' 
teli   pa   dva   za   io  pooblaščena  ^,1' 
upravnega odbora. Objave in priobc'1 

zadruge članom se vrše z nabitjeC 
zadružni razglasni deski. 

Ciani prvega načelstva so: Pape? V 
sip, posestnik v Boštanju št. 24, Pr; 
sednik, Slapšak Jože, trgovec v B^v 
nju št. 9, tajnik, Drmelj Franc, p0*/.,, 
nik   v  Boštanju   št.  8,  blagajnik^ %$ 
Martin, mizarski mojster v Logu Q-'l 
odbornik. Rak Janez, posestnik v •_\ \ 
št. 3, odbora^, Železn.ik Ignac, •°•*• 
nik v Volčji jami št. 81, odbornik. % 
drojna Anton, posestnik v Vrhu šl  1 
odbornik, Dobovšek Franc, posestn'L 
Boštanju št. 20, odbornik, Resnik MaW 

posestnik v Rogačici, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem • 

dno 14. februarja 1946. 
-   Zt 16/4G — Zadr. II 78/1. 

362. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 16. januarja 1946.       .g, 
Besedilo:    Kmetijsko    društvo,   L^ 

zadr. z omejenim jamstvom v M^j» 
Na  podlagi  zapisnika občnega z M, 

z dne 8. aprila 1945 se pri gornji °D ^ 
ječi zadrugi izvrše naslednje spre» 
be v tusodnem zadružnem regj^1"'^ 

a) Izbrišejo se doslej veljajoča P 
la ter .0fä! 

b) dosedanji člani upravnega °" 
Govednik Janez, pos., Curile,      ^j 
Vraničar  Janez,    posestnik,   °* 

vas, 
Muc Anton, posestnik, Lokvica,, .^ 
Jakljevič Anton,   posestnik,   " 

vec, 
Nemanič Marko, pos., Drašiči, 
Kočevar Jože, pos., Bojanja vaS' 
Kambič Anton, pos., Cerovec, 
Urh Tvan, kovač. Metlika, 
Kozjan  Anton, pos.,  Božakovo. ^. 
vpišejo na se nova  pravila ^       , • 
Sedež: Metlika št. 42. .     jfetlft 
(Okoliš zadnje obsega kra.lf:    pf 

ka.  Trnovec.   Primerek. \nV  ^ •' 
ževska vas, Grabrovec. Bojanja v 
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^adru8a je USU.W, 

Jmen ••••• jo: 

Äikov- •• ^ flan^<> brez posred- 
Iv       ' 

9anJnKV&vanJe pridelkov in izdelkov 
C) Lbrez Posrednikov; 

Pospeîpv -Vl^an'e Po^'iili odsekov za 
Panos"v^nje Posameznih go.spodarskih 
ljedeïstv i. sadJarslva» vi,iar*,va, P°- 
g0zdarstu' v2ivinorpK čebelar^va in 
lišu nnJ ?' ce in dokler ni v istem oko- lišu nI ?' ce • «lokler ni v ist 

vj i^ebne zadruge te vrste; 
Urja j^etnan.ie  in   nakupovanje  inven- 
družnn i ne.Preniičnin, kolikor  je v za- 

i ^janje"cev,anie danskih sestankov. ,.ii- 
, W zadr, » van-i i" tečajev za poglobi- 
! <felovar,.v ?0 VzR°Je i» aktivnejšega so- 
! -Vesti,      ' er Prebujanje   zadružne   za- 

I tooči jn ..,   °KC opravlja radi samopo- 
bega Ijud-f ''a 80sPfK,arst\a il«lov- 

^adni1" • l- Vsai^ni delož znaša 50 lir ali 15 din. 
aim znL      u>'nik iamCi Se s petkrat- 
öi delež- v"Pisanih do,e?(1v. Zadruž- 
ni6 •••• s.e ne obrestujejo in se nanje 
dru«a ûnUj^° dividende; zato je ta za- 

Priobv.    cena Planila taks. 
Se vrše

C'lve »i razglasi zadrugo elanom 
•* deski ••     ^em na ^družni razglas- 
ov,   ^j- spravni odbor sestoji iz 9 cla- 
0d°Ora J?1 D°voizvoljenega  upravnega 

iz0,dnik:  Petric Franc,  posestnik 
» tajaifc.  h 
«••••"  steîan   Edvard,   tajnik   OIO, 

ÌZ.RosaÌnic: Drodarie Marti", posestnik 

•• '^•••••': Govodnik J',nf>z< P°scsl- 
^KočCVnt.  'T „ 
••      «"   Jože,   posestnik   iz  Bojanje 

Slanc T » 

1,••5•• J?0' CCV,iar iz MdIiko' *%,       llarlina,   tajnica   MNOO,   Mc- 
6zdirc p 

%c Ant   ailC' P°scs,ni,f, Prašiči, 
. fcaóW     ' P°sostnik iz Tikvico št. 6. 
k preclse?i^f,St(?Pala in w»nio podpisujc- 
2% ftkJn taJ"ik "Pravnega od- 
Ï^aodbđS0 na' Pa dva za to po- 

dne i?' s.0,,lSc«> v Novem mestu 
• "»• Januarja 1946 

*adr I 29/59. 

•63<      Vemembc &, „^^. 
sede*. 

••<•[1•~": ÄO- mat 

<rii4 •S*l[Vn ^sci-iIni<:a v 
"i. "ba z neomejenim jam- 

^^^iha^ismrfj član upravnega 
1Viatc], vpiše pa novi član 

4°Ï Ka'"»'^ 
adlu. V- ma"a 1946. 

upravnega odbora Vidmar Andrej, po- 
sestnik v Podgorju 7. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 194G. 

Zadr. 111  327,7(5 
* 

364. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. marca UHO. 
Besedilo: Glavna kmetijska blagovna 

zadruga v Ljubljani, zadruga z o. j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
18. ITI. 1946, št. 2980/46, v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu št. 1759/124 z dne 2. III. 1946 je 
zadruga prestala in se ima izvršili li- 
kvidacija. 

Likvidatorji: Belič Viktor, Ljubljana, 
Blagovna centrala nab. in prod. zadrug, 

Kristan Cvetko, Ljubljana, IZOS, 
Cerne Ktbin, Ljubljana, Blagovna cen- 

trala nab. in prod. zadrug, 
Rožet Anton, Ljubljana, Kmetijska 

družba. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom »v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo zadrugo tako, 

da bosta po dva izmed njih pristavila 
pod besedilo zadruge svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. marra 1046. 

Zadr. IV 128 (5 

3(55. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: Gospodarska zveza v Ljub- 

ljani, zadruga z o. j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. III. 1946, št. 2978/46, v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu št. 1759/124 z dnd 2. III. 1946 je 
zadruga prestala in se ima izvršiti likvi- 
dacija. 

Likvidatorji: Belič Viktor, Ljubljana, 
Blagovna centrala nab. in prod. zadrug, 

Kristan Cvetko, Ljubljana, IZOS, 
Cerne Etbin, Ljubljana, Blagovna cen- 

trala nab. in prod  zadrug, 
Rožet Anton, Ljubljana, Kmetijska 

družba. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom :>v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo zadrugo tako, 

da bosta po dva izmed njih pristavila 
pod besedilo zadruge svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Liubljanj 
dne 25. marca 194G. 

Zadr. III 98/113 

I Sp 10/46. 2165 
Amortizacija 

Na prošnjo Zadravca Jakoba, pos. v 
Središču 184, se uvaja postopek za 
amortizacijo vrednotnic, ki so bile pro- 
silcu baje od okupatorja nasilno odvze- 
to. Imetnik teh vrednotnic se poziva, da 
v 2 mesecih po objavi v Uradnem listu 
uveljavi svoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da so te 
vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 1. hranilna 
knjižica Hranilnice in posojilnice v Sre- 

dišču št. 2909, glasera se na ime Zadra- 
vee Jakob, s stanjem v dne 19. 1. 19• 
din 220.017.50; 

2. hranilna knjižica Hranilnice in po- 
sojilnice v Središču št. 2804, glaseča se 
na ime Zadravec Jakob, s stanjem dne 
1.  1.  1941   din  43.094.90; 

3. 1 komad na 3 akcije- Zanatske ban- 
ke v Beogradu, akcija po 2O0 din, štev. 
26.208 — 26.210; 

4. 1 komad na 25 akcij Zanatske ban- 
ke v Beogradu, akcija po 200 din, štev. 
224.376 - 221.400; 

5.1 komad na 25 akcij Zanatske ban- 
ke v Beogradu, akcija po 200 din, štev. 
224.401 — 224.425: 

6. 1 komad na 25 akrj Znnah.ke ban- 
ke v Beogradu, akcija po 200 din, štev. 
224.426 — 224.450; 

7. 1 komad na 25 akr j Zanatske ban- 
ke v Beogradu, akcija po 200 din, štev. 
224.451  — 224.475. 

Okrajno sodišče v  Ptuju, odd. I., 
dne 27. marca 19'.6. 

* 
To 46,46 1135 

Oklic 
Tožeča stranka: Vizjak Amalija rojena 

Ukinar, zasobiiica v Šmarju pri Jelšah 
št. 77, je vložila pri tukajšnjem sodišču 
proti Vi/.jaku Frideriku, mizarskemu 
pomočniku, sedaj neznanega bivali&.a, 
tožbo na razvezo zakona. 

V tej stvari je razpisana razprava pri 
tem sodišču v sobi št. 84 na dan 

18.  aprila 19-1 ft o poli  12.  uri 
Ker bivališče tožene stranke ni znano, 

mu sodišče postavlja za s-krbnika odsot- 
nih tov. dr. Frana Macarola, odvetnika 
v Mariboru, ki bo zastopal toženo stran- 
ko na njen račun in nevarnost, dokler 
se sama ne javi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 28. marca 1916. 

T 77/46 * 2159 
Oidic 

Tožeča > I ranka Ranko Štefan, pre- 
užitkar % Gradišču št. 18, je vložila proti 
Vogler Tereziji roj. Ranko, posestnioi, 
sedaj nekje v Franciji neznanega biva- 
lišča, radi plačila zneska din 4405.— in 
na plačilo oskrbe k opr. št. T 77'46 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 4.'maj 1946 ob 9. uri pred tem so- 
diščem v sobi št. 23, razpravna dvorans. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se postavlja za to pravdo za skrbnika 
Geder Jožef, sodni uradnik v Murski 
Soboti, ki jo bo zastopal na njeno ne- 
varnost in stroške, dokler ne nastopi 
sama aH ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. II., 

dne 27. marca 194G. 

I Sp 367/46-5.        * 1181 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvo 

Urankar Pavla roj. Burkeljca, rojena 
dne 9. 1. 1910 v Lazah v Tuhinju, sta- 
nujoča v Perovem št. 49 pri .Kamniku, 
pristojna v Ljubljano, se je 5. ali 6. 2. 
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1944 vračala ob 13. uri iz Duplice v 
Kamnik. Nekako na polovici pola iz Du- 
plice proti Kamniku je bila ustavljena 
od neznanih oboroženih oseb ter odpe- 
ljana v smeri proti Volčjemu potoku. 
Od tega dne dalje ni o njej nobene ve- 
sti več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Urankarja Pavla, pro- 
fesorja iz Ljubljane, Kotnikova ulica 13, 
postopanje za proglasitev na mrtvo ter 
se izdaje poziv, da se o pogrešani poro- 
ča sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v 
Kamniku. 

Urankar Pavla se poziva, da se zela- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 5. 7. 1946 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvo. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 28. marca 1••. 

VI Sp 160/46 * 2158 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Bradač Karol, rojen dne 3. septembra 
1919, šofer v Mariboru, Betnavska cesta 
št. 68, je bil dne 24. novembra 1943 od 
okupatorja prisilno mobiliziran v nem- 
ško vojsko ter je nazadnje služboval pri 
nekem polku oklopnih grenadirjev. Po 
dopisu njegovega etotnijskega poveljni- 
ka Bôlterja je bil ubit dne 16. marca 
1945 pri obstreljevanju transportnega 
viaka v bližini Diisseldorfa ter je bil 
pokopan na gozdnem pokopališču (po- 
lje 15, grob vrsta 182) v Diisseldorf- 
Gerresheim. 

Ker je torej verjetno, da je Bradač 
Karol mrtev, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Bradač Kristine postopek v 
dokaz smrti pogrešanega in ee mu po- 
stavlja za skrbnika tov. Rajšp Zoran, 
uradnik okrajnega sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. avgusta 
1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov ee bo odločilo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče  v Mariboru, ođđ. VI., 

dne 26. marca 1946. 

Sp 35/45 * 2160 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Urbas Ivan, rojen 12. avgusta 1919 v 
Ljubljani, občinski tajnik v Gradacu, 
okraj Črnomelj, samski, je bil dne 
19. aprila 1943 odgnan od italijanskih 
vojakov v gozd >Trpine< ob Lahinji, od 
koder se ni več vrnil. Bil Je verjetno 
umorjen in vržen v vodo. 

Ker je imenovani verjetno umrl, se 
uvede na predlog njegove matere Urbas 
Ivane, gospodinje v Ljubljani, Mandelj- 
čeva ulica št. 15, postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega in se vsakdo poziva, da 
sporoči podpisanemu sodišču ali pa 
skrbniku Vajsu Matiji, sodnemu name- 
ščencu v Črnomlju, kat bi vedel o po- 
grešanem, 

Po preteku šestih mesecev od dneva 
razglasitve v »Uradnem listur se bo 
odločilo o končni proglasitvi imenova- 
nega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 1. marca 1946. 

I Sp 47/46-2 * 1145 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Kralj Martin, rojen 22. marca 1903, 
podpreglednik finančne kontrole iz 
Cerknice št. 233, je bil 4. novembra 
1943 odpeljan v taborišče Dachau, od 
koder se j© zadnjič oglasil septembra 
1944. Kranjc Jože iz Cerknice je pove- 
dal, da je bil s pogrešancem zadnjič 
skupaj v februarju 1945 v taborišču v 
Ordrufu, kjer sta delala skupaj v kam- 
nolomu, da pa je bil takrat pogrešanec 
že zelo slab. Ob selitvi taborišča v Bu- 
chenwald zaradi prodiranja Američanov 
ga Kranjc ni več našel in je po njego- 
vem mnenju gotovo umrl, ker je bil že 
pri zadnjem njunem srečanju zelo slab, 
a so ee življenjske razmere kasneje še 
znatno poslabšale. 

Ker se pogrešani po končani vojni ni 
vrnil in je verjetno, da je nastopila za- 
konita domneva smrti, ee uvede na 
prošnjo Kralj Josipine, žene podpre- 
glednika finančne kontrole iz Cerknice 
št. 233, katera se hkrati postavi za skrb- 
nika pogrešancu, postopanje za progla- 
sitev pogrešanega za mrtvega in se iz- 
daje poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali postavljenemu skrbniku. 

Kralj Martin se poziva, da pride k 
podpisanemu sodišču ali pa na drug 
način sporoči o sebi. 

Po 1. aprilu 1948 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče na Rakrku, ođđ. I., 
dne 26. marca 1946. 

Razna oblastva 
1182 

Objava sejmov 
Živinski in kramarski sejmi bodo v 

Braslovčah naslednje dneve: v ponede- 
ljek pred sv. Matijem, na cvetni petek, 
ponedeljek pred sv. Matevžem in pone- 
deljek pred sv. Martinom. Natančnih da- 
tumov ni mogoče javiti, ker so ti sejnw 
ski dnevi premakljivi. Prvi sejem v 
Braslovčah bo na cvetni petek dne 12. 
aprila 1946. 

KLO Braslovče 
dne 29. marca 1946. 

Razno 
834-3-1 

Poziv upnikom 
Prometni zavod za premog d. d. v 

Ljubljani, Miklošičeva c. 15, je prešel 
z odločbo ministrstva za trgovino in 
preskrbo in ministrstva za industrijo in 
rudarstvo v likvidacijo (Uradni list št. 
325/45 z dne 20. oktobra 1945), 

Upniki se pozivajo, da najkasneje 
10.  junija  1946  prijavijo likvidator]^ 
pismeno svoje morebitne terjatve na   f 
slov Prometni zavod za premog d. o. 
likvidaciji, Ljubljana, Miklošičeva ces 
št. 15/T. .. 

Likvidatorji 

2153 

Poziv upnikom 
Delegat ministrstva industrije io ^ 

darstva v tovarni okrasnih tkanin •} 
ra< (d. d.) poziva vse, ki imajo ^3,.^ 
koli terjatve proti omenjenemu P^M 
da jih prijavijo delegatu do 1- maja # 
z vsemi dokazilnimi listinami. Po IL 
teku tega roka se prijave ne bodo W 
števale in so bodo štele za ugasle. 

Delegat ufi 
ministrstva  za industrijo  in  ruda'' 

nan-4: 
Poziv upnikom 

M' 
Obrtniška stavbna zadruga z. z o. *. 

Ljubljani je prešla z odločbo ••••••1 _^ 
sodišča v Ljubljani z dne 5 jan. * j^j 
Zadr. III. 123/20, v likvidacijo. (t>rau 

list št. 10 z dne 2. februarja 1946> ^ 
Upniki se pozivajo, da v šestih # v 

cih prijavijo likvidatorjem pismeno ^ 
je morebitne terjatve na naslov ®••' 
ška stavbna zadruga z. z o. j. v • 
ni, v roke tov. Zupana Adolfa, Lju 
Bičevje 41. • , 

Obrtniška stavbna z»", 
v Ljubljani, z. z o. Î* 

v likvidaciji 

1042 -3- • 

Pcziv upnikom       ^ 
Po odločbi ministrstva za finançai 

z dne 12. decembra 1945, št. •-y\^t 
v zvezi z rešitvijo ministrstva za iavii} 

Demokratske federativne •°^A p 
VH-št. 9649 z dne 3. novembra Iz- 
bila odrejena likvidacija zavoda ••• 
anstalt-Bankverein, podružnica v gjj. 
ki je poverjena Denarnemu zavodu 
venije. p 

Upniki tega zavoda se pozivaj0'^ 
najkasneje do 30. aprila 1946 p•^ 
svoje event, terjatve na naslov   ^,e]jii 
anstalt-Bankverein, podružnica v 

Celje dne 19. marca 1946. & 
Denarni zarod Slo*e 

kot likvidator 
Crcđifanstalt-Ban^ 

podružnica CeU 

Vabilo 
na izredni občni zbor 

ki ga bo imel „, 
Zavarovalni zavod Slo»   . 

v Ljubljani        e       „ji» 
dne 14. aprila 1946 ob 10.30 «»/^ 
poslovnih prostorih v LJuMjam. 

šičeva cesta št, 19. 
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, dnevni   red: 
; zavori r!?ll''uFitf!V  zavoda   k  Državnomu lU *a zavarovanje ,n p:,zavarovanje. 

•• s]urâjr.osti. 

Za nr= "°' ••••!1 zavoda jo potrebno 
! soi TmoSno sk!pPa"io P« točkah, ki 

na «V vnem redu' f,a zastopajo člani 
: Ako p-"6'11 zboru najmanj 300 glasov. 

dostn"'v"a .°bčnem zboru zastopano za- 
po\ • 

st^vllo glasov, se vrši po protoku 
% Ie dn,R občni zbor z ihti m dnev- 
*leJ! • Dr,,Ri občni zbor l>a i° 
je nâ   •   ne £lcfle na to, koliko glasov 
w«m Mstopanih- 

zboru • an smc prisostvovati občnemu 
Vsaj tr" )'n.la I'n,vico glasovanja, ako je 
žil pof ••••* °b<~nim zborom polo- 
LJ*lJaJ,Ci°/sPri Predsedstvu zavoda v 
sovania lana' ki ima pravico do gla- 
lefig^ ' *me zastopati na občnem zboru 
občnin,' tfF'or,r,ik mora vsaj tri dni pred 
*av0(ja î"!0111 položiti pri predsedstvu 
iti po0vi.4ublJar,i polirò pooblastitelja 
Dem KT r?S'''0, ovcrovljeno po pristoj- 
nega •^-• I'' T41 predsedstvu Zavaroval- 

Liubi- S]oveni.ia v Ljubljani. 
ljana dne 28. marca 1946. 

Predsednik 

'zgubljene listine 

"tobiu • sem evidenčno tabliro avto- 
Nrdilo amke Steyor, št. S-20H8 in 
lz&Uiin ° izdanih spoznavnih tablicah, 
?et v Z*1 ministrstva za lokalni pro- 
••1 • ili

1 Jani' na ime Benedik Ca- 
1186 da- s tem Jih preklicu jem. 

Bcncdik Gabrijel 

°dmÀ"iSem 0sebno izkaznico,  izda- 
je Boh p °sa L0 v Ribnici na Dol. na 

v° mest anČiška iz Brez St- 18' okraj 

UôO        °- S tem jo preklicujein. 
Boh Frančiška 

Cof** 
fc!>a P: 

lzgubii 
NoJ,'® cvid. tablico št. S-47Ó za 
0kal0; n^0l°, izdano od ministrstva za 
ì^hk Vi Pet v Ljubljani na ime Bo- 

lem in    k? iz Vevč 117 pri Ljubljani. 
Il29 '

]0 Preklicujem. 
j Bokavšek Vinko 

^ni?0
lopSem osebno izkaznico i" iz- 

V T:.,/' lz^ani prva  od  komande 
•?•• Op •••' dri,Ba od fetrtnega cd- 
i5a iz i \,.r' obe na ime Breceljnik lej.      L]ub]Jane_ s tem jjh preklirl]. 

1• Breceljnik Olga 

•. ^ma^rii!" •?••1)•0 izkaznico, izdano 
fe^Ärii • v Ljubljani na ime 
»m    J 1Z Li«bljane. S tem jo pre- 

Wbil Brovct Jurij 

Ì0n)obiJaS67m, e^id- tabb>o tovornega 
ad>^ ok o?k° °Pel Bli,z S •,2•1' 
ifc6 v C b-nega L0- °ds<* za notr. 

izbila ,«, erd-  tabb>o   tovornega 
ad>^ ok o?k° °Pel Bli,z S «25< 

S &teCnlu  -rVa imR Ohner Jož 
4* I* Pril£u£•

v°8««Ja.Meža   2 

*£•••> Cclnicr Jože 
e2a avt0•Sobiiei 

P
T
otrd,'lo o Prijavi oseb- 

'a Lanče, evidenčna štev. 

tablice S (140. S lem ga preklicujemo. 
2162 Centralni  komitet 

Komunistične partije Slovenije 
Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 

od  K LO v Stari cerkvi  pri Kočevju na 
ime Dejak Marija iz Stare cerkve 22. S 
tem jo preklicujein. 
1131 Dejak Marija 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
šlo kolo znamke. Adlei" Št. 323507, iz- 
dano od M LO v Škof j i Loki na ime Do- 
1 jak Vončo^lav iz Škofje Loke. S tem jo 
preklicu jeni. 
2160 Doljak Vcnčcslav 

Izgubila sem nakaznico za kurivo, se- 
rija A št. 003730, izdano od MOOF, od- 
sek za kurivo v Ljubljani, na ime Furlan 
Frančiška iz Ljubljane. S tem jo pre- 
kl Vujom. 
2131 Furlan Frančiška 

Izgubil sem nakaznico za kurivo, se- 
rija C it 011,SS:',, i/.dano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Gaberščik 
Franjo iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujein. 
1126 Gaberščik Franjo 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 20486, izdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Goljar 
Ivan iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1130 Goljar Ivan 

Ukradeni -ia nama b'li osebni izkaz- 
nici št. 0763JO na ime Grebene Ivanka 
m št. 0761!. 1 na ime Ga^-perič Terezije, 
obe iz D. M. v Polju, izdani od LO v D. 
M. v Polju na ime Grebene Ivanka in 
Gasperič Terezija iz D. M. v Polju. S 
tem jih priklicujeva. 
2161 Grebene Ivanka 

Gasperič Terezija 

Izgubila sem osebno izkaznico in sin- 
dikalno izkaznico, izdani prva od ko- 
mande NM v Ljubljani, druga od Zveze 
gost. obratov Jugoslavije v Ljubljani na 
ime Grom Malikla iz Ljubljane. S tem 
jih preklicujem. 
1110 Grom Matilda 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od. KLO Trata-Škofja Loka na ime Haf- 
ner Albert, Suha 42. Škof ja Loka. S tem 
io preklicujem. 
1121 Hafner Albert 

Uničen mi je hi] indeks filozofske^ fa- 
kultete   univerze   v   Ljubljani   na   ime 
Horvat  Vanda iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
217)2 Horvat Vanda 

Tzgubil sem osebno izkaznico in želez- 
niško legit'niacijo, izdani prva od ko- 
mande NM v Ljubljani, druga od dir. 
drž. žel. v Ljubljani na ime Tvančič Ivan 
iz Ljubijane-Moste. S tem ju preklicujem. 
1137 Tvančič Ivan 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO v Sv. Križu pri Litiji na ime 
Jurca Marta iz Sv. Križa pri Litiji. S tem 
jo preklicujem. 
2164 Jurra Marta 

Izgubil sem legitimacijo OF, izdano od 
KOOF Ccče nad Trbovljami pod številko 

1627 in legitimacijo za kolo pod št. 8526. 
obe na ime Kmet Ignac, čevljar, Boben- 
Hrastnik in jih s tem preklicujem. 
1122 Kmet Ignac 

Izgubil sem vojaško knjižico št. 660924, 
izdano od fin. odseka 31. divizije v No- 
vem  mestu na ime Kordiš Edvard  iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1140 Kordiš Edvard 

Ukradena mi je bila legitimacija OF, 
izdana od MČO v Sp. Šiški na ime Koš- 
nik Frančiška  iz  Ljubljane.  S tem  jo 
preklicujem. 
2170 Košnik Frančiška 

Izgubila sem prometno knjižico za 
kolo št. 95185, štev. evid. tablice 16624 
in jo s tem preklicujem. 
1188 Kovačič Danica, Ljubljana, 

Tržaška c. 69 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št 
45, izdano od KLO v Hočah pri Maribo- 
ru na ime Lah Jožefa iz Sp. Hoč 39 pri 
Mariboru. S tem jo preklicujem. 
2157 Lah Jožefa 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Liubljani na 
ime Lenček Helena iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
1189 Lenček Helena 

Ukradena mi je bila osebna izkaznic;, 
št. 047707. izdana od komande NM v 
Ljubljani in šoferska izkaznica št. 404, 
izdana od MNOO okrožnega mesta Ljub- 
ljane, obe na ime Levičar Gustav iz 
Ljubljane. S leni jih preklicujem. 
1138 Levičar (iu-lav 

Izgubil sem legitimacijo za osebni av- 
tomobil, izdano od ministrstva za lokal- 
ni promet v Liubljani na ime dr. Loč- 
niškar Ado iz Žalca pri Celju. S tem ,jo 
preklicujem. 
1118 Dr. Ločniškar Ado 

Izgubila sem spričevalo II. razreda I 
dekl. meščanske šole v Ljubljahi (pri 
sv. Jakobu) za 1. 1926/27. na ime Lukec 
Marija iz Sp. Kašlja 21, okraj Ljublja- 
na. S tem ga preklicujem. 
1185 Lukcc Marija 

Izgubil sem nakaznico za kurivo, se 
rija D št. 033862, izdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Marolt 
Franc iz Ljubljane VII. S tem jo prekli- 
cujem. 
1136 Marolt Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od komande NM v Ljubljani na ime 
Menart Jedert iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1174 Menart Jedert 

Izgubil sem spričevalo VI. razreda 
II. moške realne gimnazije v Ljubljani 
za 1. 1943/44. na ime Mesec Vincenc \i 
Zaplane 14, p. Vrhnika. S tem ga pre- 
klicujem. 
1132 Mesec Vincenc 

Izgubil sem šofersko izkaznico št. 2117. 
izdano od MLO — odd. za notranjo 
upravo v Ljubljani, na ime Orehek 
Anton iz Vira št. 53 pri Domžalah. S tem 
jo preklicujem, 
1141 Orchck Anton 



Stran 144. gtev. 26, 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od OLO na Jesenicah (Gor.) na ime Pa- 
gon Slavko iz Ribičevega laza ö4, okraj 
Radovljica. S tem jo preklicnjem. 
2167 Pagon Slavko 

Ukradeni sta mi bili šoferska legiti- 
macija in osebna izkaznica, izdani od 
MLO v Mariboru na ime Paulitsch Fra- 
njo iz Maribora, Betnavska c. 18. S tem 
jih preklicujem. 
1146 Paulitsch Franjo 

Izgubil sem spričevalo o šoferskem iz- 
pitu, izdano 1. 1937. od bivše uprave po- 
licije v Ljubljani na ime Perpar Janez 
iz Studenca št. 23 pri Ljubljani. S tem 
ga preklicujem. 
1125 Perpar Janez 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
šf. 217, izdano od KLO v Št. Vidu pri 
Stični na ime Pevec Celestina iz Št. Vi- 
da pri Stični št. 63. S tem jo prekli- 
cujem. 
1120 Pevec Celestina 

Izgubila   sem   osebno   izkaznico   št. 
10213, izdano od KLO v Muti na ime 
Plevnik Ana iz Mute št. 26. S tem jo 
preklicujem. 
1148 Plevnik Anica 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO v Ljubiji-Lepa njiva, invalid- 
sko uverenje in sklep o prijavi vojne 
škode, vse na ime Podovratnik Mihael 
iz Lepe njive 58 pri Mozirju. S tem jih 
preklicujem. 
1183 Podovratnik Mihael 

Izgubila sem spričevalo II. a (druge- 
ga) razreda II. dekliške meščanske šole 
v Ljubljani za šolsko leto 1942/43. na 
ime Sonja Praprotnik iz Ljubljane. S 
tem ga preklicujem. 
2154 Praprotnik Sonja 

Ukradene •• mi bile: osebna izkazni- 
ca, izdana od KLO v Borovnici, sindikal- 
na izkaznica, izkaznica OF, železničar- 
ska legitimacija, dve brezplačni vozni 
karti po železnici, živilska in dodatna 
živ. nakaznica za težke delavce, vse na 
ime Pristavec Kari iz Ljubljane. S tem 
jih preklicujem. 
1175 Pristavec Karel 

. Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 140, izdano od 010 Kočevje na ime 
Pust Jože, Gornje Ložine. S tem jo pre- 
klicujem. 
1179      Pust Jože, Gor. Ložine št. 15, 

p. Stara cerkev pri Kočevju 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
033448, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani  na  ime   Pustavrh   Frančiška   iz 
Ljubljane. S tem'jo preklicujem. 
1187 Pustavrh Frančiška 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 3461/323, izdano dne 13. XI 1945 od 
KLO Stara Fužina v Bohinju na ime 
Ražem Marija, Stara Fužina št. 14. S 
tem jo preklicujem. 
1124 Ražem Marija 

Izgubil sem legitimacijo narodne mi- 
lice, izdano od poveljništva okrajno NM 
v Cerknici na ime Rudolf Jožef iz Kre- 
menca, okraj Rakek. S tem jo preklicu- 
jem. 
1176 Rudolf Jože! 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
11350, izdano od KLO v Breaternici na 
ime Smodiš Ivana iz Bresternice. S tem 
jo preklicujem. 
2155 Smodiš Ivanka 

Izgubili smo prometne knjižice, izda- 
ne od KLO v Sori, in sicer: za moško 
kolo tov. št. 110748 na ime Stanovnik 
Peter, za žensko kolo tov. št. 1770 na 
ime Stanovnik Francka in za žensko 
kolo tov. št. 284528 na ime Stanovnik 
Marija, vsi iz Sore pri Medvodah. S tem 
jih preklicujemo. 
Stanovnik   Peter,   Stanovnik   Francka, 
1144 Stanovnik Marija 

Izgubil sem šofersko izkaznico, izdano 
od MLO, odsek za promet v Kamniku in 
osebno izkaznico, izdano od KLO v 
Primskovem pri Kranju na ime Svol jšak 
Alojz iz Kranja. S tem jih preklicujem. 
1134 Svoljšak Alojz 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Šiška Veronika iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
1177 Šiška Veronika 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
55, izdano od KLO v Šmartnem pri Li- 
tiji na ime Špec Marija iz Šmartnega 36 
pri Litiji. S tem jo preklicujem. 
1180 Špcc Marija 

Izgubila sem mesečno dijaško želez- 
niško vozno izkaznico št. 59, izdano <4d 
direkcije drž. železnic v Ljubljani na 
ime Štular Mateja z Vrhnike. S tem jo 
preklicujem. 
1178 Stular Mateja 

Izgubila sem naslednje listine: osebno 
izkaznico št. 11940, izdano od OLO v 
Ljutomeru, legitimacijo za žensko kolo, 
štev. 28, izdano od OLO v Ljutomeru, 
zadružno legitimacijo kmetijske podruž- 
nice Mala Nedelja, vse na ime Špindler 
Pepca iz Moravcev pri Mali Nedelji, in 
izkaznico čebelarskega društva v Mali 
Nedelji, glasečo se na ime mojega moža 
Špindlerja Karla. S tem jih preklicu- 
jem. 
2166 Špindler Pcpca 

Izgubila sva prijavnici za kolo št. 349 
in 350, izdani od kraj. LO v Homcu na 
ime Štupar Alojzij in Štupar Marija iz 
Homca 11, okraj Kamnik. S tem jih pro- 
klicujeva. 
1171 štupar Alojzij 

Štupar Marija 

Izgubili smo prometno knjižico štev. 
348/33 za tricikel znamke Styria, evid. 
št. 4118/B, izdano od uprave policije v 

Ljubljani na ime šumi, tovarna i'0110 

nov in peciva, Ljubljana. S tem j° P 
klicujemo. jj 
Šumi,   tovarna   bonbonov,   čokolade 
2151 peciva, Ljubljana 

Izgubila  sem  maturitetno  spričev* 
št.  28, izdano 28. junija  19°9 od tf* 
I. deki. mešč. šole v  Ljubljani na "?, 
Tič Jožefa iz Litije.  S tem ga PreW 

cu'iem- •   * -„(a 1139 Tič Joxc» 

Izgubil sem vojaïko knjižico, ••%, 
se na ime Ude Antona Vinko, roj- jj' 
januarja 1915, izdano od štaba f,' 
SXOUB Ivana Gradnika XXXI. ••' 
S tem jo preklicujem. f 

2156 '    Ude Vinko, Tr# 

Ukradeni so mi bili osebna i*a.zïlt 
št. 060564, legitimacija OF in orožni »' 
izdani  od   000F   v  Mariboru  na w 

Ulrih Tone iz Maribora. S tem jih P 
klicujem. _  . 
1149 Ulrih T""" 

Izgubil sem ©vid. tablico motoric 
kolesa št. 2399, izdano od OOOF W.V 
Ijanskega okrožja, promet, odsek v • J 
Ijani na ime Valant Jakob iz Crnu« V 
Ljubljani. S tem jo preklicujem « 
2150 Valant Jakol) 

Izgubil sem osebno izkaznico, lZ ye- 
od komande NM v Ljubljani na i030 jo 
torac Antonija iz Ljubljane. S tein 

preklicujem. ... 
1127 Vetorac Anto»1^ 

Izgubila sem osebno izkaznico, •• 
od  KLO v  Domžalah na ime V°®U 
Milena iz Radeč pri Zidanem m0*1 

tem jo preklicujem. 
Vodiš«* Milen»    w 

1142 Radeče pri Zidane« 1W 

••„ to* 
Ukradeni sta mi bili registraci^ ^, 

avtomobila Klöckner-Dentz, št. ev]°- ,j 
blice S—6129 jn kontrolna knjJ#C!> 
nabavo goriva, obe na ime VracK«^ 
žef, avtoprevozništvo. Sv. Jurij °" 
niči. S tem jih priklicujeni. ,i 
1147 Vračko J°*cl 

Izgubil sem maturitetno sPrj?^slf9 
usposobljenostno spričevalo za_U" jj 
šole in spričevalo strokovnega i^P flji' 
mešč. šole, izdano od drž. moškeg%jo 
teljišča v Ljubljani na ime Zavri 
iz Ljubljane. S tem jih preklicUJ6"':. 
1172 Zavrl A11"" 

vkaz0ic. Izgubil sem začasno osebno^ wi' 
št. 80, izdano od OLO v Kočevju i"   „e 
timacijo OF št. 141.557—157/1/Ç, »«j« 
od MO0F v Kočevju na ime 2«»%^ 
iz Kočevja št. 347. S tem jib Pre 

1123 Zitto i"«1 • 

Ukradene so mi bile osebna i|^ 
ca. izdana od KO v Selili, okr. » ^ 
pri Jelšah in 5 nakaznic za nabav. ni^ 
ke, izdane od MLO, odsek za trg. i" •,•< 
skrbo v Ljubljani, vse na ime ^*. uj.# 
vira iz Ljubljane. S tem jib Pre*\ •& 
2168 Zvar Sl»v 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS: urednik: Pohar Robert:'tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubliani. 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik ill. Priloga k 27. kosu z dne 6. aprila 1946. Številka 27. 

Objave 
Sodna oblastva 

W> 179/46-1 
Oklic 

1193 

Fariö Marija rojena Kumer, šivilja v 
•Mariboru, Volfova ul. 5, je vložila proti 
£arttiu Francu, ključavničarju na Po- 
orežju, Cankarjeva ul. 14, sedaj nezna- 
nega bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari ee 
SrŠi 

dno 17. aprila 1940 o poli 9. uri 
Pri tuk. sodišču, soba št. 84•1. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
Postavi za skrbnika na čin Lečnik Miloš, 
wjnik tuk. sodišča, ki ga bo zastopal na 
nJegovo stroške in nevarnost, dokler se 
«am no javi ali ne imenuje   poobla- 

Okroïao sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 26. marca 1946. 

frO 47/46-3 * 1192 
Oklic 

v Kutos Janez, poljedelec v Vaneči 
*'< 48, okraj Murska Sobota, je vložil 
Proti Kutoš Veroni roj. Porš, poljedelki, 
.tovi? v Franciji neznanega bivališča, ,K>žbo na razvezo zakona. 
t>n » r bivališče toženke ni znano, se ji 
£0.slavi za skrbnika na čin Lečnik Miloš, 
io •^ krožnega sodišča v Mariboru, ki 
j° oo zastopal na njeno stroške in na 
jeno odgovornost, dokler se sama ne 

g|iasi ali no sporoči sodišču poobla- 

Uatna javna razprava bo 
<toô 26. aprila 1946 ob 10. uri      > 

*r* tuk. sodišču, soba št. 84/11. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 

dno 26. marca 1946. 

Ï T 25/46-1 * 1198 
Sklep 

v.f ro<lmet: Pravna stvar Krepek Eliza- 
P<V$' ,zaselt>nica v Sv. Lenartu v Slov. 
goricah, Ptujska c. 20, ca Krepek Anton, 
£'eJe v Mariboru, Betnavska c. 39, so- 
&çiaeznaneSa bivališča in Krepek Fran- 
ft 89* zasebnica v Mariboru, Betnavska 

tona* .bivaliS6° toženca Krepeka An- 
za «f.01 Znano, so mu postavlja skrbnik 
sodtoLpra^do' in to tajnik okrožnega 
bo S», V Mariboru dr. Suhodolnik, ki 
in ttg stopal toženca na njegove stroške 
ne im^n"03*1 dokl°r se sam ne javi aH 

"'enuje svojega zastopnika. 
krajuo jodiščc v Maribor«, odd. I„ 

«ftö 26. marca 1Ô4& 

Ok 41/45-4 1217 

Amortizacija 
Na prošnjo Filipec Lidije, abs. med., 

Ljubljana, Gajeva 8/IIL, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo zdolaj nave- 
denega vrednostnega papirja, ki je pro- 
silki baje prešel, ter se njega imetnik 
poziva, da uveljavi v 6 mesecih po 
objavi oklica v Uradnem listu svoje pra- 
vice, sicer bi se po preteku tega roka 
izreklo, da je vrednostni papir brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna knjižica Hranilnice ljubljanske 
pokrajine v Ljubljani štev. 350.894/1530 
na ime Lidija v nominalni vrednosti 
40.902.41 lir. 

Okrajno sodišeo v Ljubljani 
dne 12. marca 1946. 

Ok 42/45—4 1218 

Amortizacija 
Na prošnjo Zaje Regine, zasebne urad- 

nice, Ljubljana, Gajeva 8/IIL, so uvede 
postopanje za amortizacijo zdolaj nave- 
denega vrednostnega papirja, ki je pro- 
silki baje prešel, ter se njega imetnik 
poziva, da uveljavi v 6 mesecih po ob- 
javi oklica v Uradnem listu svoje pra- 
vice, sicer bi se po preteku tega roka 
izreldo, da jo vrednostni papir brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna knjižica Hranilnice ljubljanske 
pokrajine v Ljubljani štev. 350.393/1529 
na imo Regina v nominalni vrednosti 
40.902.41 lir. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. marca 1946. 

Razno 

Zp 107/46 1194 

Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Kočevju je 

uveden zaplembeni postopek glede imo- 
vino Riglerja Josipa, trgovca iz Dolenje 
vasi pri Ribnici, radi zaplembe celo- 
kupno imovino pod opr. št. Zp 107/46. 

Pozivajo se vsi upniki navedenega, ki 
imajo zoper njega kakršno koli zahtev- 
ke, nastale pred dejanjem, zaradi kate- 
rega je bila izrečena zaplemba imovine, 
da prijavijo svoje zahtevke v 15 dneh 
pri podpisanem sodišču s pismeno vlogo 
in dvema prepisoma oz. ustno na za- 
pisnik. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dno 6. marca 1946. 

1200 
Poziv upnikom 

Stavbna zadruga Sokola II v LJub< 
ljani v likvidaciji poziva event, upnike, 
da prijavijo do 28. aprila t. 1. svoje 
terjatve likvidacijskemu odboru, LJub- 
ljana, telovadni dom. 

Ljubljana 3. aprila 1946. 
Stavbna zadruga Sokola H, 

z. z o. z. v likvidaciji^ 
Ljubljana« 

* 
Zp 84, 85, 86, 87, 88—1946 1214 

Poziv upnikom 
Pri podpisanem sodišču je uveden 

zaplembeni postopek zoper Bac Ireno 
roj. Kožic, Puhana Nikolaja, bivšega 
poštnega uradnika, Horvata Antona, 
bivšega poštarja, Cermely-Cvetka Otona, 
bivšega bančnega uradnika in Škrilec 
Inno, ženo zdravnika, vse iz Murske 
Sobote. 

Pozivajo se vsi upniki imenovanih, 
da prijavijo svoje terjatve pri okrajnem 
sodišču v Murski Soboti v 15 dneh ođ 
dneva te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 1. aprila 1946. 

Poziv upnikom 
1215 

Kmetijska zadruga v Zagorju r. z. z 
o. z. je po sklepu skupščino z dne 
9. XII. 1945 sklenila, da ee epoji z Na- 
bavno in prodajno zadrugo z o. j. v 
Zagorju. 

Konzumna zadruga >Posavjec z o. J. 
v Zagorju ob Savi pa je po sklepu 
skupščine z dne 81. marca 1946 prav 
tako sklenila, da se spoji z Nabavno in 
prodajno zadrugo z o. J. v Zagorju. 

Upniki navedenih dveh zadrug se po- 
zivajo, da v treh mesecih po objavi tega 
poziva prijavijo ßvoje event, terjatve na 
naslov: Nabavna in prodajna zadruga 
z o. j. v Zagorju. 

V Zagorju dne 3. aprila 1946. 
Nabavna in prodajna zadruga z o. jn 

Zagorje ob Savi 
kot sprejemajoča zadruga 

1204 
Vabilo 

na izredno skupščino 
Učiteljsko tiskarno, d. d. v Ljubljani, 
ki bo dne 28. aprila 1946 ob 10. uri 
v prostorih Učiteljske tiskarne v Ljub- 
ljani, Frančiškanska uL št. 6, z nasled 
njim dnevnim redom: 

1. Finančno poročilo. 
2. Razširitev poslopja  Učiteljske  ti- 

skarn,© z dograditvijo, 



f Stran 146. Štev. 27. 

3. Sklepanje o spremembi čl. C. in 
10. pravil Učiteljske tiskarne, del- 
niške družbe v Ljubljani. 

4. Slučajnosti. 
Glasovalno pravico na skupščini imajo 

vsi delničarji, ki so vpisani v delniško 
knjigo najmanj 7 dni pred dnem skup- 
ščine. 

Vsak delničar ima v smislu čl. 11. 
pravil pravico do enega glasu, sme pa 
zastopati še štiri druge delničarje. Juri- 
dične osebe izvršujejo svojo glasovalno 
pravico po zakonitem zastopniku, ki se 
mora kot tak izkazati. 

Ljubljana dne 3. aprila 1946. 
Podpredsednik Predsednik 

upravnega odbora:    upravnega odbora: 
Supančič Drago s. r.     Ribičič Josip s. r. 

Izgubljene listine 

Izgubil sem prometno knjižico št. 32 
za moško kolo tov. št. 188590, izdano od 
okrajnega odbora v Škofji Loki na ime 
Bogataj Janez iz Javorja nad Škofjo 
Loko. S tem jo preklicujem. 
1211 Bogataj Janez 

Izgubili sva osebni izkaznici, izdani 
od komande NM v Ljubljani   na  ime 
Boneta Zofija   in   Boneta  Amalija   iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujeva. 

Boneta Zofija 
1262 Boneta Amalija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Briš- 
nik Marija iz Novih Jarš pri Ljubljani. 
S tem jo preklicujem. 
1235 Brišnik Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 59, 
izdano od KLO v Koprivniku pri Ko- 
čevju na ime Cimprič Pavla iz Livolda 
št. 31 pri Kočevju. S tem jo preklicujem. 
1205 Cimprič Pavla 

Izgubil sem osebno izkaznico, kolesar- 
sko legitimacijo in izkaznico OF, vse na 
ime Figar Ivan iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
1227 Figar Ivan 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 4695, izdana od KLO v Selnici ob 
Dravi na ime Gutmalier Marija iz Boča 
St. 63. S tem jo preklicujem. 
1203 Gutrnalior Marija 

.Izgubil sem indeks pravne fakultete 
univerze v Ljubljani, v katerem je po- 
trjen prepis na tehnično fakulteto, in 
Akademsko legitimacijo istega zavoda na 
ime Kajnč Franček iz Vel. Nedelje. S 
tem jih preklicujem. 
1197 ( Kajnč Franček 

Izgubil sem osebno izkaznico, lovsko 
izkaznico in izkaznico OF, izdano prvo 
od komande NM v Ljubljani, drugo od 
lovskega društva v Ljubljani, slednja od 
četrti Šiška na ime Kesler Leon iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1216 Kcslcr Leon 

Izgubila sem službeno izkaznico šte- 
vilka 1881, izdano od ministrstva za goz- 
darstvo v Ljubljani, na ime Koncilija 
Jožica iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
1231 Koncilija Jožica 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 
in  prometna  knjižica  za  kolo na  ime 
Kosovel Viktor iz Ljubljane, Rožna do- 
lina. S tem jih preklicujem. 
1234 Kosovel Viktor 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 100, 
izdano od KLO v Št. Lambertu pri Za- 
gorju ob Savi na ime Kovačič Jožef iz 
Pozarij. S tem jo preklicujem. 
1213 Kovačič Jožef 

Izgubil sem letno izkaznico za poto- 
vanje v 3. razredu z vlakom Ponikve— 
—Štore in nazaj, izdano od uprave drž. 
železnic v Mariboru na ime Laubič Ivan 
iz Zagaja 24, okraj Šmarje pri Jelšah. 
S tem jo preklicujem. 
1210 Laubič Ivan 

Ukradene so mi bile osebna izkaznica, 
železničarska legitimacija, izkaznica OF, 
prometna knjižica za kolo in dovolilnica 
za cono B, vse na ime Legat Evgen iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1233 Legat Evgen 

Izgubila sem osebno izkaznico števil- 
ka 076662,  izdano od komande  NM  v 
Ljubljani  na   ime  Makovec  Marija   iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1221 Makovec Marija 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 011437, izdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Meden 
Ivan iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1219 Meden Ivan 

Izgubili smo dovoljenje za vožnjo s 
tovornim avtomobilom znamke Bedford 
št. evid. tablice S-1669, izdano od mini- 
strstva za lokalni promet v Ljubljani za 
ministrstvo za gozdarstvo v Ljubljani. 
S tem ga preklicujemo. 

Ministrstvo za gozdarstvo 
1229 vlado LUS 

Izgubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, izdano prvo od komande 
NM v Ljubljani, druga od četrti Center 
Ljubljana na ime Mojškerc Emilija iz 
Ljubljane. S tem ju preklicujem. 
1220 Mojškerc Emilija 

Izgubili smo potrdilo o dodelitvi no- 
vih spoznavnih tablic S—546, S—538 in 
S—1696 za dva avtomobila in prikolico, 
izdanih od min. za lokalni promet v 
Ljubljani na ime ^Navode réf. za mleko 
v Ljubljani. S tem jih priklicujemo. 
1199 »Navod«, Ljubljana 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od okrajnega LO v Kranju na ime 
Ovsenik Marija, stanujoča na Pivki 18. 
S tem jo preklicujem, 
1225 Ovsenik Marija, 

Pivka 18 pri Naklem 

Izgubil som spričevalo IV. a razred* 
drž.'deške meščanske šole v Ljublja"1 

št. 262—14a za šol. leto 1910/19% ^ 
dano od ravnateljstva drž. deške meščan- 
ske šole v Ljubljani na ime Petelin Aw 
zij ;z Kamnika 1'reserje. S tem ga Pre* 
klicujem. 
1232 Petelin Alojzij 

Izgubil  sem  spričevalo  VII.  razr.e 

drž. klasične gimnazije  v  Ljubljani l 

1. 1943/44. na ime Pire Miloš iz LjuD' 
ljane. S tem ga preklicujem. 
1196 Pire Miloš 

Izgubila sem osebno izkaznico, izj;a 

nico OF in člansko izkaznico Rdec,e? 
križa, vse na ime Rajhart Ana iz LJU 

ljane. S lem jih preklicujem. 
1212 Rajhart An» 

Izgubil sem službeno izkaznico št."1 J 
izdano od ministrstva za gozdarstvo 
Ljubljani na  ime Rejec Ilinko iz • 
ljane. S tem jo preklicujem. 
1230 Rejec •«•• 

Izgubila sem osebno izkaznico štev 

ka 090075, izdano od  komande •» 
Ljubljani na ime Rupel Marija iz Wu 

ljane. S tem jo preklicujem. 
1226 Rupel Marij» 

Izgubil sem nakaznico za kurivo   ^ 
rija C št. 000301, izdano od MLO, od=l* 
za preskrbo v Ljubljani na ime R^dj* 
Franc  iz  Ljubljane.  S  tem jo VT 

čujem. 
1195 Rupert Fra"", 

Izgubili so se rdeôi bianco žiro <•-. 
bivše Narodne banke kraljevine •. 
slavijo št. 118.724—118.725, lastnik tvr 

ikU' ka A. Šarabon & Co. S tem jih Pre 

čujemo. r 
1223 •. Šarabon & M\ 

I/fubila sem osebno izkaznico, *z Le 
od   komande  NM   v   Ljubljani  na    ^ 
Šulc hana iz Ljubljane. S tem jo P 
klicujem. . 
1201 Šulc Iva»* 

Izgubila sem osebno izkaznico, i* jJ])9 
od komando  NM   v  Ljubljani na    \Q 
Šušteršič Angela iz Ljubljane. S tem 
preklicujem. ,. 
1209 Šušteršič Aug0" 

Ukradena mi je bila osebna i^caZß0r# 
in izkaznica OF, izdani od KLO v ^ 
Radgoni na ime Tu tek Jožefa & [e$ 
živ':ega vrha, okraj Gor. Radgona.b 

^ Jožef» jih preklicujem. 
1191 Tutele 

ihic*? Izgubila sem začasno osebno izkaj^j 
št. 563, izdano od KLO v Šmartnej» • 
Liliji na ime Urbančič Antonija &• 
vrstnika, okraj Litija. S tem jo Pr 

cujem. j-fl 
1224 Urbančič Anton«" ^ 

Izgubila som osebno izkaznico, V- ,&6 
od KLO v Tunjicali pri Kamniku o»   j, 
Vrhovnik Marija iz  Tunjic. S *eu 

preklicujem. „ .;;» 
1222 Vrhovnik 31•*•• 

Založba: Uprava Uradnega lista LKS; urednik: Fonar Eobert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani- 



VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNISTVÜ VLADE LRS 

letnik I. I Priloga k 27. kosu Uradnega lista LRS z dne 6. aprila 1946. Štev. 1. 

VSEBINA: 
UEAD ZA CENE PRI PREDSEDNISTVÜ VLADE LRS: 

1. Cenili št. 3/46 za živila in življenjske potrebščine, veljaven za mesec april 1946. 

1. 
Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS odobruje 

Po uredbi o določanju in kontroli cen (Uradni list FLRJ 
* one 30. oktobra 1945, št. 803/84) na predlog Nabavljal- 

ega zavoda Slovenije >Navod-a«, direkcije v Ljubljani, 

cenik št. 3/46 
za živila in življenjske potrebščine 

veljaven za mosec april 1946 

Blago 

ŽITA: 
5   pSenica   ,  kg 

.•^   sorzica  kg 
'  g   Ï*  kg 
r   Ječmen, ozimni    .... kg 

Ječmen,   pivovarski   (fko 
kolodvor namembna po- 

D  , stva>),  kg 
£  koruza  kg 
ti   <"**  kg 
g   Proso ........ kg 
»  4da   .......  . kg 
to  Sirk  kg 
jj   soja za hrano ..... kg 

s°ja za krmo  kg 

HLEVSKI IZDELKI: 

jj   Panična bela, uvožena    .   . kg 
'0Jlna  kg 

D  ?*oka domačo predelave: 
t)   rl^cna, enotna  kg 
D  ?••»•  ke 

D sirkova : ; ; : ; ; : ; g 
jv   2<lïob" 
ï>   g?1***  kg 
b   sojin, uvožen ...... kg 
D   i?fa     .....   I   .. kg JOŠP*enj    .,.[.. -kg 

^OLJSKI PRIDELKI: 

visok» /     •  kS 

to mefan 
Kcpcllcar' feoJ«> •   • lfE 

£ ftf v'z^ - cd : : : ki 
tj r.i2 ;  ks 

•   ,  Svo
•oke ~ domačo iz- 

2   enotnf4   r,-    •-  k'ff 
doma?« Ps?mcne moke - 

*aČe lzd<^vc .... kg 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 

4.80 5.40 
4.55 5.20 
4.30 5— 
4.80 5.60 

4.83 
4.44 5.18 
4.80 5.60 
6.36 7.30 
7.50 8.60 
2.50 3— 
4.50 5— 
4— 4.50 

6.25 6.90 
4— 4.50 

6.00 7.70 
7.40 . 8.30 
6.15 6.85 

15.40 17— 
525 5-85 

8.40 9.40 
7— 7.80 
4— 4.50 

10.85 12— 
7.15 8— 

9.75 11 — 
12— 13.50 
15.25 1750 
13— lo- 
9.75 ll— 
530 6— 
8— 9— 

17.80 20.— 
27.70 31— 

12.20 13.65 

10— 11.20 

Blago 
D   MAŠČOBE: 

mast jedilna, čista .... kg 
slanina soljena, banaška .   . kg 
olje jedilno  
loj topljen, jedilni, čist .   . kg 
loj topljen, jedilni z ocvirki kg 
loj   netopljen  kg 
loj industrijski, netopljen   . kg 
loj industrijski, topljen .   . kg 

D   MLEČNI IZDELKI: 
Cene pri proizvajalcu: 

čajno maslo ... kg 06.— 
kmečko maslo ... kg 76.— 
kuhano maslo ... kg 112.— 
skuta iz polnega 

mleka kg   38.— 
skuta iz posnetega 

mleka kg   25.— 
sir polnomasten, 

domač kg   66.— 
sir polmastcn, domač    kg   38.— 

U   sir    kg 
D   sir »Kačkaval« kg 

D   SOL: 
jedilna kg 
živinska ...kg 
industrijska    ......   kg 

D   SLADKOR: 
sladkor kristal  kg 
sladkor kocko ali prah    .   . kg 
sladkor surov, nerafiniran . kg 

U   čokolada  kg 
D   med, naravni  kg 

med,  umetni   (stara zaloga)   kg 

KAVA: 
U kava prava, surova .... kg 
U kava žgana, surogat ... kg 

MILO IN PRALNI PRASKI: 
U   pralno milo 4S% kg 

domačo »Zlatorog« 40% . . kg 
pralno  milo: 
domačo »Fock«   .....   kg 
domačo   »Zlatoroge,   napih- 

njeno 63% k£ 
toaletno  milo: 

U   »Ivory«    . 100 g 
»Ivory-Swan« v zav.   .   . 160 g 
»Lux« v zav. 106 g 
»Maxim« v zav. .... 106 g 
»Amour-Palmolivee v zav. 100 g 
belo brez zav. ..... 106 g 
domačo »Zlatoroge 40% . 100 g 
otroško (lahko) milo 

»Schichte   ,  .  ,  »  *   kom. 

Cena Cena 
i debelo   na drobno 

din              din 

68.40          76— 
4950          5650 
35.86          37.75 liter 
24.-•»   ,    28— 
21— • 23.- 
10— > m u   12.—" 
5— S z    C.— 

12.30 J c     14.— 

104— 112 
82— 90 

120— 130 

44.- 

80.- 

50— 

34.- 

72— 
44— 
53.80 

.     82.20 

80.— 
50.— 
G0.— 
90.— 

5.80 
5.80 
3.80 

6.— 
(i.— 
4,— 

31.85 
34.85 
30.15 

33.50 
36.50 
32— 

73— 82— 
64— Iko    68— Iko 

ekl. Ljublj.   prod. Lj'ib. 
26.10          28.50 

13i— 
46— 

150.- 
51.50 

29.50 
;+' 19.90 

18J.5 

38.— 
3- 2250 

20.— 

26.80 20.-* 

6.20 
.    9.50 

6.20 
C.20 
6.20 
6.20 
4.35 

7.— 
1050 
7.— 

7.— 
7.-i 
.5.-- 

3.60 L- 



— 2 — 

Cena Cena 
Blago na debelo na drobno 

ì) brivsko   milo: din din 
»Zlatorog-- 60% v kom. à 50 K kff 5050 57— 

u medicinsko   milo 
kg 
kg 

62.30 
32.60 

70— u milo za zdravstvo     .   , t 36.50 u milo, industrijsko     •   . m kg 32.35 36.50 
i) pralni   praški : 

»Zlatorog« 80%   ...   . • kg 41.15 46— 
»Snežinka« v zav.    ... a kg 2450 27— 

kg 
kg 

22.30 
23.60 

25 — 
îEvo«  • 26— 
»Schichte v zav. 15% .   , • kg 21.15 23.50 
»Hrastnik« odprt     ... • kg 6.30 7— 

KONSERVIUANA   ŽIVILA: 
u Suha   hrana: 

Menu št. 1—5 z 10 obroki 
(bto 45—49 Lbs)..    .   . tarton + 362— 400— 
(vsebina:  2   zav.  First 
Half in  2 zav. Second 
Ralf) 

Eation C z 8 obroki (bto 
39—42 Lbs)   zaboj   ali ka rton —290— —320— 
(vsebina:  24   doz  mes. 
kons., 24 doz raznih ter 
S vrečic) 

Kation K in KS z 12 obroki 
(bto 43—45 Lbs) .   .   . z aboj 321— 360— 
(vsebina:   12   zav.   B, 
12 zav. D in 12 zav. S) 

U   RIBJE KONSERVE: 
V slani omaki kg        39.20 43— 

U   ribo v slani omaki à neto 
150 g doza 5.90 6.50 
(Sardinas — kartoni po 
S fi doz) 

TJ   ribe v slani omaki à 3 »/« 
oz  neto 220 g .    .   .   .    doza 8.70 9.50 
(Salmon — kartoni po 
48 doz) 

TJ    ribe v slani omaki à 8 oz 
neto 227 g doza 8 00 10.— 
(California Pilchards — ... 
Icartoni po 96 doz) 

TJ   ribe v slani omaki à neto 
240 g doza 9.50 10.50 
(Sardinas   al   Natural, 
Venezuela — kartoni po 
100 doz) 

U    ribe v slani cr-aki à 15 oz 
neto 425  g .    . •.    .    .     doza ]<i.70 18.50 
(Pilchards,      Harrings, 
Mackerel — kartoni po 
4 fi doz) 

U    ribe v slani omaki à neto 
450 g doza 17.65     — 19.50 
(zaboji po 48 doz) 

U   ribe v slani omaki à 1 Lbs 
neto 454 g doza 17.80     — 19.50 
(Salmon — Icartoni po 
48 doz) 

U   ribe sekljane à 14 oz neto 
807 g doza        15.70 1750 
(('h i ken Hadies — kar- 
><>rii po 48 doz) 
V slani omaki »Marga- 
rita^    »Salmon    Cuba- 
gna--:, »Guaiquerk   ...   kg        43.20 47.50 

U    »Margarita« neto 240 g  .    doza        10.40 11.50 
(kartoni   po   100   doz) 

U   »Cubagna   Salmon«   neto 
450 g doza   •-: 19.50     •+' 2150 
V paradižnikovi omaki   .   kg   —. 43.20     — 4750 
(s oznalco in Tomato) 

TJ   ribe v paradižnikovi omaki 
à neto 150 g .   .   .   .    doza G.50       >    7.—' 
(Sardinas  con   Tomate 
— kartoni m 100 doi)j 

Blago 

TJ   ribe v paradižnikovi omaki 
à 8 oz   neto 227 g .   .    d«za 
(Pilchards   in   Tomato 
Sauce — Icartoni po 06 
doz) 

TJ   ribe v paradižnikovi omaki 
à neto 320 g .   .   .   .    doz;i 
(Sardinas Corneadas — 
Icartoni   po   100   doz) 

U   ribe v paradižnikovi omaki 
h. 16 oz neto 425 g .   .    d^::s 
(Pilchards   in   Tomato 
Sauce — Icartoni po 48 
doz) 
V olju kg 

TJ   sardine v olju à 3 4t neto 
92 g doza 
(Maine Sardines — Icar- 
toni po 100 doz) 

D   antipasta    »Ampelca«    à 
neto 130 g doza 
(zaboji po 100 doz) 

D   skombri   v   paradižnikovi 
omaki »Ampelca« à neto 
400 g doza 
(zaboji po 64 doz) 

TJ   slaniki (leseni sodi)     ...   kg 
TJ   polenovka  soljena  (leseni 

sodi) kg 

MESNE KONSERVE: 
z nad 80% mesa ....   kg 

U   svinjina z rižem à 11 •• 
oz neto 326 g .   .   .   .    doza 
(Porle and Rice — kar- 
toni po 48 dos) 

TJ   svinjina  zmleta à 12 oz 
neto 340 g doza 
(Meat Lunch Pork, 
Spam, Mor Broadcast — 
zaboji po 48 dos) 

TJ   svinjina zmleta à 1 Lbs 14 
oz neto 850 g.   .   .   .    dozy 
(Pork & Gravy — za- 
boji in kartoni po  24 
doz) 

TJ   svinjina zmleta à 2 Lbs 8 
oz   neto 1134 g .   .   .    doza 
(Pork   Luncheon  Meat 
— zaboji   po   18 doz) 

TJ   svinjina zmleta à  6 Lbs  » 
neto 2722 g doza 
(Pork  Luncheon.   Meat 
— zaboji po 6 in 0 doz) 

TJ   govedina zmleta à 12 oz 
neto 340 g doza 
(Meat Lunch, Corned 
Beef — Icartoni po 48 
dos) 

TJ   govedina zmleta à 16 oz 
neto 454 g doza 
(Meat Roll — Icartoni 
po 48 doz) 

TJ   govedina zmleta à 1 Lbs 
neto 850 g doza 
(Beef & Gravy — Icar- 
toni po 24 dos) 
mešano s cca 50% mesa   .   kg 

TJ   meso mešano à 12 oz neto 
340 g doza 
(Ham & Eggs, Meatóc 
Potatoes, Meat Vegeta- 
ble Stew — Hash Beef 
& Noodles itd. — zaboji 
po 48 dos) 

TJ   govedina s krompirjem à 
1 Lbs 8 oz   neto 680g    doza 
(Corned Beef Hash — 
zaboji in kartoni po ~k 
tosi 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 

0.00 11.- 

78— - 86.- 

7.20 8.- 

1".)• 14    - 

48.75 oo.— 

33— — 36.50 

46— — 51.— 

— 42.70 — 47.— 

14.- 15.5Û 

14.80 —  Hi.— 

:v\;m _ 40 — 

4    1S.."i0 -    .")3..")0 

1'H",0 -128.— 

14.60 -   16.- 

II»   .1 l\ "»i» 

— 36.30 — 40.- 

28.— — 31'.- 

"+"   9.60 "-f la50 

19.10     — 2l<— 
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Blago 

•"   govedina s krompirjem à 
5 Lbs 12 oz ìiciio 2608 g     dozu 
(Corned Llcif Hash — 
zaboji ni kartoni po G 

T doz) 
•u   govedina s povrtnino à 6V2 

Lbs neto 2918 g .   .   .    doza 
(Chili con Carne — za- 
boji po 6 doz) 

T mešane s cca25% mesa        kg 
•U    svinjina z zelenjavo à IG 

oz. neto 454 g .    .   .    .    doza 
(Pork &   Vegetable  — 

T kartoni po 48 doz) 
M   govedina z zelenjavo à 1 

Lbs 14 oz neto 850 g .    doza 
(Meat & Vegetable Stew 
— zaboji   po   24   doz) 

T mešane seca25% mesom   .   kg 
•U   govedina z zelenjavo à 6 

Lbs 12 oz neto 3062 g .    doza 
(Meat & Vegetable Hash 
— zaboji po 6 doz) 

T mešane z fižolom     ...   kg 
•"   meso mešano à 12 oz. neto 

340  g doza 
(Meat and Beans, Ham 
and Beans — zaboji po 

T        48 doz) 
u   svinjska omaka s fižolom 

à 30 oz neto 850 g .   .    doza 
(Beans    with   Pork — 
zaboji po 24 in 48 doz) 

T        krvavice kg 
"   krvavice v dozah à 12 oz 

neto 340 g doza 
(Blood Sausage — Icar- 
toni po 48 doz) 

' . hrenovke kg 
u   hrenovke v dozah à 1 libs 

8 oz  neto 680 g .   .   .    do7!> 
(Vienila Sausajfc — kar- 
toni po 24 doz) 

MLEČNE KONSERVE: 
sladkano .......   kg 

"   mleko  kond.,  sladkano   à 
15 oz neto 425 g .   .   .    doza 
(Sweetened     condensed 
Milit — kartoni po 43 

Tt 1     dos) 
•"M. mleko kond., sladkano à 

neto 860 g ....   .     doza 
("Latte  condensato zuc- 
cherato — zaboji po 50 
doz) 

».       nesladkano kg 
mleko evap., nesladkano h 

13 oz neto 368 g .   .   .    doza 
(Evaporated   Milk   un- 
sweetened — Icarton po 

y       48 doz) 
mleko evap., nesladkano à 

181/2 oz neto 383 g .   .    doza 
(Evaporated   Milk   un- 
sweetened — kartoni po 

Tj      /'s doz) 
mleko evap., nesladkano à 

14 oz neto 897 g.   .   .    doza 
(Evaporated   Milk   un- 
sweetened — iMrtoni pn 

jj       48 doz) 
^1*0 evap., nesladkano à 

% Ve oz neto 411 g .   .    doza 
(evaporated  Milk  un- 
sweetened — kartoni po 

Tj        48 doz) 
mleko evap., nesladkano à 1• neto 454 g .   .   .    doza 

(evaporated   Milk   un- 
']»•lcned—l;artoni po 
48 dozX 

Cena Cena 
na debelo    na drobno 

din din 
73.10 

11— 

12.10 

4.50 

•I V) 

4.S5 

M 

— 82.60 — 91— 

•+ 28,— ;+ 31— 

!    12.80 -'-  14._ 

+ 23.80 + 26.— 

+ 19.60 ;+ 21.50 

+ 60.10 :+ 06.— 

10.75 18.50 

5.70 6.50 

J 5.50 

35.10 — 38.50 

12.- — 13— 

33.10 — 36.50 

'22.60 25— 

14.70 — 16— 

ß.50 _   7._ 

13.50 

.-..50 

.1.50 

—   5.50     —   6,- 

U 

U 

U 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u. 

u 

u 

Blago 

mleko v prahu polnomastno    i  • 
(pločevinasti sodi po 50 
Lbs neto 22.70 g) 

mleko v prahu, polnomast- 
no à 5 Lbs neto 2268 g    doza 
(Whole Milk — zaboji 
in Icartoni po 6 doz) 

mletvo v prahu kg 
(leseni in lepenkasli so- 
di po 150, 175, 200, 220, 
225, 250 Lbs 
68,   79.40,  90.70, 09.80, 
102, 113.40 kg) 

Cena 
na debelo 

din 

Cena 
na drobno 

din 

• 1 i,55 , - 16 - 

33.- 36.50 

- 14.55 — 16.— 

MARMELADE: kg 
marmelada »Apple Butter« 

à 1 Lbs neto 454 g .   .    doza 
(kartoni po 24 doz) 

marmelada »Apple Butter« 
à 1 Lbs 12 oz neto 794 g kozarec 
(Icartoni po 12 Icozarccv) 

marmelada »Apple Butter« 
à 6 Lbs 12 oz neto 3062 g    doza 
(kartoni po G doz) 

marmelada »Apple Butter« 
à 7 Lbs 8 oz neto 3402 g    doza 
(kartoni po 6 doz) 

marmelada »Appk Butter« 
à 8 Lbs 6 oz. neto 3790 g    doza 
(Icartoni po 6 doz) 

marmelada »Jam« à 8 Lbs 
6 oz neto 3799 g .   .   .    doza 
(Grape, Eldcbcry, Teach, 
Plum   Pinaplc   itd.   — 
Icartoni po 6 doz) 

marmelada »Orange« à 8 
Lbs 6 oz  neto  3799  g    doza 
(kartoni po G doz) 

jabolčni žele kg 
jabolčni žele à S Lbs 4 oz 

neto 3742 g doza. 
(Pure  Apple  Jelly — 
kartoni po G doz) 

+ 44.90 50— 

20.40 22.50 

35.70 39.50 

+ 137.50, -151.50 

+152.80 -168— 

+ 170.68 + 187.50 

+ 170.08 + 187.50 

-t 170.68 

+ 54.90 

+205.50 

SOK KONSERVIRAN: 
kg 

floza   — 

doza 

sok paradižnikov     .   . 
paradižnikov sok à 1 Lbs 

2 oz  neto 510 g .   .   . 
(Tom.    Juice,    Tomaio 
Juice — kartoni po 24 
doz) 

paradižnikov sok à 46—47 
oz neto 1304 g .   .   . 
(Tom.    Juice,    Tomato 
Juice — Icartoni po 12 
doz) 

paradižnikov   sok   št.   10 
à neto 2950 g .   .   .   . 
(Tonu    Juice,    Tomato 
Juice — Icartoni po  G 
doz) 

sadni sok, sladkan .   .   . 
sadni  sok mes.  à 1  Lbs 

oz neto 610 g .   .   .   . 
(Orange,  Grape, Blend 
itd. Juice — kartoni po 
24 doz) 

sadni  sok meš. à 46 oz 
neto 1304 g dozo 
(Orange,  Grape, Blend 
Juice — Icartoni po 12 
doz) 

RAZNE KONSERVE: kg 
sir v dozah à 3 Ve oz neto 

110 g doza 
(Cheese Spread — Icar- 
iani Pfi 120 doz)' 

12.20 

C.30 

16 

doza    — 7.85 

— ?0.- 

53.80 

C— 

+ 187.50 

+ 60.50 

+226— 

- 13.50 

- 7— 

- 17 50 

doza    — :i6 —     — 39.50 

- 17— 

- 8.50 

  22.— 

60.- 

6.50 
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Blago 

U   maslo s sirom à 6.V2 Lbs 
neto 2948 g  
(Preserved Butter — 
kartoni po 6 doz) 

U maslena mezga »Arašid« 
à 6 »/4 Lbs neto 3062 g 
(Peanut Butter — kar- 
toni po 6 doz) 

V   margarina à 1 '/« Lbs neto 
794 g  
(zaboji po 24 doz) 

U   slanina v kosih à 14 Lbs 
neto 6350 g  
(zaboji po 2 dozi) 

U 1 jevi ocvirki (bravetina 
doze po 12.50 kg neto 

U   jajca v prahu à 3 Lbs 
neto 13C1 g . . . . 
(Dried Whole Eggs — 
kartoni po 6 doz) 

U koruzna zrna v smetani 
à 1 Lbs 4 oz neto 567 g 
(Zjoeet Corn — kartoni 
po Si doz) 

D   paradižnik s korenjem 
»Ampelea« à neto 235 g 
(zaboji po Si, 104 in 
120 doz) 

U   fižol, konserviran v dozah 

MESO SVEŽE: 
teletina.   .   .   .   .   ,   . kg 

govedina    .   .   •   •   •   • kg 
priklada: jezik.   •   •   . kg 
srce, jetra, ledvice .   ... kg 
pljuča, vampi ...... kg 
vranica, smrčki, rajžel   .   . kg 
glava z mesom    ..... kg 
noge in kosti ...... kg 
vimena ...«.••.kg 
obrazine  kg 

svinjsko meso s kostmi     . kg 
priklada   — drobovina : 
jezik    . kg 
srce, ledvice, jetra .... kg 
vranica  kg 
pljuča, želodec     .   •   .   •   . kg 
glava ,.   ... kg 
r.-je, rep    ....... kg 

KRMILA: 
D   p "-.nični otrobi, domači   .   . kg 
D   mešani otrobi dom. žitaric . kg 
D   ajdov »greis« ...... kg 
D   sirkove in prosene mekinjc . kg 
D   oljne pogače   ...... kg 
D   sladkorni rezanci     •   •   •   . kg 
TJ   krmilna moka  kg 
U   krmilno žito   •••••• kg 

RAZNO: 
U   kakao neto .......   kg 
U   čaj neto .....••.kg 
U   dvopek — prepečenec ...   kg 

KAVCIJA ZA EMBALAŽO 
(M se mora vračati) 

Sodi* 
železni    ....... 
leseni  (izvzemši UNRRA 

sodi od mleka v prahu 
t« mila) 

a) za olje  

Cena Cena 
na debelo    na drobno 

din din 
kg 

doza 
71.75 

211.60 
79— 

233— 

kg 
doza 

43.70 
133.85 

— 48— 
—147— 

kg 34.20 — 37.50 

doza 
kg 

27.20 
42— 

— 30— 
— 46.50 

doza 266.70 —293.50 

.   kg 
kg 

doza 

28.20 
268— 
364.80 

- 31— 
300— 
408— 

•   kg 
doza 

10.20 
5.80 

11.50 
6.50 

doza 16.80 19.50 

.   kg 12.30 14— 

29— fko   33— 
skL Navoda ali klavnica 

29— 
29— 
18— 
8.50 
li- 
li— 
4.25 
6.80 
8.50 

33— 

32.60 
1850 
11.45 
8.80 

22— 
7— 

2.20 
2— 
2— 
1.10 
3— 
1.80 
2.70 
3.85 

73.— 
190.20 
14.10 

33.— 
33.— 
21— 
lo- 
ia— 
13— 
5— 
8— 
lo- 
ss— 

37— 
21— 
13— 
10— 
25— 
8— 

2.50 
2.25 
2.25 
1.30 
350 
2— 
3— 
4.50 

82— 
213— 

15.50 

Blago 

b) za  ostale   tekočine   in 
slane ribe kom. 

Vreče : 
sladkorne   od    sladkornih 

tvornic kom. 
vse druge juta vreče raznih 

dimenzij, tudi UNRRA    kom. 

Zaboji: 
za tojak — veliki   . , . kom. 
za tobak — srednji . . kom. 
za tobak — mali     . . . kom. 

Kartoni : 
kartoni suhe vojaške hrane 

z notranjima dvema vo- 
ščenima in dvema na- 
vadnima kartonoma — 
menu 10 obrokov .   .   .    kom. 

kartoni suhe hrane tipa »C« 
(8 obrokov)     ....    kom. 

kartoni suhe hrane tipa »K.« 
(12 obrokov)   ....    kom. 

kartoni kondenz. mleka   .    kom. 
kartoni toaletnega mila   .    kom. 

Cena 
na debelo 

din 

300.— 

250— 

205— 

100- 
80— 
«0— 

25- 

20- 

20- 
20- 

7.- 

Cena 
na drobno 

din 

kom.      800.— 

Kom.      400.— 

Označba kratic: 

lLbs (libra)  = 16 oz (unč) — 0.45359 kg, 
loz (unča) •= 0.02835 kg, 
1+ znak za zvišanje dosedanjo cene, 
— znak za znižanje dosedanje cene, 
U blago, ki ga dobavlja UNRRA, 
D blago domačega izvora ali domače predelave, m- ^ledo 

na izvor eurovine. 

Prodajni pogoji: 

1. Cene na debelo veljajo razen v primerih, kjer jo v sa- 
mem ceniku določeno drugače, Iranko skladišče prodajalca na' 
drobno. Cene na drobno so cene za potrošnika in se v nobenem 
primeru ne smejo prekoračiti. 

V cenah na debelo so vključeno veo javne dajatve razen 
pogodbene, pobotnične in federalno takse. Za blago, ki ga do- 
bavlja UNRRA in se ne predela doma, so »Navod« in prodajalci 
na drobno oproščeni plačila vseh javnih dajatev. To blago jo 
v računih zaračunavati ločeno od domačega blaga. 

2. Podružnico »Navoda« in prodajalci na drobno morajo 
napraviti, kolikor ne bi bila dana drugačna navodila, popis 
zaloge Maga, za katero so dosedanjo ceno spremenjeno in ob- 
računati razlike v cenah. Popis so izvrši po stanju zalog, k' 
so bile na dan uveljavljenja tega cenika. 

3. Prodajalci na drobno morajo poravnati računo pri »Na- 
vodu« takoj pri prevzemu blaga, ker jim sicer računa 8°/e za- 
mudne obresti. Izjemno lahko dovolj »Navod« odlog plačila za 
največ osem dni. Prodajalci na drobno plačajo blago pri tisti 
blagajni Navoda (pri direkciji v Ljubljani ali podružnicah)« 
Ujer naroče in prevzamejo blago. 

4. Naročeno blago pošilja Navod na račun in nevarnost 
kupca. Količinsko in kakovostno prevzemanje blaga je razumeti 
franko skladišče Navoda. Morebitne primanjkljaje je reklamira«, 
takoj po prejemu blaga. Poznejšo reklamacijo ee ne priznajo« 
Običajni kalo so no prizna, ker Je vsebovan v kosmatem za-< 
služku prodajalca na drobno. 

Prekoračenje cen Je kaznivo po zakonu o zatiranju • 
dopustne špekulacije in gospodarsko sabotaže. 

Ljubliana dno 3. aprila 1946. 
St. 1129/1. 

V. d. direktorja Urada za cene: 
Köhler Franco s. r. 

Založba; Uprava Uradnega, lista LRS; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani, 
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Letnik III. Priloga k 28. kosu z dne 10. aprila 1940. Številka 28. 

f^^e 
Sodna obiastva 

Trgovinski register 

•••. yPisi: 

Sedež: Kran i. 
ari vpisa: 28. marra 101(5. 
ese<]ilo: Iskra tovarno za elektrotoh- 

•1'° in fino mehaniko. 
Vr . atni pn-dmet: ;i) proizvodnja vseli 
j ,v <dektn>!ehničm>, strojno, fino ••- 
de!l-*° in U(,n;(ìn0 stroke spadajo'dh U- 
nih   i ' P°lizdolknv i"   njihovih  sostav- 

, delov na  industrijski način; 
tui'i   1IlAÌa!ìu'iia i"  popravila  lastnih  in 

Jltl izdelkov, spadajočih v stroko; 
> nabava in prodaja laminili ih tujih 

v
stroko  spadajočih k« ni oh 

irodinetov  v  vsa- 
..       >iiki in količini; 

pr ' ••'>'•\•    vseh   potrebnih, surovin, 
aukcijskih  potrebščin  in  strojev; 

^a-'j,naöava in predelava v stroko spa- 
2e^

ce8a  blaga,  ki  so  nabavlja   v   ino- 

Na 
'enii Vtn" P0l3,;,-i <•11••• ljudske vlade Slo- 

dar!!?' IT1'ni5lr*tva za  industrijo in   ru- 
230

f8lvo z dne 12. ja „anuarja 1940, Pers. 
ggn *!e vpiše delegat ing. Cerniooj Ev- 
Podn'Z 'd'ibi jane, Puharjeva 3. ki bo 
beSpi-,0va1 Z:) firmo ,ako' <la b<> !'nd 

Podn'      rir11"' lirislavil SV0J lastnoročni 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2:5. marca 104(5. 

1• 41/46. — Rg A Vili 103:1. 

3G7_ * 

D
e<1ež: Krn,^ Koroška cesta 19. 
•• .v5'isa: 28. marca 104(5. 

<Wr Viktor Omcrsa nasi. Minka 

lav. Vratni predmet: industrija  za  iz.de- 

Kra'nT.!'UlV   0mersa   Minka,   trgovka   v 

V„ ,/       i'-uiutiei;   u 
Im 7Skih Patron, 
^etmk:  Omersa   * 

••> Koroška cesta  19. 
Okrožno sortisce v Ljubljani 

7     dne 23. marca 1946. 
M 42/46. - Rg A VIII 106/1. 

§68. * 

öS* Ljubljana. 
SÏe^?1^-,29- marca 1946. 
°bratn°: M»venski knjižni zavod. 

!J) p "^.Predmet:  založba, knjigarna 
, Wtn?i!'.('ar>na dohp|° in drobno. 

sl;(h '  K- ."svobodilna  fronta   sloven- 
^;k«aro,la 

^ublinlrlrSln: f;,1''ina Ferdo, ravnatelj v 

'""an.; o, l 
V0f|i,    u-> 

Napoleonov  Ire 7 II., Velrih 
a''n,k   v   Linbljani,  Pred   Ško- 

oba   pri  Slov.   knjižnem   /a- 

^'f&^.P^^-nsI;,  bosta pedpNo- 
a pristavila pod 

Ir 

lr*o tako, da bos. 

pi-ano ali odtisnjeno besedilo firme svoj 
podpis,  in sicer vsak  samostojno. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne '2S. marca 104(5. 

Zt 43 1(5. — Iîg A VIII 107/1. 

Spremembe in dodal Id: 
36!). 

Sedež:  Celje. 
Dan  vpisa: 23. marra  191(5. 
Br-odilo: ('olj ka opekarna tudi Op°- 

kariia Celje — Ldin. Ungar - Ullinann, 
Colio. 

Na podlagi odloka ministrstva za in- 
dustrijo in rndar.-ivo Narodne vlade 
Sl-'venij" z dne 23. 3 1013. it. 1315 43, se 
vpiše delegat K repel Vilko, Sp. Uudi- 
nja štev. 24. 

Firma se podpisuje odslej tako, da 
podpiše delegat K repel Vilko pod pisa- 
nim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim 
besedilom svoje ini' s prislnvkom: de- 
legal m'instrstva za industrijo in rudar- 
stvo. 

OkrO/l'O   ,«'"šč"  v   (V'jii 
dm1 2'.'.  m.ura   10'.'5 

A  I  (50,-3. 

370. 
Sodo/: Co!je 
Dan  vpwa: 10   marca  191G. 
P>e M'itilo:   ? flirto«   Lanjr,  Liohtenökcr, 

Na   podlairi  odi' -li  ire*! en  zno'enibe- 
ne koini-;j" v •"''"  '• (ìnP in-  11    1(>45- 
štev. zapi. 703/13, 7«3 a 13, 703 b 13  je 
vse imelie firme    II -!."' in dru'-ebn kiv 
Pavla    L ciitenökeria    in    Ivana    Langa 
predo v last  FLIt .Im^lnvijp 

Okrožno soi'šče v Ce'ju 
dne 10   rPMi-•  194G. 

H H A 21/12. 
* 

371. 
Sedež: Celje - Zavedna. 
Dan vpisa: 18. mavca  1910. 
Besedilo: Oberbauer & Co. 
Po odločbi Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za industrijo in rudarstvo z 
dne 28. 12. 1945, št. Pers 4573. se vpiše 
delegatko Vidmajer Pepca, Celje. 

Izbriše se delegat Videnšek Franc, 
Celje. 

Firma se podpisuje lako, da podpiše 
delegatka Vidmajer Pepca pod pisanim. 
tiskanim ali odtisnjenim besedilom fir- 
me svoje ime s prislavkom: delegat mi- 
ni-trslvn za  industrijo in  rudarstvo. 

Okrožno socuščo v Celin, od/l, II., 
dne 1S   marca  1010 

A III 271/S. 

Sedež: Caberje pri Celju. 
^an vnjs.n: ?fl. marca 1016 
Besedilo: Cinkarna d. d. 

Po od loi: bi ministrstva za industrijo 
in rudarstvo NVS z dne 11. III. 104*1, 
zap. št. Pers. 132.S, se vpiše delegat 
Vrečko Franjo, Celje. 

Izbriše se delegat ing. Mikuš Vlado 
Firma se podpisuje odslej tako, da 

podpiše delegat Vrečko Franjo pod pi- 
sano, tiskano ali s štampiljko odtisnjeno 
1; dilo svoje ime s pristavkom: dele- 
gat ministrstva za industrijo in rudar- 
stvo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dm- :;o. marca 1940. 

B 11 29 07. 

373. 
Sedež: Laško. 
Dan  vpisa: 14. marca 104(5. 
Besedilo: Franc Gerknian, Textilindu- 

strie »Lava«. 
Besedilo odslej: Oerkinan Franjo, 

tekstilna tovarna  Lava, Laško, 
Sedež: Laško. 
Obratni predmet: Izdelava tekstilnih 

izdelkov  na   tovarniški   nač'n. 

Izbriše »o zaznamba zaplembe v ko- 
ist nemškega rajna in da je upravna 
Laschka Helmut. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 14. marca  1940 

A III 230/17 

* 
371. 

Sedež:  Mozirje. 
Dan  vpisa: 13. marca  101(5. 
Besedil«" S'nspJuior Farben- und 

Ildzwaren'nbrik Alois Gorifscnor &• 
Comp. Prassber«;, 

a) Besedilo oddej: Savinjska tovarna 
barv in lesnih izdelkov Alojz Coricar 
in drug Mozirje. 

b) Sedež: Libija pri Mozirju. 
c) Obratni predmet: Industrijski 

obrat, izdelovanje barv, lesnih in ke- 
mičnih izdelkov na tovarniški način, 
žaga in elektrarna. 

č) Podružnica te družbe z istim obrat- 
nim predmetom ima svoj sedež v Le- 
tušu. 

d) Družbo zastopa družbenik Remse 
Fortunat, tovarniški ravnatelj v Mozirju 
samostojno. 

e) Izbriše se zaznamba zaplembe 
tvrdke v korist nemškega rajba in da 
je upravnik dr. O-kar Warsberg. 

Okrožna sodišče v Ce'jii 
dne 13   marca 1940. 

• H 20/29. 

Sedež; .Šoštanj. 
Tlan  vnisa: 29.  marca 1910. 
Besedilo:   Izdelovalnim   lesne   volno 

aostani, ini. Ivan 2uiavc, 



Sti-n 148. Štev. 28. 

Po odločbi okrajne zaplembene ko- 
misije v Šoštanju z dne 24. VIII. 1945, 
št. 76. je vse imetje Ivana žmavca pre- 
šlo v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče • Celja 
dno 23. marca 1946. 

A III 205/13. 

37G. 
Sedež: Žalec. 
Dan vpisa: 19. marca 1946. 
Besedilo: Hopfcnlagerhaus dr. z o. z. 

Žalec. 
Besedilo "xlslej: »Hmeljarna« I. Jugo- 

slovanski zavod za vkladanje in konzer- 
viranje ^racija, družba z omejeno zave- 
ze v Žalcu. 

Družba se je po sklepu občnega zbo- 
ra z dne 10. marca 1946 razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Aubrecht Jože, predsednik krajevne- 

ga LO Žalec, 
Bošnak Martin, uradnik Savinjske po- 

sojilnice v Žalcu, 
Šketa Martin, uradnik Savinjske po- 

sojilnice v Žalcu. 
Likvidacijska firma: I. Jugoslovan- 

ski zavod za vkladanje in konzervira- 
nje hmelja, družba z omejeno zavezo v 
Žalcu v likvidaciji. 

Podpi" firme: Vsi trije likvidatorji se 
skupno podpisujejo pod likvidacijsko 
firmo. 

Izbrišejo se poslovodje: Petriček An- 
ten, Senica Vilko, Sirca Friderik, Gori- 
čan Franc in Lorbpr Rudolf v Žalcu in 
člani nadzorstva: Steiner Josip. Antlo- 
ga Andrej, Baš Franc, Jošt Mihael. Pre- 
m'k Ivan, ing. Ježovnik Ivan, Dolinar 
Marko in Strahovnik Karol. 

Izbriše se zaznamba zaplembe imetja 
T korist nemškega rajha in da je upra- 
vitelj Vok Jožef, Žalec. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19. marca 1946. 

C II 116/14. 
* 

377. 
Sedež: Bleđ. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. 
Besedilo: Izdclovalnica slovenskih in 

švicarskih vezenin, družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS z dne 20. III. 1946, 
zap. št. I/P-1463/46 B, se vpiše začasni 
upravitelj Potočnik Franc, delegat pri 
tvrdki Mayer in drug na Bledu-Zago- 
rica. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

Rg C I 176/33. ' 

378. 
Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo: Ivan Petrič v Borovnici. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

!n rudarstvo NVS z dne 16. III. 1946, 
I/P-Î888/46-B, se vpiše delegat Vehovec 
Ludvik. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. marca 946. 

Rg A III 184/2. 

379. 
Sedež: Dol pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. 
Besedilo: :»Jub« tovarna barr, družba 

1. o z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS z dne 18. III. 1946, 
I/P-1265/46, se vpiše začasni upravitelj 
Martelanc Miro, delegat pri tvrdki Marx 
v Domžalah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

Rg C III 224/27. 

380. 
Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. 
Besedilo: Brata Okršlar. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS z dne 10. III. 1946, 
Zap. št. I/P-1375/46-B, se vpiše delegat 
Pere Drago iz Domžal. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

I        Rg A VIII 85/2. 
* 

381. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo: Jos. Bahovcc. 
Obratni predmet: trgovina s špecerij- 

skim, kolonijalnim, materialnim blagom 
in mineralnim oljem ter moko in de- 
želnimi • pridelki na drobno in debelo. 

Po odločbi  MLO   za okrožno  mesto 
Ljubljana-oddelek za trgovino in  pre- 
skrbo z dne 13. III. 1946, TP 329/46-Nač., 
se  vpiše delegat  Nabavljalna   in  pro- 
dajna zadruga v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. marca 1946. 

Rg A V 22/2. 

382. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpira: 29. marca 1946. 
Besedilo: BonaČ in drug, 
Vpiže se prokurist Maček Filip v Ljub- 

ljani, Knafljeva ul. 2. 
Okrošno sodišče v Ljubljani 

dne 28. marca 1946. 
Rg A VIII 15/2. 

383. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. aprila 1946, 
Besedilo: Nabavljahu zavod Slovenije 

»NAVOD«. 
Izbrišeta se dosedanji predsednik No- 

vak Franjo in prokurist Šramel Bogo- 
mir, vpiše pa se novi predsednik Jan- 
čigaj Mirko v Ljubljani, Bežigrad 5. 

Dosedanji prokurist Leskošek Franc 
je imenovan za podpredsednika zavoda. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. marca 1946. 

Rg A VII 281/11 
* 

384. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. 
Besedilo: Slovenia-Transport — Jos. 

Šilih, epedicijsko in transportno pod- 
jetje za treovino in industrijo. 

Po odločbi ministrstva za trgovino in 
preskrbo z dne 14. III. 1946, Pers. 449/1, 
se vpise delegat Oelhofer Lambert v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

Rg A VII 261/3. 

385. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. 
Besedilo: Tovarna zaves »Štora« d. »• 
Po odločbi ministrstva za industrij0 

in rudarstvo NVS z dne 20. maja l^45. 

Zap. št. 89/45, se vpiše delegat ing. Ve« 
hovar Miloš v Ljubljani, Valjavčeva 1°> 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

Rg B II 109/12. 
* 

38C. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo: »Železnina Koutny«  Cerne 

Jože & Ko. 
Besedilo odslej: Cerne Jože. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 
Rg A VII 252/4. 

387. 
Sedež: Radomlje pri Kamniku. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo:  Grajsko-kolovška lesna ,n" 

dustrija Feliks Stare, družba z o. z; 
Izbrišeta se poslovodji ing. Žume' 

Alojzij in dr. Pavlin Ciril, vpišejo P? 
se poslovodje: Majcen Ciril v Ljubljana 
Trstenjakova 2, Kobenter Franc v LjuDj 
ljani, Gledališka 16 in švajger Ernes1 

v Radomljah. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 23. marca 1946L 
Rg C V 311/2. 

m 
388,- 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. , 
Besedilo: Tovarna kos, srpov in l°Pa 

K. Globočnik v Tržiču. 
Izbriše se delegat Koren Dragoti'1, 

Po odločbi ministrstva za industrij 
in  rudarstvo NVS z dne 8. •--19••. 
Pera 1500, se vpiše novi delegat Soj8' 
ear Franc, jurist v Tržiču-Bistrica 8- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

Posam. II 263/9. 

389. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 30. marca 1946.        . *•- 
Besedilo:    I.    siidstoirischc   ^ss.lrìaj- 

brik, Branntwcin-Großbrcnnerei A« 
bert Gusci. sg 

Naziv firme se spremeni iako, da 
odslej glasi: 

»Jugo-Alko« veležganjarna. og. 
Sedež: Maribor, Aleksandrova •'.•' 

Okrožna sodišče v Mariboru, odd. ** ? 
dne 30. marca 1946. 

A II 294/46-2. 



štev. 28. Stra* 

38». 
Izbrisi: 

aedež: Ljubljana, šelciiburgova ul. 5. 
^•i izbrisa: 28. marca  1946. 
«Rsedflo: Kavčič Julka. 
-aradi opustitve obratu. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. marca 1946. 

Kg A VIII 48/2. 

'M. 

Zadružni register 
Vpisi: 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. mat ca 194(5. 

. «esedilo: Okrožna centrala nabavnih 
'} Prodajnih zadrug, zadruga / oineje- 

Wn» jamstvom. 
Naloga  zadruge kot  poslovne  zveze 

seh nabavnih in prodajnih zadrug oko. 
•usa je: 

1< nabavljati svojim članicam  gospo- 
darske 
Vrst, 

2 

• življenjske potrebščine vseh 

<•• vnovčevati  pridelke svojili  članic 
njihov račun, 

Hot  ïstanavljati,  graditi in  vzdrževati 
i trebna skladišča in nabavljati inven- 

•• svoje in za potrebe svojih članic, 
•„ .* z"irati  podatke  svojih zadrug  za 
•^••••• statistiko, 
W ^Prayljati svoje delo v sklad z de- 
ci    drugih zadružnili organizacij ljud- 
^ oblasti iu državnih podjetij, 

ïW' Prestavljati in braniti splošne ko- 
u svojih članic, 

V0J P°slovati po navodilih zadružnega 
Inj j v'a za Slovenijo -oziroma začasno 
Vu«- lvneBa zadružnega odbora za Slo- 
mio (IZOS-a). 
Šgj ^ruga je bila ustanovljena na skup- 
en \Uo l!2- februarja MO za- nedölo* 

vsau!|ružl}i delež znaša din 1000.— na 
Vnl,-\Začetih 500 članov. Clanica mora 
Pis«       4ele''e v obrokih, ki J'"'1 I)red- 
ei]pm spravni odbor, najkasneje  pa  v 

5lfi letu. 

iiini
S2ka Članica ••••• •• z desetkrat- 

neskom vpisanih deležev. 
Prgvj^, itve se izvršujejo, kolikor ni v 
tem d doloßeno drugače, veljavno s 
Važnog Se n.abiieJ° na razglasili deski. 
•'••• ODiave priobčuje svojim čla- 
dfužnnS I>ismenimi obvestili in v za- 

tlnrq    ßlasilu >N°va zadruga«. 
»ili n"!ni odbor  sestavljajo: predsed- 
*W d«i?predsednik in 9 članov, funkcij- 

Cl^ba traja 3 leta. 

Serč •••••&• odbora so: 
felfn«.r"4a' mizar' CelJe» Predsednik, 

ï*edeSS ' ŠtUdent' Ce]jC' P0d' 
ZaBel wn> fkonom, Celje, 

v Wer JA kova6' Trb°v]je, 
'Je,     CIUJn Drago, trg. pomočnik, Ce- 

M&\F?rdo. rudar, Hrastnik, 
JoSt MouZ-e' trK- Pomočnik, Mozirje, 
?Ä*alo S0r' pos-' MedI°S- ^ersw-Äo, Čevljar, Slov. Konjice, 

Ä,      i0 lo"e, poljedelec, Sv. Pri- 

Kozjak Pavle, nadzornik brzojava, 
Zidani most. 

Zadrugo zastopa: upravni odbor. 
Zadrugo podpisujeta: dva člana uprav- 

nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati uslužbenec zadruge, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine za 
to pooblasti upravni odbor. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. marca 1946. 

Zt 31/4(5. — Zadr. VI 1(55/3. 
»i 

392. 
Sedež: Drcnsko rebro. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Drenskcm rebru. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih.vojaških oblast; 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 13. II. 1946 za nedoločen čas. 
— Zadružni delež znaša dve sto din in 
se mora plačati cb vstopu v zadrugo. 
— Vsak zadružnik jamči še s trikrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. — Pn- 
občila se nabijejo na zadružni razglasni 
deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, blagajnik, tajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Milan Po- 
točnik, kmet na Gubnem 44, predsednik, 
Lah Slavica, zasebnica, Drensko rebro, 
tajnik, Simonišek Franc, kmečki sin, 
Drensko rebro 53, odbornik, Beve Miha, 
kmečki sin, Gubno 26, blagajnik, Amon 
Jožef, kmet, Dobležiče 39, odbornik, Ko- 
lar Angela, posestnica, Drensko rebro 
St. 29, odbornik, Gubenšek •••••, kmet. 
Gubno 59, odbornik. 

Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na, dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora.  — Zadrugo podpisujeta: 
predsednik in tajnik upravnega odbore, 
če sta odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odoora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. marca 1946. 

7* 44746 — Zadr. YT IW't. 

393. 
Sedež: Ljubno. 
Dan vpisa: 19. marca 1946. 
Besedilo: živinorejska zadruga z omo- 

jcuiui jamstvom v Ljubnem. 
Naloga zadruge je: a) da komisijske 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za, c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo, č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in •1•~••• za 
njih račun po kakovosti ali povpreći'o 
ter to mleko in mlečne izdelke vnovču- 
je, d) da v dosego te naloge posta\ija 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnic.e mle- 
ka, e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov, 
i) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar so spy da k po- 
speševanju živinoreje. — Zaradi uspeš- 
nejšega poslovanja vrši zadruga delo 
po odsekih. — Vse te naloge opravlja 
radi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darstvu svojih članov in delovnega lj'id- 
stva. — Zadruga je bila ustanovljena na 
skupščini dne 10. 1. 194G za nedoločen 
čas. — Zadru/.ni delež znaša en sto >to 
dinarjev in se mora plačali ob vstopu 
v zadrugo. — Vsak zadružnik janič] ?e 
z desetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. — Priobčitve se izvršujejo, kolikor 
ni v pravilih določeno drugače, veljavno 
s tem, da se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse v'oli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Solar Jo. 
že, kmet, Sv. Primož 7, oredsednik, 
Sedmak Ferdo, posestnik, Sv. Primož 
58, Brunet Jože, posestnik, Ljubno 19, 
tajnik, Šerbela Franc, pos., Ljubno št. 
107, blagajnik, Volovlek Maks, pos. Ter 
39, Podkrižuik Janez, pos., Ter CO, Pod- 
lesnik Jože, pos., Sv. Primož 36. 

Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na,  pa   dva  za   to  pooblaščena   člana 
upravnega odbora. — Zadrugo podpisu- 
jeta:    predsednik in tajnik  upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče T Celju 
dne 19. marca 1946. 

Zl 35/4.6 — Zadr Vi 163/2 
* 

394. 
Sedež: Mozirje. 

,   Dan vpisa:_ 19. marca 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z OIIIP- 

jenini jamstvom • Mozirju. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b)  da vodi rodovnik in molzno 

#*w' & •| •& *îm •*> 
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*a pasenisko ustrezajoče in drugo po- 
vedo M< l/no nadkonlrolo in ki.'i1, i.I'i 
•oèniukii izvaja p! i-tnjua pn>l<;\ n:i •>'- 
ca, O rln nabavlja |I1PIII''II-!\II živino. 
da~t plemeniake in živinoroj-ke po- 
reb.-č'ne za svojo zadružn ko al: po-re- 

Juje tako nabavo, č) da prevzema od 
danov mleko, ga predeluje in plačuje za 
ljih račun po kakovosti ali povprec 10 
:or to mleko m mlečno iz/bdke vnovdoi- 
,e, d) da v dosego te naloge po-bnipi 
c svojo ITI göspodar-kom okolišu zb.ral- 
liée in po potrebi predelovalno'" mle- 
ka, e) da priskrbi in vzdržuje -kir>e 
jiaSmke za živ no svoj li zadružnika.. 
') da pr'ieja za svoje zadružnike živin- 
ske -ejme, razstave, premovanja. -tro- 
iovna predavanja 'n kar š° -pa ,a k i >- 
spe-evanju živinoreje. — Zaradi uspeš- 
nejšega poslovanja vr-d zadruga : do 
po odsekdi. — Vse te naloge opravlja 
radi samopomoči in izb• 4;ania go-po- 
darstva svoj li ("k: no v in delovnega ljud- 
stva. — Zadruga je bila u-lanov ljena na 
<kupšrini dne Ifi. T 10-10 za nedoločen 
čas. — Zadružni delež zna-a 11)0 fen sto) 
dinarjev in se mora planati ob \--'onu 
v zadrugo. — Vsak zadružnik jamči -e 
z desetkratnim znorkom vpi-anih del i- 
žev. — Pnobčitve ,-e izvi-ujr-jo. ko! kor 
ni v pravilih določeno dnrric». vetji un 
e tem, da se nabijejo na zadružni raz- 
çlasm deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, nvrebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki j h v-e voli 
4kup-čina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: On'far 
ftlatija, pes., Mozirje, predsedmk, •.•• 
Valenl'n. kmet. Lepa njiva, lajn'k, Sti- 
glio Maks, Kefira blaga p-;'k, V.:\r Kan. 
'ime\. \azarie, Goličnik Frani', kir,- I. 
Emilie!, Fricel Jože, kmet, Kai: irj0, 
Casi Ivan, kmet   Dol. Suha. 

Zadrugo zastopata: predsednik in ta 
lik upravnega odbora   re sfa na odsel- 
na,   pa   dva   za   to   pooblaščena   èlana 
'ipravnesa odbora. — Zadrugo po;Jiv~u- 
jeta:    predsednik   in   tainik   unravivga 
odbora, •• *!a pa •^••••. pa dva za to 
pooblaščena čl; na  upravnega odboia. 

Ok.ožno sodišče v Celju 
dne 20. marca 1946. 

Zt 36/46 — Zadr Vi 162 2. 

395. 
Sedež: Slovenska Bistrica. 
Dan vpisa: 16. mai ca 1940. 
Besedilo: Živincr« ,H<a zrilrujra z er.ie- 

jenim jamstvom v S'.ovemki Ciotrri. 
Zadruga je bila ustanovljena tia 

FkupViini dne 20. I. 1948 za nedoločen 
čas. Naloga zadruge je: a) da k~ml-ij- 
sko izbira za pleme primerno ž,vino 
svojih zadružn kov ter vodi o teh živalih 
kontrolo, b) da vedi rodovn'k in mol- 
zno kontrolo. Rodovnik mora vodili lo- 
čeno za nasenr-ko ustrezajoče in ostalo 
govedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za, c) da nabavlja plemen.-ko živino 
zlasti plemenjake in ž vinorejske po- 
•treblčine za «voje zadrnžn'ke al; po«r°- 
•••• tako nabavo, č) da prevzema od 
članov mleko ga prerVIuje in plačuie 
za njih račun no krl*"vn=tr ali povpreč- 
no ter io mlek<v in mlečne izdelke vnov- 

čuje, d)  da  v di.-i go le naloge po.davlja 
V .-V "J on    .    .-,    .,.    .  -  ,"Oi    (,k  -i !    ,1    zl),r,i!- 
li ce ili | o i .' ; "i i i . ' ,,<o tv un io mleka, 
e) ila pi i-ki io MI v z lr,'U|" kil,in- 
pa-u.ko za z.v no svoph z.od.ii., , kov 
I) cla ;i i. |<< za -MIO zadiu toke žen- 
ske šepne, îaz.-lave, pi ••••.•••, sliii- 
kovna predavanpi • kar se spada k 
po-pe-ovanju živinoreje. — Zaradi 
le ; o-;;e;-cja po lovauia vi-: /Vnroi 
• I'd i po od -i k ii \ -•• t. o, Ir. ,e op; a\ ! la 

• li -nliK'ii in . i M zi'.,H aida go- po- 
•• r- Iv a -\ .,|.h "h nov u ••'. v o- ooi I liid- 

-Iva — Zadružni delež zna-a H1.) ilmar- 
|ev in -<> pia-j ob \ -topu v zadrugo. -- 
.lan.-!'.'> p4 omejeno V.-ak za !i uznik 
j;ei i -o - de-",l;i jlnir.i zne-koin v p.- 
.->anl!) deležev — Oznanila -o izvršujejo 
z. nali. jeni na zad/u/ni raz Ja-ni de- 
-ko 

('pravni odbor -i-oilav l|ap pred.-ed- 
li.io laj'iik, lil'iLO'ijo k, ni.'Hidi In; iia-el- 
i;,k. •!-••'• ,n 4 člani, k; j.h v e vidi 
skiio- nui /,i dobo Indi Id. -- Zadrugo 
za-Pu.a'a ,• /ati;o p' '" -u| la predli .1- 
n k in I.' ; : i : k upi,: n ; a < db ,ra. če ^|a 
P'a ed-diro (Iva /a ';> p- •'.,':•-,••• ela- 
na   uprav u "••  e lì.o: a 

('l'ini   n; lavili"  '   <:.i'-   ••   '  i'   fionij.ik 
V nko, kii.et v Slo. b-lii.o piod-'.al- 
nik. Sii - e r Iv a a. ik o: o m v S'ov. IP-di i ri. 
tajnd:. d,' '/•• •• di e iv.-r1 ; ^ ar.z Ira v ink 
v Slov lii-lr '•• . t'' ••:..; • ',:, Spr )!! ir 
Franr, ekonooi ra Vile-/!, odbonnk, 
\'rliov-ek Antan, 'le: "ni v Fiainu. <• i- 
komik. Sega l'roino pa-edaik v .liir-np 
va-i, od'ooiii.k. I'd.- <• I-raue. po-e-|ni- 
ka sin v iSp.  Lr;žnico oiiborn.ii. 

Okrež;:'!   <-  •'-,•"   v   Sîprih'.ru,   odd.   II., 
.'..  *    '•"      !'    i    .'!     1•10. 

.'..idr   II    116  1. 

* 
'.'Ain. 

Stol o-.   Sv. .Trdi rb Pc-:-. rd< i. 
Dan v | i-oi   1 i. marra  H' ' i. 

lîe.o'dlo: val.u-,'.:i ui prodajna za 
dr;;~a z fi- .jcir-a.i ;••:'. t'.oni [•-.-! Sv. Ju- 
riju ch ••'(.ivi:i('i. 

Z;i:!nii;:i j'> bi''i u l.mov i;t na na -knp- 
-:•.!!. dne 2. II. l'.'"i /a no'loloe'Ti ras. 
-- Naloga ziidiii'"' j": m iiooiva .u pro- 
dah go-par! ar-!, h m / v !;• iij-kili po- 
ti-."'o,-"in za član-lv". b.-ez po-.-^dn kov. 
b) v nov'evanje pi,('";l;,)v in izdelkov 
članov brez i va okov. n najemanje 
in naku; ovan je inventarja in nepreni '"•- 
n n. kol kor je Io v zadiu'iri konst, d) 
intanavi janje in sr.delovanje pri u-da- 
uav'jan'ii poslovalnic in eddajakšč, za- 
diiižn.h rosiiln in podjeli; zaradi boljše 
in cenej-e preskrbe svojih članov, e) 
skl cevanje član-kdi se-tp.nkjv, prireja- 
nja predavanj in tečajev za poglobitev 
-zadružne vzoieie in akt'vnejše sode'ova- 
nie ter probni'onj" zadružne zavesti. 
V-e te rn'e^o f 'riivlja radi samopomo- 
či in izkoli'aiioi gospodarstva svoj'li 
čl-"ov in dfJ"V"""a liuds'va. 

Zadružni delož, z,ea-a MO d'iiarjev in 
se \-[ !;iča ob v-lepil v zadrugo takoj ali 
pa •' 10 enak h m"">čnili obrok.h. 

Jm 'vi je enif'!°no V-alc zadružnik 
japi'-'i s<-> • pel'-Tat ini zne-ikotn vpi-a- 
rili fte'e'ev. Oz*,o"'la -e /.vr-u'ejn v za- 
družnem  lilasilu in  z nab.tjein na  za- 

Iružin razglas.ni deski na »edežu upra- 
ve  io   v--eh  padru nie 
dr 
.e io v'-en paoni ilir. 

i l'pr.iVüi Uibwi -e lavl|ii;<i pred-loili-k. 
!' .d|!l e.,ri'i|ll.k in lol.ko (l.nim uprav- 
'ii',a oibora, kol jo po-lovainie kl j1" 
v-e vol, -kup čina za dobo 3 tetT 

VBako leto se izmenja lieljina članov 
or I bora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu* 
ii-la pied-1 -'o k ii, en elan upravnega 
(.dbjia o/i'ona 2 člana np.avnega od' 
!i!i'i  .ali   in   I,II  en  ivin   IIMIVU iiffiii   odtlO- pa po eu elan upravnega oflbo- 
ia  in  po en  nauii'-'cner, ki t>a po [ircü- 
liodni  n:o idil, Oilločbi -kiip-eine upraVUI 
(idbr.i   poobla-li   in  ga   pr.jav,   za  vpis 
/."'!: i i.' i i i   legisier. 

('lani   upravnega  oriboia  -o: 
Vuk Martin, ' kmet v 'JVrbegovcili, 

I i ed-edu k. 
K.-no-er- .lancz, po-estnik, Cakova,, 

podpicil-edink, 
Koia-ak Anion, po.-e.slink V,dein O"* 

boi ni k, 
['(•'onu   Franc,   mehanik.   Videni. *'"' 

bdtllik, . 
Ma t kovic Mailin, viuičai. Sov j ;k   0(1' 

boi ud;, . 
Slin :• Fiaiija, učilelj ca. Valnn, 0(i" 

loorei. 
Itro!.' ••   Ivan,    po-e.!iuk, DragoKnd; 

•i. .- rn 
C! iFdč"   v   Marilirni,   voti-   ''•' 

Zad 
IO   marra   Hi 16 
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SV,o. Sv. '•"'?':'•'-{ r.b l'escici. 
Dan  vni-a: 2S. marca   11)16. 
Kfo.edilo: îi; ':ar::a in prodajna za".r'jj' 

-a   z, na"—nini  (aniHvcm  v 8v. 3Î£"J0 

i.b   l'.'^i'fi. 
Za:!ri"ja je bila u-'aiiovliena na s^l}\, 

-'•MU   dne  3.  marca   1010  za  nedolo^ 
t'as. 

talora za'ii!'re je: ,,)  nato'va in Pr 

i   cc.-nr-dar !;i'i    in   življenjskih   P 
.. .....  i  :._. '„„,ir,ikoV( 

inie 

imi1? 

da ja g(..-p:-dar !;i'i in življenjskih P 
tre!),"in za clan-lvo br'v. posredniK°v' 
b) vnov'ev.inje pridelkov in i«lö'ft • 
članov lirez po.-r(o!nikov, c) najemali 
in nakupovanje inventarja • •••••••^,' 
hin,   kolikor   je   lo   v   zadružno   ^°•)•'] 
''V   ti.iîln'lvlinnio   Ï .i   ^nflii'nv-niiip   ••1 U' 

auru/ne vzgoje m aktiv nej-ega su"   - 
vanja ter probi/janje zadružno zave?1 • 

Vse te naloge opravlja  radi eain/jjli 
mc"i in izboljšanja gospodarstva sv 

člpnov  in delovnega  ljudstva.       .     :0 

Zadružni delež znaïa 150 dinarje^ y 

se pla^a cb vstopu v zadrugo ali P 
10 enakih mecenih obrokih. . -• 

.Tamdvo je omejeno.  V--ak za^ru7';-a- aam-ivo je omejeno.  v--ai< ta    "„.'sa- 
nici  -e s petkratnim  zneskom VP 
:h deležev ^. 
Oznanila   se   raz"la-ajo  v  zadrug 

fladl'i in se nabijejo na zadružni     j, 
gh-ni der ki na sedežu  uprave i" 
ni-'irUŽnic. 



Štev. 28. 
Siran   1"1 

pravni odbor ima polog predsednika 
n Podpredsednika še i>'članov uprav- 
na odbora. — Vsako leto = e izmenja 
tr%na članov odbora. 
., ad rugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik  in  en (Man  upravnega 
odb ra ozirorna ^va c'lana upravnega 
j^ ora ali pa po en član upravnega od- 
rii-Su"1 po en nameščenec, ki ga po 
Predhodni načelni odločbi skupščine 
Pfavni odbor pooblasti in ga prijavi za 

• P« v zadružni register. 
<Jani upravnega odbora so: 

•„ jVačan Ivan, kmetovalec, Dragučeva, 
J^cu-äednik, 

yamberger Konrad, kmetovalec, Per- 
•••• podpredsednik, 
njj. UxPič Franc, ekonom, Vosek, odbor- 

Wn'k1" Ivan' kmctovalcc- Vukovjo, od- 

nikeCUr Ivar' v''nîi:'ar' Ruperče, odbor- 

bor^tVec Ivana* "citeljica, Pernica, od- 

Va !°•,••• Franc, kmetovalec, Dragučo- 

okro'
borriik- U/f"o sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 28. marca 1946. 
Zadr. II 119/1. 

»98. * 

ga]5e?: Prečna. (Okoliš zadruge obse- 
Be 

aje. bivše občine Prečna.) 
jCflJK.6^10-' Živinorejska zadruga z ome- 
^ jamstvom v Prečni. 

I94g ,u8a je ustanovljena 3. februarja 
Nain nedolo^en 6aa- 

äzbij.g n zadruge je: a) da komisijsko 
zatfj.,,»^ Pleme primerno živino svojih 
troi0. mk°v ter vodi o teh živalih kon- 
^Ofltrol ^a vod' rodovnik in molzno 
Za p °- Rodovnik mora voditi ločeno 
% Mi*0 ustrezajoče in ostalo go- 
ï(%vn4- n? nadkontrolo in kontrolo 
2vez,v \ 'zvaJa pristojna poslovna 
?asti'nl ^a nabavlja plemensko živino, 
§eine Plerrienjake in živinorejske potreb- 
faljo nA

SvoJe zadružnike in posreduje 
^• , ' č) da prevzema od članov 
••••• 'ni Predeluje in plačuje na njih 
^eko i kakovosti ali povprečno ter to 
V doSei

n ^&•• izdelke vnovčuje; d) da 
^°sPodo i nal°ge postavlja v svojem 
Heb- em okolišu zbiralnice in po 
skrbi ; preo)elovalnico mleka; e) da pri- 
virj0 <••|• 

uie skupne pašnike za ži- 
4 svoin i zadružnikov; f) da prireja 
*lavft ^^uružnike živinske sejme, raz- 
širi £removanJa, strokovna predava- 
nje.^!! 7e sPada k pospeševanju živi- 
jo Vr5;"~l jaradi uspešnejšega poslova- 

6 naloL druSa del» P« odsekih. Vse 
r^išan; opravlJa radi samopomoči in 

• 4elow£  R?sP°darstva svojih članov 
^adS-8Vudstva- 
v6ko dvov, ?elež znaša 100 din, a Člani 
7aIj zadr,,- *?v. Pla&4*° P» dva deleža. 
•0* vniÄk lamS §o s Skratnim zne- 
f.ne obr0Jllh. deležev. Zadružni delerži 
S3eJo div^   ]ejf> in 9P nanje ne izpla- 
&ä ÄÄdf' zat0 I« MđruKa opro- 
A*••• - Upravna odbor se- 

6 enik»" ,aJ";ka- Wagainikn ornikc,v. Zadrugo zastopata in 

zanjo podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sla odsotna, pa 
dva za to pooblaščena člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in pooblaščeni uradnik, ki mora biti re- 
gistrskemu sodišču prijavljen radi vpisa. 
— Objave in priobčitve zadruge članom 
se vrše po nabitju na zadružni razglasni 
deski. 

Člani prvega načelstva so: Sali Ru- 
dolf, posestnik, Češča vas št. 9, pred- 
sednik, Dular Ivan, pos. sin, Cegelnica 
št. 7, tajnik, Pleskovec Anton, posest- 
nik, Muhaber št. 11, blagajnik, Može 
Franc, posestnik, Hudo št. 3, odbornik, 
Vrček Anton, posestnik, Potočna vas 
št. 3, odbornik, Kokalj Ivan, posestnik, 
Bučna vas, odbornik. Krese Alojz, no- 
sestnik, Podgora št. 5, odbornik. Saje 
Franc, posestnik, Kal št. 2, odbornik. 
Drenik Rudolf, posestnik, Bršljin št. 8, 
odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 21. februarja 1946. 
Zt 22/46 — Zadr. II 84/1. 

* 
390. 

Sedež: Sodražica. (Okoliš zadruge ob- 
sega kraje: Sodražica, Jelovce.) 

Dan vpisa: 25. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Sodražici. 
Zadruga je ustanovljena 18. avgusta 

1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo 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 obnovit- 
venem načrtu; f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje priteg- 
nitev delovnih moči, zlasti iz vrst voj- 
nih ujetnikov ter jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 200 dinar jev. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom Vpisanih deležev. Zadružni deleži 
so ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende, zaradi česar je zadruga 
oproščena plačila taks. Zadrugo zastopa 
upravni odbor in sicer predsednik in 
tajnik, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora, ali 
po en član upravnega odbora in en po- 
oblaščeni uradnik, ki mora biti prijav- 
ljen registrskemu sodišču radi vpisa. — 
Skupščinski sklepi in razglasitve se ob- 
javljajo članom z nabitjem na zadružni 
razglasni deski 

Upravni odbor sestoji iz pred-'-.l'i K:«. 
tajnika, blagajnika in 4 odbom'ko\. 

Člani prvega upravnega odbori -'•: 
Ivane Evgen, industrialec v Sod •/i ri 
št. 43. predsednik, Drobnič VTICI'I. go- 
stilničar v Sodražici št. 83, tajnik. Faj- 
diga Ivan, lesni trgovec v Sodr.i/:e. 
blagajnik, Kovačič Ivan st., poses'n i k v 
Sodražici št. 49, odbornik, LeŠnjak Jn- 
kob, kovač v Sodražici št. 104. odboru k, 
Zaje Janez, mizar v Sodražici št 1 lr!. 
odbornik, Lovšin Rudolf, mesar v So- 
dražici št. 45, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišfc v Novem mestu 

dne 25. februarja 1940. 
Zt 24/46 — Zadr. II 86/3. 

400. 
Sede?.: Skocijan. (Okoliš zadruge ob- 

sega kraje: Dobrava, Bučka, Dolenje 
Dule, Zagrad, Grmovlje, Stara v-as, Za- 
log, Vinca, Krasin vrh.) 

Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
ga z omejenim jamstvom v ^kocijinii. 

Zadruga je ustanovljena 27. januarja 
1946 za nedoločen čas. 

Namen zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez po- 
srednikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog, kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglobi- 
tev zadružne vzgoje in aktivnejšega so- 
delovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. Vsak 
zadružnik jamči še z lOkratnim znesk"iii 
vpisanih deležev. Zadružni deleži se ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačuj -jo 
dividende, zato je zadruga oproščena 
plačila taks. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
podpredsednika, tajnika, blagajnika in 
11 odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga pooblasti upravni odbor, 
njeno firmo pa podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora ali po en č'?n 
upravnega odbora in en pc/blaščeni 
uradnik. 

Skupščinski sklepi in vse priobčitvo 
zadruse članom se vrše z nabitjem na 
zadružni razglasni deski. 

Člani  prvega  upravnega  odbora  «o: 
Sutar Blaž, zidarski moister. Dolenja 

Stara vas št. 21, predsednik, 
Salmič Anton, posestnik. Stara Račka 

št. 13, podpredsednik. Smreknr Tv4n, 
ključavničar. Stara Bučka št. 21. tajn-'k, 

Moro Avgust, preglednik fin. kontrole 
v Škodianu št. 9. blagajnik 
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Vidovič Pavel, posestnik, Hude.ije 
št. 1, odbornik, 

Povše Janez, posestnik v Zagradu 
št. 9, odbornik, 

Hočevar Jože, posestnik, Dolenje Dele 
št. 9, odbornik, 

Gorenc Tončka, šivilja v Škoeijanu, 
odbornik, 

Kirar Janez, posestnik v Dobruški 
vasi št. 9, odbornik, 

Kralj Franc, posestnik v Stari vasi 
št. 15, odbornik, 

Lindič Franc, posestnik, Klenovik 
št. Ki, odbornik, 

Frkolj Janez, posestnik, Zloganje 14, 
odbornik, 

Pavšič Matija, posestnik, Jerman vrh 
št. 9, odbornik. 

Meglic Pcpra, posestnikova liei, Krsin 
vrli, odbornik, 

Jarkovič Jože, posestaik, Dobrava 29, 
odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 21. februarja 1946. 
Zt  18/40 — Zadr. II 80/1. 

401. 
Sedež: St. Jernej. (Okoliš zadruge ob- 

sega kraje; št. Jernej, Dol, Stara vas, 
Šmarje, Drča, Vrhpolje, Orehovica, Ro- 
je, Dol. Maharovec, Mršeča vas, Pre- 
kopa.) 

Dan vpisa: 22. februarja 1940. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v št. Jerneju. 
Zadruga je ustanovljena 16. decembra 

1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) nabava gospo- 

darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov; b) vnovče- 
vanje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov; c) ustanavljanje posebnih 
odsekov-' za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor: sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva in gozdarstva, čo in dokler ni 
v istem okolišu posebne zadruge te 
vrste; č) najemanje in nakupovanje in- 
ventarja in nepremičnin, kolikor je v 
zadružno korist; d) sklicevanje članskih 
&°stankov,'prirejanje predavanj in teča- 
jev za poglobitev zadružne vzgoje in 
aktivnejšega sodelovanja ter prebujanje 
zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne 
izplačujejo dividende, zaradi česar je 
zadruga oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik ter 10 
odbornikov. Zadrugo zastopata in zanjo 
podpisujeta predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora, če sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana upravnega odbora, 
ali pa po en član upravnega odbora in 
en pooblaščeni uradnik, ki mora biti 
prijavljen registrskemu sodišču. 

Objave in priobči tve zadruge članom 
se vrše z naMtjcji na zadružni razglas- 
ni deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Zagore   Franc,   posestnik,   Orehovica 

št. 17, predsednik, 
Zalokar   Lili,   posestnik,   Vrh   št.   9, 

podpredsednik, 
Turk Antonija, uradnica. Roje št. 19, 

tajnik, 
Bučar   Leopold,   posestnikov   sin,  St. 

Jernej 54, blagajnik 19, 
Škof Franc, posestnik, Cerovi log 12, 

odbornik, 
Prhne Anton, posestnik, Orehovica 7, 
Zupan Karel, avtomehanik, Št. Jernej 

št. 63, odbornik, 
Rus Franc, posestnik, Dolenji Ma- 

harovec št. 19, odbornik, 
Hudoklin Karel, posestnik, Gorenje 

Vrhpolje št. 3, odbornik, 
Kastelic Alojzij, posestnik, Pristava, 

št. 12, odbornik, 
Vodopivec Franc, posestnik, Šmalčja 

vas 21, odbornik, 
Jerele Janez, posestnik, Rakovnik 

št. 5, odbornik, 
Hudoklin Franc, posestnik, Apnenik 

št. f>, odbornik, 
Udvanc Jože, Mršeča vas, odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Novem mostu 
dno 22. februarja 1910. 

Zt 19/46. — Zdr. II 81/1. 

To 155/46—4 1254 
Oklic 

Obed Terezija roj. Žižek, tov. delavka 
v Zg. Radvanju, Delavska ulica 37, jo 
vložila proti Obedu Francu, mehaniku, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na 
razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej tožbi bo 
dne 26. aprila 1946 ob 8. uri pri tem 
okrožnem  sodišču, soba  št.  84/IL 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
mu postavi za skrbnika na čin Lečnik 
Miloš, tajnik okrožnega sodišča v Ma- 
riboru, ki ga bo zastopal na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
javi  ali no imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oilil. L, 
dne 2. aprila 1946. 

To 71/40-3 1237 
Oklic 

fialot Marija rojena Šifrar, modisti- 
nja v Mariboru, Vojašniški trg 2, je 
vložila proti Galotu Ivanu, bivšemu 
uslužbencu tajne državne policije •? Ma- 
riboru, Smetanova ul. 38a, tožbo na 
razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej tožbi je 
razpisana za dan 26. aprila 1S46 o 
poli 9. uri pri tem okrožnem sodišču, 
soba št. 84•1. 

Ker bivališče to-ženca ni znano, se 
mu postavi za skrbnika na čin Lečnik 
Mi'oš, sodni tajnik tuk. sodišča, ki ga bo 
zastopal na njegovo odgovornost in 
stroške, dokler ee sam no javi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 2. aprila 1946. 

To 143/46-3 1255 
Oklic 

Lerch Natalija roj. Burenko, vdov- 
Jjena Wagner, gospodinja y Dobrovi, 

Ma'strova   ulica  108,  okraj Maribor, 1 
vložila  proti  Lerchu  Francu, strojne© 
mojstru ravno tam, sedaj neznanega 
vališča, to/bo na  razvezo zakona. _ 

Javna u t: a  razprava v tej stvari tem 

«s 

dne 26. aprila  1916 ob 9.  uri pn 
okrožnem  sodišču, soba  št-  84/•. 

Ker   bivališče   toženca   ni  ?naiio, * 
mu  postavi za skrbnika  na čin L£ 
Miloš,  sodni   tajnik   tuk. sodišča, Bjj 
bo zastopal  na  njegovo odgovornog 
stroške, dokler s« sam  ne javi a'1 

imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče  v  Mariboru, odu«- "' 

dne 2. aprila 1940. 
* 1959 

To 177/46-1 l 

Oklic 
. i* 

Ploj Anica roj. Horvat, tkalka v ^. 
ribom, Principova ul. 9. je vložilo Ç f^ 
Ploju   Josipu,   bivšemu   tkalcu  V J» 
boru, Jrv\'eva  ul.  šl. 18, sedaj neZ^ 
nega   bivališča,   tožbo  na   razvezo 
kona. . • 

Javna tišina razprava v tej siva" J 
dne 26. aprila 1910 o poli 10. ^••. 
tuk. okrožnim sodiščem v sobi s t.     t(. 

Ker bivališče lo/.enca ni ^••••^ 
mu postavi za skrbnika na čin J p. 
Miloš, •••1 ni tajnik tuk. sodišča, ''j • 
bo zastopal na njegovo nevaru"' •„ 
strešice, dokler se sam ne javi a 

sporoči   pooblaščenca. i 
Okrožno sodišče v Mariboru, °"'' 

dne 2. aprila 1946. 
0 56 

.i,nv«'Ü 

To 111/40—2a . 
Oklic 

Korpič Karel, poljedelec v •r v
v,j0jil 

št. 95, okraj Murska  Sobota, J°  « od 
proli   Korpič   Mariji   rojeni   ^•..•]•5•'1» 
ravno  lani,  sedaj   neznanega   biv* 
tožilo na  iazvezo zakona. ... je 

Javna   ustna  razprava  v tej *%. ol> 
razpisana   na  dan   20.   •••••.•• ^• 
10. uri pri tem okrožnem sodiüt'ß . 
št. 84/11. , q(, ji 

Ker bivališče ložrnko ni ^]1"10^* 
postavlja za skrbnika na čin ^ V 
Miloš, sodni tajnik okrožnega s° ^••" 
Mariboru, ki jo b0 zastopal "a saiiiJ 

st.-oke in odgovornost, dokler• ^. 
ne javi ali ne imenuje pooblasC  • . 

tlik" Okrožno so«i;šče v Mariboru, "" 
dne 1. aprila 1946.       i 

To 109/46—S 
Oidîc -pv 

Bejek Alojz, poljedelec v M^f 'pr^ 
boti, Slomškova ul. 13, je vlf\Ly\ * 
Bejek Mariji roj. Bukovič, <\ei -a$f 
St. Cyr 50, Avenue de l'Ecole, / [(>p 
cija,  sedaj  neznanega  bivali^ 

ri S"., 

na razvezo zakona. <V 
Javna ustna razprava v feJ.nr; W 

dno 10. maja 1946 obi 10. u« jj. .. 
okrožnem  sodišču, soba št.    „„„'. & \ ! 

Ker bivališče toženkc ni znjnn«| ^ 
postavi za skrbnika na čin JV1U

V •? 
nil;, tajnik okrožnega sodisca-jen0 \. 
boru, ki jo bo zastopal na "J ge i> 
varnost in njene stroške, doiu 
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SClliM O    V    MiirÜHiri!,   Iì,!(l.   I.. 
duc 2   aia ;', i   l'.l ili «lue 'J   a|.! i', J   Pilli 

ÙK 33/45-5 * 122S 

Uvedba postopanja za progla- 
siiev za mrtvega 

"XII.  1 !)'!:', \ Sar- „,1<;|nč •1,.•<;•. ,,-i :-.() 
°/.,3Dl-  sin   IVI,,..,   Al-|/,ia 
'«J.  l'ranc-clj,   ,,,) edinka 
J» Sar.knn si. s, „ Ig, j, 

toi  ~  - l';" l!/:nl        mil" •••• eno ri.li.  11 i    i.., I..1 ;,.,,. 
ti 

'C1"Ć.Alt.j'.ij.  i„. 
in   Alni'!(; 

sin,   stanili'" 
<• Kuiii'i- juhi 
/skega    ved 

l'O- 

t i v ' paili/an iniiie,>koga veda 
?1n C,,,. ,-.,,|(, m haialjona uà poli pro- 
! M.0l<ini   |M(I..|   s  lovant  ob  lak ta! u i 

"aUjatislvi ohm/, vi  v itaüjati-ko za-edo. 
iz katere so ,,-- ,-••1• io malo pr-zadetili 

se od tod; j „apici ni v<č javil tor t-o 
od, Naj 1,•••.-;•. 
od tedaj },oân.;a. 
rta \••   '°   I)0,,''mlakem   verjetno,  da   lio 

. stcplla zakonita domneva smrti v smi- 
*Iu   zakon.t i h    določil,    fc    uvede    na 
PrOolil- '»  .-   •      • -   - 
sko ? 
mrt 
kol 
avgu.i 
Po.*t 

'.«kon.lili določil, fi' livedo na 
folijo l'eli'ir Alo j/, jo. gospodinjo, Sar- 
i0 -'t   8,  p ;-!<:•••••   za   proglasitev za 
,'veSa  ter   ,,,.   izdajo   poziv,   da   klor 

°u bi o pooro-a..•  Lai  vedel, do '•'>!. 
vgu.;ta io li;  p,,,-,;,..,   sodišču  ali  s toni 

•^.••!••••,11•,     4i-,|„|i\„     |i,v.     Petr.č 
*%•}', ffc^pt.liiiji, Sai-ko -t. R. 

„   ctrič Alni/.ij so  i,.;/.iva. da  se /gln-i 
KÌ l>c'dpìMil;'.;.|   -:d^óu   ab  dru-a'e   da 
lu^ve.;i „„a,,, 

'a  i"'!.a !):> - 
r-_'!a- 

;      HAI 
lu ^ ve M 

JQ Prclrku r 
4   «ov:nu> p.iìM.jo e 

1 Za nirl\( ;r;i. 
Okri!'!!'.    SI .;';'!"••    V    Lj.l'inaili 

duo 1.  febiuarja   19Î6. 

1 SP 63/43-:', * 121 s 
vS(lba pasloparsja v dcliaz 

», smrti 
V Bah?berK°r Vrai,c- rfl' ••' XT" 10UÎ 

ßabin •    '''  okra.i   I-.ÌHlomor,  end jar  v 
"em;]-1 Jl- 4". "ip bil '"'a !!U1- 0:] 

mo'oii;- €!\uP;!riÌ-kili <-l>la.-ii privino 
lö4g   7,lTan in je odšel mosoru januarja 
Öei«U hV"Ì" (V'(ir '7' Iì(,,'lil!a prnli v/.hod- 
Vtig[j "0•^•1. Spotoma [>a jo obolel za 
javniJ11 r°nrno Direno in io pò brzo- 
iQÜn-   sI,oro('i'n vojaško bolnico v Neu- 

^•••• dnP ni- L 10î;3 "mrl v '''' 
lftleno ^.P^temtakoDi verjetno, da je 
niegovP

a"' Urnr1, se "•(•!• na prošnjo 
^rSüri" Z°n° Ivramborger Alliino roj. 
••••• 

e' 7îl«cbirro v Dugi I!o.-,i, posto- 

la] vsaj •°••/' snirl1 h'r S(' •/":1•'° |Huiv' 
^°ro5i i °i k^01' ° imenovanom kaj ve, 
T^ČU ni ,}° VL 104fi podpisanemu so- 
t 0roSall Tati lJ'oslavljenomu skrbniku 
korner       efu' «ornomu uradniku v 

Ol-   •' krajno sodišče v Ljufaiarru 
«ne 3. aprila  1•4•. 

^SPH2/4G-3     * 1241 
Vedba.Postopanja za progla- 

^ovaei^lcCV Za mi'tvc3a 

',a,t0riJu ? P,ri ,Tr^11' dijak na konser- 
Jica \\^ Pia-,bo v  Zagreb,,, Manilio? 

SG(,-a lqu   a"rob'b  i^   hü   novembra 
' ^ arohran od uslašev v Za- 

grebu. Do mesoi-a februarja ••45 je bil 
v zapoiu \- X;i • rei MI, takrat jo bil pre- 
ni.'-i en v lai)oii--ie v LopoLìiavi, od tam 
po konec marca Hi 15 v taborišče daso- 
novac. k|er |e ba|o bil zadnjo dni nio- 
M'i'ii marca •.•5 nini. J'o dopisu Kdo- 
ie;;a kii/a Jlr\al;-ko ^o je zadnjic javil 
dno 2o. III. ••15. 

Ker jo tedni verjetno, <la jo, Kovačič 
PaveJ  m ile v,  so  uvaja  na  predlog njo- 
;;o\e   /ene    K<i\;iilo    Olgo    postopek   za 

I JI. ':;Ia ile\   za   inrUoga   in   bo   in u  )io- 
j   .!a'. I|a   za   skiiuiikia   lov.   Iiajšp   Zoran, 

uiadniiv <:kia|iiet;a  sodišča v Pdariboru. 
Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 

šanem, so pozivlje, da do 1. avgusta 
1 (.)Hi to ja\i  soiii-ca ali )>a prej  iineno- 
VaiielI'U   skrbniku. 

I\> jindekn  tetra  i oka  in  izvedbi  do- 
kazov   so   bo  odlo.ilo  o   proglasitvi   za 
inrlvega. 
Okrajno   -c, .,(•(•   y  Marihnni,  ortd. VI., 

<lno :)0   marca 1!)K>. 

I Sp 2ÜS j.i    2 ' 12G6 

Uvcd'ia postopanja za progla- 
si lev ui mrtvega 

l'jnianč t'leian, poljedelec iz Norsin- 
•.• M. •'. n i. 1». avgiisla 187;> \ Murski 
.'' i '.ii I. b'.(1, je v [irvi svetovni vojni 

| od h ,a Ibi !. do l!J1ö. služd v niaažarski 
\i\ '..:. Li ia 1 i « i S je pr:-lo sporočilo iz 
.'.• .r.   a na /..ad ai.d.em. da io !am 2. V. 
i! iS i.!',;; i •; ,,• I, krat Ili l)i!o O lljolil 
I)'1 .   ..   '.a   :. .:    I  v o 

!i"i' JO v. i ••. is,,., -ua l o nasiopila zalvO- 
ni,a <i..;iii'e. a nu.i. • uvaja na piosi.io 
i'i, :.,;:.v. -io,, -.a. p.ìj.^.'l.a in delavcu 
iz Noršincev »I. 2H, pu.slopc k za progla- 
sitev za mrtvega ter se izdajo poziv, da 
se o jiogrešancn poroča sodišču ali skrb- 
niku •>.[ "i:;u Koloinanu, sodnemu urad- 
niku V ?d'l!.-.ki  l~ «;!:;,ti. 

IMnlaric i-!ei':ui so p../.iva. da se zylasi 
pri p..J|i'si:n< m ocJiš/n ali drugače da 
vest o s( bi. 

Po 15 juiMM 1• 'O bo sodi.sce na vno- 
vično po.-jo odleMo o pro;rla.siiv i za 
mrlvooa, 

()kra,;::o scìi^fc v Murski Sdioti, 
l:OSpor. 0(1(1., 

dne 1   aprila 1016. 

I Sp 5 4(5-2 12(>:i 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Bezjak Mirko, roien 17. II. 1010 v 
Gradcu, prislojon k Sv. Marjeti M., ože- 
njen, krojač v Ptuiii, Vseh svetnikov 
ulica št. 5, ep jo \ sestavi ljubljansko 
brigar1!' kot terenski po1 i tien i komisar 
s parliznn-kim imenom --Vladimir* ude- 
leži] meseca oktobra 1043 velike ofen- 
zive na Notranjskem, kjer je v borbi pa- 
del, ter od takrat ni nobene vesti več 
o njem. 

Ker je tedaj verjetno, da je imeno- 
vani umrl, se uvede na prošnjo njegove 
žene Bezjak Jtllke, šivilje v Ptuju, po- 
stopek v dokaz smrti pogrešanega 
Božjakn Mirka in se mu postavlja za 
skrbnika Pertokcl Kari. sodni uradnik 
v Ptuju, 

Vsakdo, komur j" kn /.nano o pogi .•- 
šanem, se poziva, da to javi so-cii "u uh 
skrbniku do 15   julija l'.tlC. 

Po preteku tega   roka   in   po izved1 i 
dokazov bo sodišče odločilo o predlog'*. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. I., 
dne 2. aprila  104Ii. 

I Sp 6/46 * 1202 
ltercog Jakob, rojen dne 29. IV. lini 1 

pri Sv. Vidu pri Ptuju, klepar v delav- 
nici državnih železnic, stanujoč v Ha- 
belčji vasi 3, pristojen v Ptuj, je bil 
odpeljan 15. VIII. 1942 v ptujske za- 
pore, nato odveden v Maribor, konec 
februarja 1943 v Dachau, od tam v 
Lublin in Auschwitz, končno pa v tabo- 
rišče Gross-Kosen v Šleziji, odkoder se 
je zadnjikrat oglasil dne 25. XI. 1944 

Ker je potemtakem verjetno, da \p 

imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Hercog Katarine, gospo- 
dinje v Rabelčji vasi št. 3 pri Ptuju, 
postopek v dokaz smrti pogrešanega 
Hercoga Jakoba in se mu postavlja za 
skrbnika Perteke] Kari, sodni uradnik 
v Ptuju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, du to iavi sodišču ali 
skrbniku do 15. V11. 1940 

Po  poteku   tega   roka   in   no   u-"dhi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno  »oriištV v Ptuju. odd. I.. 
dne 1. aprila  l'.Mli 

! Sp 7 4G * ;•_•::; 

Jau-ovec Ivan. •••-• Ki. IV. 1!';i: \ 
Kilmerku pri Oimo/ii. o/'-iuen. po- ?;-i 
v Lilmorku 48 pri OiuH/.u. io bi! vi 
okupacije prisilno mobiliziran. V j-.-eni 
leta 1914. je bil v bližini Mozirja vborln 
lindo ranjen, odtrgalo mu je nogo v 
gležnju, od drobcev granate pa je bil 
tudi ranjen v nogo in prsa Tovariši so 
nezavestnega odnesli v neko klet. Od 
takrat  ni o njem   nobenega   clasu   vi'č. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl. se uvede na pre-njo 
njegove matere dnušovoc Jere, pos. v 
l.ttinerku. postopek v dokaz smrti po- 
grešanega Jaušoveca Ivana in se mu 
poslavlb za skrbnika Perlekol Kari. 
sodni u "idnik v Ptuju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o nogre- 
šanem, »e poziva, da to javi sodišai ah 
pa skrbniku do 15. VII. 194« 

Po preteku tega   roka  in  po izvedbi 
dokazov bo sodišče odlo-ilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju. odd. I., 
dne 2. aprila 191•. 

I Sp 11/46 * 1265 
Ribič Libérât, rojen 20. XII 1924 v 

Ptuju, samski, dijak VII. razreda ptuj- 
ske gimnazije, stanujoš v Ptuju, Ljuto- 
merska cesta 21, je bij meseca maja 
1941 od okupatorjev zaprt, interniran 
na Borlu, junija 1941 izseljen v Kruš- 
vac v Srbijo, kasneje premeščen v Ze- 
mun, kjer so ga gestapovci začetek av- 
gusta 1942 ustrelili. 

Ker je  potemtakem  verjetno, da   je 
imenovani umrl, se  uvede na  prošnjo 
njegovega brata  Ribiča   Antona,  urad 
nika v Ptuju. Ljutomerska cesta 21. no- 
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- >pek v dokaz smrti pogrešanega Ri- 
biča Liberata in se mu postavlja za 
skrbnika Pertekel Kari, sodni uradnik 
v Ptuju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
skrbniku do 15. VII. 1946. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o nredlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd- I., 
dne 1. aprila 1946. 

Ok 51/46-2 * 1207 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Hribar Anton, rudar, roj. 15. I- 1913 
v Kolovratu, stanujoč nazadnje v Za- 
pnrju-Toplicah št. 137, je odšel dne 
li. VII. 1944 v partizane in bil 16. VIII. 
1914 od nemške vojske ujet in odpeljan 
v tanr>rišče Mauthausen ter se od janu« 
•••• l ''>i " ni več javil. 

Ker ,]e potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove žene Hribar 
Magdalene roj. Koporc, gospodinje v 
Zagorju-Toplicah št. 137, postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaje po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali e tem postavljenemu skrbniku Lan- 
gerju Francu, sodnemu uradniku v Tr- 
bovljah. 

Hribar Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. II. 1948 bo sodišče »a vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 30. marca 1946. 

Ok 5S/46-4 1281 
Knez Dominik, rudar, roj. 2. VIII. 

1898 na Dobovcu, stanujoč nazadnje v 
Lokah št. 350 — Trbovljah, je odšel dne 
16. IX. 1944 v partizane in bil po izja- 
vah njegovih tovarišev v IV. opera- 
tivni coni. Po velikih hajkah na Morav- 
škem od dnt> 24. do 31. XII. 1944 je 
takrat baje padel in ni bilo odtlej niWa- 
kega glasu več od njega. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Knez Frančiške 
roj. Korošec, gospodinje, stanujoče v 
Lokah št. 350 — Trbovljah, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaje poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
6krbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Knez Dominik se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L> 

dne 8. aprila 1946. 

Ok 56/46—3 * 1242 
Lwporiiik Franc, steklar,, roj. 1. IV. 

1913 v Jurkloštru, nazadnje stanujoč v 
.•Sr t/-'ii' *'.*   S?. J* JJ^Tïtpii'   io odšel 

dne 16. IX. 1944 v partizane in bil v 
1. četi, 1. bqt., 9. brigade, 18. divizije. 
Po vesteh njegovih tovarišev je imeno- 
vani padel pri Lucarjevem Kalu-Št. Vidu 
dne 25. VIL 1944. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva emrti, se 
na predlog njegove žene Lapornik Te- 
rezije roj. Kunst, gospodinje, stanujoče 
v Sv. Juriju št. 05, p. Hrastnik, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
terse izdaje poziv, da <=c A porrrešorom 
poroča sodišču ali • lom ;)o-t,iv],<"i^r.iu 
skrbniku Langerju "'•>-• -, -<-••-)- •• PIT 
uradniku v Trbo--.;, 

Lapornik Fr';n'   •   •    ;•        •  ... ; 
pri  podpira".       - •""-•"    i  "" 
kako vp-t r, -, ;., 

Po 25. V.J. "\,-  ,-.-. • 
vično  prošnjo oo • •    •    ••   • -    »a 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v  T*.i.   •,. •     -iiri   • 

dne 4   •„•.•• •'..!     •   • 

Ok 57/46—.'i v>A'i 

Mandriera Franr, HUM- .<>}. • IX. 
1903 v Polšniku, nazaduj'- .^utnujoo v 
Žagorj - Toplicah št. 130. <-\e odšel v 
partizane 20. IX. 1944 jn s<- od tedaj 
dalje ni več javil. Po domnevah drugih 
njegovih tovarišev je" bil Mandrier:: 
Franc od okupatorja ustreljen na Vrr-r 
skem. 

Ker je potemtakem verjetno, da ' • 
nastopila zakonita domneva smrti, ..- 
uvede na predlog njegove žene Man 
driera Frančiške, gospodinje, stanujoče 
v Zagorju-Toplicah-Nova stavba, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaje poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Mandriera Franc se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebL 

Po 20. IX. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 4. aprila 1946 

rie 

Ok 54/46—3 1244 

Pavlic Vincenc, roj. 26. I. 1911 v 
Hrastniku, steklar, nazadnje stanujoč v 
Brnici št. 217 pri Hrastniku, je dne 
21. IX. 1944 vstopil v NOV in po izjavah 
njegovih tovarišev januarja 1945 nekje 
na Cemšeniku pri Jesenovem padel. Od 
tedaj dalje se tudi ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove žene Pavlic 
Ljudmile roj. Lipec, gospodinje, stanu- 
joče v H .stniku-Brnica št. 217, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaje poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem .postavljenemu skrb- 
niku Langerju Francu, sodnemu urad- 
niku v Trbovljah. 

Pavlic V- - c s.e noziva da se zelasi 
pri podpisanem sodišču aH da drugače 

,   l^nljO vpet o  iobi, 
'*  ?V»,»»./'   TV.*-M* »V   C,Ç,tj-*» 

Ok 52/46—2 

Po 1. I. 1948 bo SU.I- j na vnovič'^ 
prošnjo odločilo o  pr. •ji.isitvi  za ul 

vega. 
Okrajno hfidkfe v Trbovljah, odd. »•' 

dne 4. aprila  1946 

* 120S 

Rupnik Jožefa  roj. Fele, roj. 13- ] ' 
1865, posestuica  v  Borovaku št. 1*» L 
bila leta 194J. useljena po okupaW'i 
in je baje 28. IV. 1942 umrla v asM 
ni-kein taborišču v Gimsburgu v IN 
''i i. M 

i      Ker |e  potemtakem  verjetno, da ^ 
l .. .stopila  zakonita  domneva smrti, 
i   :vedo na predlog njene nečakinje 
'  'en Jožefe roj. Felc, gosp. v Hrast» * 
I Logu št. 119, postopanje za progl»su c 

za mrtvo, ter se izdaje poziv, ^a-se
p0. 

pogrešani poreča sodišču ali s tel*1 *„ 
stavljenem  skrbniku Langerju  Fra 

sodnemu uradniku v Trbovljah.     , jj 
Rupnik Jožefa se poziva, da ee zg ^ 

pri podpisanem sodišču, ali drugače 
kako vest o sebi. «. 

Po 1. VII. 1946 bo sodišče na ^ 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvo. - 
Ok-.;...   sodišče v Trbovljah, ođd. '•> 

Ine 30. marca 1946. 

!• 
Ml 

• 

11/ 

fß 

..... _ i. Xu. ig : 
udar, nazadnje stanUJ^j, 
'102, je bil dne 6. VIL ' 

• rane, roj. 

«-co* 
4. -   Tvitorju izseljen in bil P° •

••• 
..•sini,  vesteh dne 19. IV. 1943 v ? 
gra.iu-Banjci kot talec ustreljen.    •' •• 

Ker je potemtakem verjetno, ",?,'se 
nastopila zakonita domneva snirh^- 
uvede na predlog njegove žene •••^• 
Marije roj, Lorber, gospodinje v f-1 • 
ljali H/129, postopanje za proglas»0* o 
mrtvoga ter se izdaje poziv, da b{e0 
pogrešanem poroča sodišču, ali %ïSjr 
postavljenemu skrbniku Langerju*1 

cu, sodnemu uradniku v Trbovljah    . 
Salamon Franc se poziva, da se i& ^ 

pri podpisanem sodišču ali da dru& 
kako vest o sebi. ^ 

Po 1. VII. 1946 bo sodišče na v,^ 
vično prošnjo odločilo o proglas" 
mrtvega. ^ 
Okrajno sodišče v Trbovljah, od«.    ' 

dne 30. marca 1946. 
* 1243 

Ok 55/46-3 .  r0j, 
Strnlòa 'jže, kurjač v stekhy'ì1' sta' 

18. II. I960 v Trbovljah, nazadnje ib 

nujoč v Podkrnici št. 94, p. »'* e i» 
je odšel dne 16. IX. 1944 v pa"112^« j« 
je bil v Gubčevi brigadi. ¥°ZvesL• 
od 19. X. 1944 iz borb pri 2uzemD 

na Dolenjskem. aj{0- 
Ker je verjetno, da bo nastopih ^ 

nita domneva smrti, se na predi •?••••> 
gove žene Strniša Antonije roj-, ^gb 
gospodinje, stanujoče v Podkrnici ^ 
p. Hrastnik, uvede postopanje » oZjv, 
glasitev za mrtvega ter se^iz«uJ^ggu 'aj1 

da se o pogrešanem poroča sojrjLgerJ11 

s tem postavljenemu skrbniku'-^l$f\ 
Francu, sodnemu uradniku v ••^ r'îUf' 

4trniŠn   Jo'o   «•   nevìy?,    •• iç &Č       ' 



Šte v- 28. 

P" Popisanem sodišču ali drugače da 

PowV sebL 

Presni ••" ^47 ^° c^ai3če na vncv'.čro 
podložilo o proglasitvi za mrtvega. 

raino sortisco v Trbovljah, odd. I., 
dno 4. aprila 1946. 

°V9/4G-2 * 1246 
ßaz^nar Franc' •dar, roi. 2. IX. 1914, 
bovi] J? sta.nuiwV; v Retju št. 57 — Tr- 
gada •' Je *"' borec Prekomorske bri- 
v YZJP Je baje padel dne 27. III. 1945 
ji^pah za Trst, in se od takrat tudi 
Jec javil. 

naston,i'e P°terntakem verjetno, da bo 
Da p1:1'3 zakonita domneva smrli, se 
rije I?, njegove žene Vratanar Ma- 
Retii, v,H£ibar, gospodinje, stanujoče v 
->PL1- 

57 - Trbovlje I, uvede po- 

•°••••
••••-^2'•'  da  se ° pogrešanem 

s^rbtiil        ^1' a'i e tem postavljenemu 
...   I{u   Langerju   Francu,   sodnemu 

^Paniti " ~    '  "     * * «" • iJ. za proglasitev za mrtvega ter 
laJe poziv,  da  se 
1 sodišču aH s tem 

Wnib    LanReriu   Fra 
Vrî   U v Trbovljah. 

Pri ••••?•^•••• se P'") da se zglasi 
kako v-   ISanem sodiš?u ali drugače da 

p0 jest o sebi. 
V.čll0 • aprilu •7 bo sodišče na vno- 
ftrtveç,    s'i0 odločilo o proglasitvi •\ 

raÌno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 4. aprila 1946. 

Zu« 1245 
p ftrî?^-Vi,iem, kurjač, roj. 1. V. 1909 
•!•• gì !,ku' nazadnje stanujoč v Hrast- 
ov-4' Ie dne 16- ••. 1944 stopil 
gornji "o hil nat0 dne 16- XIL 1944 v 

Patorsj! svinjski dolini  ujet od oku- 
ne 21 6v°is'{e in se je nazadnje javil 
V'.Ul- «« h naporov iz Celji. 

?Qita rt VerJetü0* da bo nastopila za- 
?Je?ovo * neva smrti, se na predlog 
k4 L ene Zupane Antonije roj. Se- 
Uve<je«°spodinje v Hrastniku št. 154, 
'"''^a i °pan'e za Proglasitev za 
Ü^felar, se izdaje poziv, da ee o 
Poslav]u!m Poroča sodišču ali s tem 
4 8odi,it?mu skrbniku Langerju Fran- 

?»Pai *",?radnîk« v Trbovljah. 
P Podn" ' 'JGm se Poziva, da se zglasi 
%> vi«*8anem s°dišču ali drugače •• 
,?o 2i  Y° 

Sehi- 
IS Dr«-"' 1{)47 bo sodišče na vno- 
n4a     J° °-dloC1lo o proglasitvi za 

J"° «odiSîi«, y Trbovljah, odd. I., 
Qne 4. aprila 1946. 

Ü 
? 360/46- 

u°a postopanja za progla- 
Aar A       

Za mrtveSa 

,'• 7. *••9", posestnik v Jeperjeku 

Sltev za mrtvega 

i" 7> RT n11 «"' P°s« 
U^* A,"* 28. V   ,-, 
\IS gori ,,• i .' •3 kot Partisan na 
«Ï^ Ä5% • bitke z Nemci< ki *° 
in Venski «fi   •    R°ro obkoljevati. Po 
>fetS frvi ° "iom ni vcč *iedu 

4 Ker Se    
Je tu Padel. 

fiineva, da S okolnostili upravičeno 
leteS*0 uvedp !!nenova• Logar Anton 

°8ar Ma,."" pr°šnjo njegove ma- 
.   . iariJe, preužitkarice v Je- 

perjeku št. 7, postopanje za proglasitev 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 
šancu, se pozha, da o imenovanem v 
roku treh mesecev od objave tega oklica 
poroča podpisanemu sodišču ali pa 
skrbniku Baragi Ludviku, sodnemu 
uradniku v Mokronogu. 

Logar Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali na kateri 
koli način da kako vest o sebi. 

Po preteku gornjega roka bo sodišče 
na vnovično prošnjo odločilo o progla- 
sitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 1. aprila 1946. 

Ok 39/45-8 * 1274 
Amortizacija 

Na prošnjo Sajovica Franca, posest- 
nika, Velesovo 30, se uvede postopanje 
za amortizacijo zdolaj navedene vred- 
notnice, ki jo je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imetnik poziva, da uveljavi 
v 6 mesecih po objavi oklica v .Urad- 
nem listu svoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da je vred- 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Potrdilo Glavne komisije za zamenja- 

vo okupacijskih novčanic od 6. VII 1945 
št. 1/005.286 na ime Sajovic Franc, Vel«- 
S0--O 30, v nominalni vrednosti 10.255.— 
RM. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. marca 194•. 

V Sp 153/46—4 .   1237 

Amortizacija 
Na prošnjo Krajnca Franca, zidarja 

iti njegove žene Krajne Ane roj. Sešnik 
iz Maribora, Klavniška ulica št. 9, se 
uvede postopek za amortizacijo vred- 
nostnih papirjev, ki sta jih prosilca haje 
izgubila ter se njih imetnik poziva, da 
uveljavi v 2 mesecih, počenši z dnem 
objave v Uradnem listu, svoje pravice, 
sicer bi se po preteku te«a roka iz- 
reklo, da so vrednostni papirji brez 
moSi. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. zavarovalna polica št. 2,597.648, iz- 

dana po zavarovalni družbi aFeiiiks-c, 
glaseča se na ime Ana Krajne roj. Seš- 
nik, zavarovana glavnica 5000 din in 
glaseča se na ime Krajne Frane, zavaro- 
vanja 1. I. 1929, konec 1. I. 1942, tra- 
janje 13 let in 

2. zavarovalna polica Št. 2,597.649, iz- 
dana po zavarovalni družbi »Feniks«, 
glaseča se na ime Krajne Franc, zavaro- 
vana glavnica 5000 din in 500din premij 
prosto, začetek zavarovanja 1. I. 1929, 
konec 1. I. 1942, trajanje 13 let. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 3. aprila 1946. 

VI Sp 123/46-4 1240 

Amortizacija 
Na prošnjo LekSan Marije iz Metlike 

št. 2, se uvaja postopek za amortizacijo 
vrednostnih papirjev, ki jih je prosilka 
baje izgubila ter so ujih imetnik po- 

Stran 155. 

življe, da uveljavi v 2 mesecih, počenši 
z dnem objave v Uradnem listu, svoje 
pravice, sicer bi se po p eteku tega roka 
izrekio- da so vredr.c^tni papirji brrz 
moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. vložna knjižica Zadružne gospodar- 

ske banke d. d. v Ljubljani, podružnica 
v Mariboru vi. št. 83, po preračunu v 
DFJ din 1.523.- per 31. XII. 1945, 

2. vložna knjižica Spodnještajerske 
ljudske posojilnice v Mariboru št. 16563, 
s stanjem vloge DFJ din 3.197.88 (tri 
tisoč sto devetdeset sedem dinarjev 88 
par) per 31. XII. 1945. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd« VI., 

dne 30. marca 1946. 
* 

V Sp 155, 156/46-4 1238 

Amortizacija 
Na prošnjo Nachtigalla Franca, žel. 

uradnika v pok. v Mariboru, Meljska 
cesta št. 29 in njegove žene Nachtigall 
Pavle rojene Kremžar, od ravno tam, 
se uvaja postopek za amortizacijo vred- 
nostnih papirjev, ki sta jih prosilca baje 
izgubila ter se njih imetnik poziva, da 
uveljavi v 2 mesecih, počenši z dnem 
objave v Uradnem listu, svoje pravice, 
sictr bi se po preteku tesa roka izreklo, 
da so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. zavarovalna polica št. 5,700.589. iz- 

dana po zavarovalni družbi »Fenikse, 
glaseča se na ime Nachtigall Franc, za- 
varovana glavnica za primer smrti 
5000 din in za primer doživetja 10.000 
din, začetek zavarovanja 1. IX. 1931, ko- 
nec 1. IX. 1941, trajanje 10 let, 

2. zavarovalna polica št. 5,700.581, iz- 
dana po •avarovalni družbi >Fenik*-, 
glaseča se na ime Nachtigall Pavla roj. 
Kremžar, zavarovana glavnica za primer 
smrti 5O00 din, za primer doživetja 
10.000 din, začetek zavarovanja 1. IX. 
1931, konec 1. IX. 1911, trajanje 10 let. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V. 
dne 3. aprila 1946. 

Zp 9/46 
Poziv 

1239 

S pravnomočno sodbo vojaškega so- 
dišča v Ljubljani II Sod 1475/45 je od- 
rejena zaplemba imovine obsojenke 
Ljubljanske kreditne banke d. d., po- 
družnice v Mariboru. 

Pozivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
javijo svoje terjatve pri podpisanem 
sodišču z natančno navedbo, kdaj so te 
terjatve nastale. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 30. marca 1946, 

Poziv upnikom 
126Ï 

Pri podpisanem sodišču v Gor. gradu 
je uveden zaplembeni postopek glede 
celotne imovine: 

1. koncema »Bata«, hrv. tvornica gu- 
me i obućo d. d. Borovo — Zp 6/46, 

2. Turnška Antona, trg. v Kečici ob 
Savinji št. 43 — Zp 7/46, 
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Pozivajo se vsi upniki navedenih, da 
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem 
sodišru z natančno navedbo časa, kdaj 
so nastale. 

Okrajno   sodišče  v  Gornjem   gradu 
dne 5. aprila 1940. 

Razno 

123G-3—1 

Poziv upnikom 
Po sklepu skupščine z dne 14. II. 

1946 se je -Tkanina*: d. d. v Ljubljani 
razdružila in  prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, ki 
imajo kakršno koli terjatev ali dolg, da 
jih z vsemi dokazili prijavijo v zakoni- 
tem roku. 

Likvidatorja 
* 

834-3-2 

Poziv upnikom 
Prometni zavod za premog d. d. v 

Ljubljani, Miklošičeva c. 15, je prešel 
z odločbo ministrstva za trgovino in 
preskrbo in ministrstva za industrijo in 
rudarstvo v likvidacijo (Uradni list št. 
325/45 z dne 20. oktobra 1945). 

Upniki se pozivajo, da najkasneje do 
10. junija 1946 prijavijo likvidatorjem 
pismeno svoje morebitne terjatve na na- 
slov Prometni zavod za premog d. d. v 
likvidaciji, Ljubljana, Miklošičeva cesta 
št. 15/1. 

Likvidatorji 
* 

1112-3-3 

Poziv upnikom 
Obrtniška stavbna zadruga z. z o. j. v 

Ljubljani je prešla z odločbo okrdžnega 
sodi?Ča v Ljubljani z dne 5 jan. 1946. 
Zadr. III. 123/20, v likvidacijo. (Uradni 
list št. 10 z dne 2. februarja 1946) 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo likvidatorjem pismeno svo- 
ie morebitne terjatve na naslov Obrtni- 
ška stavbna zadruga z. z o. j. v Ljubi in- 
ni, v roke tov Zupana Adolfa, Ljubljana, 
Bičpvje 41. 

Obrtniška stavbna zadruga 
v Ljubljani, z. z o. j. 

v likvidaciji 

Izgubljene listine 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
It. 312, legitimacijo OF in poročni list, 
rse na ime Belobrajdič Elza iz Krtinice 
èO, p. Podplat. S tem jih preklicujem. 
12.85 Belobrajdič Elza 

Tzgubil sem osebno izkaznico številka 
052114 in prometno knjižico št. evid. 
tablice 56.83, izdani od komande NM v 
Ljubljani na ime Boštic Aloizij iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 

1200 Boštic Alojzij 

Izgubila t, e m oblačilno nakaznico šiov. 
523329 (za dve kombine};), izdani od 
M LO, če t r l Mo^te pri Ljubljani na ime 
Brišnik Marija iz Novih Jarš 75, okraj 
Ljubljana. S tem jo preklicujem. 
1275 Brišnik Marija 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega   kolesa   št.  S-6322   na   ime  Črvič 
Stane iz Kuršencev pri Mali Nedelj'. 
1281 Crvić Stane 

Službena izkaznica javnega tožilca 
Slovenije št. 3298 na ime Dular Drago, 
preiskovalec javnega tožilca celjskega 
okrožja se z dnem 4. IV. 1916 prekli- 
cu je. 
1269 Dular  Drago 

Izgubila sem osebno izkaznico in pre- 
pustnico za cono P), izdani od mestnega 
NOO na Sušaku na ime Ga rapir Marga- 
reta s Sušaka. S loin ju  preklicujem. 
12% tiarapii: Margareta 

Izgubili so se beli bianco žiro čeki 
št. 85.959—85.975 in rdeči bianco žiro 
čeki št. 137.051—137.075 bivše Narodne 
banke kr-'jevii-; Jugoslavije, la-dnik 
tvrdka Josio Javornik, Žalna. S lem jih 
preklicujem. 
1276 Javornik Josip 

Ukradena nam je bila vodoravna urad- 
na šlampiljka ^Krajevni narodni odbor 
Kapelam in jo s tem proglašamo za ne- 
veljavno. 

Krajevni   naredni   oilbor 
1268 Kapela 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od K LO na Jesenicah (Gor.) in nakaz- 
nico za obleko in perilo, obe na ime 
Krajzel Ivan z Jesenic (Our.) S tem 
jih preklicujem. 
1250 Krajzel Ivan 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 711, izdano cd krajevnega odbora v 
Litiji  na   ime  Kristan   Alojzij iz Litije. 
S tem jo preklicujem. 
1288 Kristan Aloizij 

Izgubil sem n-c^nn fzkvnico štev. 
03.491,4, izdano 10. ji.nun 1945 od ko- 
mande NM v Lj.bli.ini na i; :e Lasnik 
Ivo iz ••"'••••. S leni jo nreklicujem. 
1287 La«nik Ivo 

Izgubil  sem osebno izkazn'co. izdano 
od OOOF na Vrhniki na   ime Muha Ja- 
nez  z  Vrhnike  164. S  tem  jo  prekli- 
cujem. 
1267 Muha Janez 

Izgubila sem   prometno  knjižico  za 
kolo na ime Osredkar Marija iz Dole- 
nje vasi pri Polhovem gradcu. S tem jo 
preklicujem. 
1272 0=redkar Marija 

Izgubil sem osebno izkaznice številka 
510450 in šofersko izkazrrco št. 1881. 
izdani prva od komande NM v Ljub- 
ljani, druga od MLO, odd. za notranjo 
upravo v Ljubljani, na ime Pire Jprnej 
iz Ljubljane. S tem ju preklicujem. 
1291 Pire Jernej 

Izgubi; „cm  in\alid>ko osebno iz* 
i •   >iu  invai'd-ko žeiezni-lso jzkaznin 
izdano  hrvood  udruženja vojnih UJ. 
Udov, slednjo od žel. direkcije v • 
Mani.  one   na   ime   Pin-niknr  • iIlC 

Ljubi|,'ine   S t,.m ju preklicujem. 
12*9 Prašiiiknr Frane 

Izgubila   sem   začasno  osebno izK 

nico'št. 315, izdano od KLO Nova v^ 
pri   Mariboru   na   ime   Presker  ^•• ., 
i oj.  Aiiželj iz Nove vasi  pri MaflD°r • 
S   lem  jo preklicujem . 
1251 Presker IvanK» 

Izgubila  sem o-ebno izkaznico, i* 
no od krajevnega odbora  iz Zani°s  .• 
pri   Sodražiej   na   ime   Pr.jateM  Mar „ 
iz   Zamosleca   pri   Sodiažici.  S  tem 
preklicujeiu. ... 
1252 Prijatelj 3Iar4» 

I/gubil   '-eni  osebno   rAazniro s   „j 
ka  .".".39,  izdano od   K Lo  v Trzin" " 
ime   Hakef  Anton   iz. Trzina 24. S 
jo   i>reklicujem. . „ 
1270 Raket A«'011 

Izgubil  sem o-ebuo izkaznico, iz . e 

od   komande   NM  v   Ljubljani  na   re« 
Wilder Franc iz Ljubljane S lem j° p 

klicujem. „„ 
1289 Hiliter Fra" 

' 'ci 
Ukradena mi je bila osebna izkaza 

izdana od komande NM v  L j ubljanl
{eJIi 

ime  Hoic   Marija   iz  Ljubljane. S 
jo preklicujem. ... 
1279   . liojc 3l«r,J 

Izgubil pom spričevala IV. Ie' jv/. 
in spriči'valo o završnom izpitu ^ngjy 
deški meščan-k; šoli v Ljubljani A,,,;^ rie-,|;i me„'an-:<i  sol,  v  l,|um,|arn \ •. 
grad)   rm  ime  Hoznian   Ivan  iz bju 

ne. S tem jih  preklicu jeni. 
1271 ' " i'ozmaii 

jTaii 

Št^' 
*••- -    .zkaznjco Ljllb. 

038661, izdano od komande N'M V H, v 
l'ani na ime Smole  Franjo. sfani4__ ;, 
l.mhHnni     Wnlfr»\-.»    ni     5/11 

Smolo Fra»i° 

Izgubil   sem   osebno   izkaznic0  '. 

"*% 
Ljubljani,   Wolfova   ul.   5/1L  S  te«1 

preklicujem. 
1283 

Izgubil sem šofersko leff"1'"1 \v 
šf. 2734. izdano od ministrstva *aop3i 
kalni promet v Ljubljani na ime u\[• 
Boris  iz  Ljubljane.  S  tern  jo Pre 

iPm- Stopar ^ 

605,' izdana
aod"MLO *J •• 

Y, 
i Z 

Ukradena  mi je  bila  zač. oseb1    ^ 
kaznica št. 605, izdana od MLO \f • 
na   ime  Svenšek  Marija   iz Ptuja' 
Breg št. 53. S tem jo preklicujem' 
1249 Svenšek •p> 

Izgubil sem evid. tablico $— •]$ 
motorno kolo od ministrstva za •- 
promet v Ljubljani na ime Sta] ^ 
ton iz Vaš pri Medvodah. S tem J 

licujem. 
1273 ' Štajer •««"1 

~-  ° nifC 
Tzgubil sem začasno osebno i?»    .^e 

I. 202. izdano ori KLO Kresn'ce iu 
I ros Martin. S tem jo preklicu.!" 

1282 Gol 

Založba: Uprava Uradnega, listu LIÎS; urednik: Pohar Kobcrt; tis-ka t.skarna .»Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani- 



VESTNIK 
Letnik I. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNISTVU VLADE LRS 
Priloga k 28. kosu Uradnega lista LRS z dne 10. aprila 1946. Štev. 2. 

VSEBINAï 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNISTVU VLADE LRS: 

2. Odločba o ceni kruha v prodaji na drobno. | 4. Odločba o cenah svinjskega usnja. 
3. Odločba o cenah premoga. | 5. Odločba o cenah izdelkov iz usnja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
Odločba o določitvi  enotnih   cen  za  volnene  proizvode  za 

vso območje države. 
Odločba o določitvi ceu za vegetabilno in krom strojeno usnje. 

Odločba o obvezni pošiljatvi fakture hkrati z blagom. 
Odločba o obveznem prijavljanju proizvodnih cen  blaga, ki 

je izvzeto od predpisov o normiranju cen ali U spada pod 
kontrolo zaslužka. 

URAD ZA CENE 
prj predsedstvi! vlade LRS 

2. 

ODLOČBA 
o ceni kruha v prodaji na drobno 

Na podlagi uredbo o določanju in kontroli cen Zvezno 
vtodo z dno 24. X. 1945, Uradni list FLRJ it. 803'84 in glede 
na navodilo za določanje cen v trgovini na debelo in na drobno 
2 dno 11. V. 1045, Uradni list DFJ št. 34 ter na predlog mini- 
ßtretva za trgovino in preskrbo LRS 

določa 
^rad za cene pri predsedmStvu vlade LRS za kruh iz mešanico 

75% enotno pšenične moko in 25% koruzne moke v prod;ijt 
na drobno ceno: 

din 7.50 za 1 kg. 
Cena, velja franko prodajalnica; v njej eo vključene v« 

javno, "d^jatvo in jo prepovedano zaračunavati kakršne koli 
pribitke. 

Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru 
na vidnem mestu. 

Prekoračemjo cen je kaznivo po zaikrau o pobijanju 
nedopustno špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Ta odločba velja od 1. aprila 1946. Hhraü preneha vrl j at i 
odločba urada za cene pri predsedništvu vlade LRS z dne 7. fe. 
bruarja 1046. št. 250/1—1940. o cenah žit, mlevskih izdelkov, 
kruha in testenin v prodaji na drobno in na debelo, vendar 
le za ceno kruha, določeno z navedeno odločbo. 

Ljubljana dne 30. marca 1946. 
Št. 14S2/1. 

V. d. direktorja urada za  cene'. 
Koblcr Franco e. r 

s. 
ODLOČBA 

o cenah premoga 
v.     Na vlogo tvxdko KurivopTOmet, d» d. Ljubljana, za dolo. 
wov ceno v prodaji na debelo ozir. na drobno za premog iz 

rudnikov v Sloveniji, 
določa 

urad za cene pri predeedniltvu vlado LRS cene po nasled- 
njem ceniku: 

Kako- 
vost 

irjavi 
u 
» 
» 

.lignit 

Izvor 
Nakladalna 

postaja 
Za tono franko vagon 
nakladalna postaja 

premoga Vreta 

Za tono Iranko skladišče 
trgovca v Ljubljani 

premoga 

Trbovlje 
Zagorjo 
Hrastnik 
Rajhenburg 
Kočevje 
Volcnjo 

Trbovlje 
Zagorjo 
Hrastnik ^ 
Rajhenburg 
Kočevjo 
skalo 

kos. 
762 
762 
762 
762 
475 
401 

kock. 
724 
724 
724 
724 

346 

oreh. 
585 
585 
585 
585 
376 
279 

grah, 
497 
497 
407 
497 

•••. 
1.032 
1.032 
1.032 
1.032 
676 
629 

kock. 
989 
989 
989 
989 

562 

oreh". 
829 
829 
829 
829 
562 

480 

graft 
728 
728 
728 
728 

vlđinx?ne ve4aio v prodaji na debelo oziroma na drobno, 
izvs      ^ ••••• dajatvo. Cone morajo biti razvidno iz cenika, 

esenega v poslovnem prostoru na vidnem mestu. 
cm mad iLipr W na droDn(> v Ljubljani eo za prodajo koli 

•vanhi *° *'°°^ ^g računi zaokrožujejo po odločbi o zaokrože. 
19 m P^^ik cen v trgovini na drobno št. 6208 z dno 

. marca 1946, Uradna obvestila zveznega urada za ceno z dne 
"*• marca 1046, št. 186/12. 

o&rafai6?!0.*7. P14*^ na drobno zunaj Ljubljane potrjujejo 
Prištet- *•••1 odbori, in jrfoer tako, da jo k cenam na debelo 
taa Apij,ustre2no Po prodajni etopnji, v kateri prevzame trgovec 
debeJn ~^.-prem°B °d Kurivoprometa d. d. kot trgovca na 
za wn!„Pribl,teik kosmatega zaslužka trgovca na drobno, in sicer 
cem V ^1",08 15%< • •&>& Pa 22%< nat0 Pa še,° k te,J 
^ladani    °•• i    dejansko strosce prevoza, nakladanja in raz- 

-«•  Tako  izračunano cene na  drobno  valjajo franko 

prodajalna trgovca na drobno. (Navodilo za določanje cen v 
trgovini na debelo in na drobno z dne 5. marca 1946, št. 4850, 
Uradna obvestila zveznega urada za ceno z dn© 8. marca 1940, 
fit. 153/10.) 

Prekoračenjo cen je kaznivo po zalranu o zatiranju nedo- 
pustne Spekulacije ia gospodarske sabotaže z dne 23. IV. 1945 
(Uradni list DFJ št. 241/26-1945). 

Pri dobavah državnim in javnim ustanovam eo pogodbena, 
pobotnična in federalna taksa tor kolkovina zaračunavajo 
posebej. 

Ceno veljajo za dobavo premoga po noviE proizvodnih 
cenah po 23. HI. 1946. 

Xjubljana dno 4. aprila 1946. 
&t. 1116/15. 

•. d. direktorja  urada za   cene: 
KoMer Franco •. x> 
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ODLOČBA 

o cenali svinjskega usnja 

Zvezni urad za ceno je z odločbo z dne 29. januarja 1Ö46, 
št. 14.632 '45 (Uradna obvestila zveznega urada za cene z dne 
1. februarja 1946, et. 67/•), določil cene za usnje. 

V skupini IV. so določene cene za slovensko svinjsko 
usnje, in sicer za izvirni eortiment. Na tej osnovi izpopolnjuje 
•urad za cene pri predsedništvu vlade LRS na predlog mini. 
strstva za industrijo in rudarstvo LRS cene za posamezne vrste 
Êega usnja takole: dinarjeV 

galanterijsko svinjsko  usnje I. 4.75 qdm 
II. 4.20 qdm 

III. 3.75 qdm 
IV. 3.25 qdm 
V. 2.90 qdm 

yi. 240 qdm 
»vinjsko usnje za sedlarje I. 485 qdm 

IL 4.30 qdm 
III. 3.80 qdm 
IV. 3.40 qdm 
V. 3.— qdm 

VI. 2.50 qdm 
«viaj*ko •••• aa knjigoveze       I. 4.60 qdm 

II. 4.— qdm 
III. 3.60 qdm 
IV. 3.20 qdm 
V. 2.80 qdm 

VI. 2.30 qdm 
galanterijsko  svinjsko   usnje, 

presano naravno in prešano 
colod. barvano Ä 3.— qdm 

B 2.70 qdm 
C 2.40 qdm 

evinjsko ••••• za podlogo A 2.90 qdm 
B 2.15 qdm 

evinjskd cepljenec, naravni I. 1.70 qdm 
IL 1.10 qdm 

III. —60 qdm 
evinjski cepljenec na težo I. 100-— kg 

IL 75.— kg 
III. 45— kg 

evinjski cepljenec   Liz.   barv. 
coL   in   evinjski   cepljenec 
colod. I- 2.15 qdm 

IL 1.30 qdm 
III. 1.— qdm 

Prednje cene veljajo franko tovarna brez skupnega davka 
na poslovni promet, pogodbene to pohotni Sne takse. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo. 
pustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Vesitniku urada za 
eene pri predsedništvu vlade LRS«. 

Ljubljana 6. aprila 1946. 
St. 10S7/1. 

V. d. direktorja  urada za  cene: 
Kobler France e. r. 

5. 

ODLOČBA 

o cenah ùdelfcov iz usnja 

i."2 podlagi 7. člena uredbe o določanju in kontroli cen 
določa urad za cene pri predsedništvu vlade LRS na predlog 
ministrstva za industriji» in rudarstvo proizvodne cena za iz- 
delke iz usnja takole: 

dinarjev 
1. Jermenčki Za okvire pri čevljih, 18 mm 18.60 1 m 

Jermenčki za okvire pri čevljih) 14 mm 12.40 1 in 
Jermenčki za okvire pri čevljih, 10 mm 8.85 lm 
Jermenčki za okvire pri  čevljih,   6 mm 5.30 1 m 

2. Zavirači za stroje tekstilne industrije .   . 309.— 1 kg 
• 3. Delilni jermenci 1390 X  9 X 2 mm   .   .       13.20    1 kom. 

dinarjev 
Delilni jermenci 1700 X  !)X2mui    .   . Ki.75 1 •••. 
Delilni jermenci 1840 X 10 X 3 miri    .   . 32.— 1 kom. 
Delilni jermenci 3300 X 10X3 nini    .   . 53.80 Ikom. 
Delilni jermenci 3300 X 17 X 3 mm    .   . 77.20 1 kom. 
Delilni jermenci 3550X10X3 mm    .   . 50.85 1 kom. 

4. Okrogli jermenci za šivalne stroje, 5 mm 10.05 1 m 
Okrogli jermenci za šivalne stroje, 0 mm 17.05 1 m 
Okrogli jermenci za šivalne stroie, 7 mm 19.40 I m 
Okrogli jermenci za šivalne biroje, 8 mm 21.35 1 tu 

5. Vegetabilm pogonski jermeni, enojni .   . 343.- 1 kg 
Vegetabilni pogonski jermeni, dvojni .   . 391.50 I kg 

6. Krom pogonski jermeni, enojni .... 401.- 1 kg 
Krom pogonski jermeni, dvojni .... 461.— 1 kg 

7. Šivalni jermenci (galun)   ,..»», 296.— 1 kg 
8. Lovilni jermeni .......... 353.— 1 kg 
9. Udarne pete za tekstilno industrijo .   . 33.15 Ikom. 

10. Pleteno kožno tesnilo za kopres. zasip. str. 485.— 1 m 
11. Vezalke iz galun, usnja ....... 5.35 1 par 
12. Smučarska stremena iz krom-vratov .   . 231.50 lkg 

Prednje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev 
za vsa industrijska podjetja v Sloveniji, ki izdelujejo te izdelke. 

Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru na 
vidnem mestu. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
pustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Odobrene cene veljajo, dokler se ne znižajo posamezni 
stroški, po katerih so cene odobrene. 

Brž ko se kateri koli strošek zniža, mora podjetje nepo- 
sredno znižati ceno proizvodu v ustrezajočem znesku in hkrati 
dostaviti pristojnemu organu za določanje cen novo kalkulacijo. 

Ta odločba velja od dneva objave v vVestniku urada za 
ceno pri predsedništvu vlade LRS«. 

Ljubljana dne 5. aprila 1946. 
St. 1544/1. 

V. d. diieklorja urada za cene: 
Koldcr  France s. r. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 

o določitvi enotnih cen za volnene proizvode 
za vse obmofjo države 

1. člen 

Volnenim proizvodom se določajo naslednjo cciie: 
1. tkanine za moške obleke, šir. 110 cm, 

tež. 520 g, art 200 din   166.—   1 m 
2. tkanine za moške obleke, sir. 140 cm, 

tež. 550 g, art 201 „     175.—   1 m 
3. tkanino za moške obleke, šir. 140 cm, 

tež. 550g, art 202 ,     175,—   lm 
i. tkanine za možke obleke, hi: 140 cm. 

tež. 800 g, art 203 „     243.—   1 m 
5. tkanine za ženske obleke, šir. 140 cm, 

tež. 260g, art 210 .    .'....      „      90.—   lm 
6. tkanine za ženske obleke, šir. 140 cm, 

tež. 320g, art 211 „     125—   lm 
7. tkanine   za   moške   zimsko   suknje, 

šir. 140 cm, tež. 950 g, art 220 .     .     .      „     265.—   1 m 
8. tkanine   za   moške   zimske   suknje, 

sir. 140cm, tež. 1000g, art 221     .     .       „     335.—   lm 
9. tkanino   za   moške   zimske   suknje, 

šir. 140 cm, tež. 800 g, art 222 .     .     . 204.—   1 m 

10. tkanine   za   ženske   zimske  suloije, 
šir. 140 cm. tež. G00 g, art 230 .....     191.—   1ffl 
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• tkanine   za   zen«ke   zimske   suknje, 
81'•. 140cm, liv  (iiHirr, art 231 .      .     . 

l2- Ođcja   dim.    140 X 190,    le/., 
art 240 

^- odeja   di 

00 s, 

in.    IIO X 100,    tež.   2200R, 
an 241 

l4' 0|IP.ia   dim.    •0 X ISO,    te/.   3000E, 
art 242 
vmesna podloga, sir. 110 cm, tež. 400 2, 
art 250  .     . 

15. 

208.- 1 m 

450.— 1 kom. 

550.— 1 kom. 

449.- 1 kom. 

 „        N2.—    1 in 
Prednje o/.naì'lie artiklov veljajo po odločili o tipizaciji vol- 

flcmii tkanin  (n   p i-   art 200, art 201, art 202 itd.). 

2. člen 
,       Prednje cerno veljajo v proizvodnji za vse območje FLRJ, 

z državnih in samoupravnih dajatev. 

8. člen 
j,     Ta odločba velja od dneva objave v posebni izdaji Urad- 
na Usta FLRJ (»Uradna obvestila zveznega urada za cene«). 

V Beogradu dne 2. januarja 1946. 
St. 14751/45. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovid s. r. 

» ,   (Objavljeno v vUradnih obvestilih zveznega urada za ceneč 
aa° U. januarja 1946, št. 17/2). 

ODLOČBA 

določitvi pou za vcgelabilno in krom  strojeno  usnje 

1. Plen 

Določijo se naslednje cene: 

I. Spodnjo usnje: 
kr«Pou 
vrat        "    "    * 
okraja    •    *    • 

TU•M'  '•  '. 
Pecia'ni okrnici . 

Spec«Ini vratovi . 

dinarjev 
14350 lkg 
100.— 1 kg 
71— lkg 

124.50 lkg 
113— lkg 
135— 1 kg 

. •. Tehnično usujc: 
^jmenski   krupoo,  veget.   .     ,     ,     . 
lilj _ensl<i knipon, krom 

okra je i 

, . 177.50 
, , 21850 
, , 168.80 
, - 141.90 

Kanec 
"lastni 

Usa8-'"' vralovi  163.20 
tn,2a„Sivalnn ,n vrziilnc jermenske, krom, 

l,lo
truP Week») ....'..:.. 201.60 
' salun, trup  192.90 

, III. Vcftct. in krom «I roje no gornjo usnjo: 

«P£ rjava  l84-00 
•••1  *"     !3 ^•••^ naiavr.- .... 66.30 
3K>tra .,   ~ vratov in okraicev, narava:   ..     , 39.50 

g<w « *koni5ki fščit>  124-00 

5SÎT"*  » 
gOvoj 
HJU 

dulbofc5 waterproof« 

"iS.— -' • • •' 
Risivi 
k0ni;:r

•• peloso. 
''Java, mazana 

3.45 
3.90 
4.50 
3.70 
3.40 
3.40 'USI;!     A     ,,   ..•.!». U.IV. 

s (ščit), mu-aveu         3.— 

lkg 
lkg 
lkg 
lkg 
lkg 

1kg 
lkg 

lkg 
lkg 
lkg 
lkg 
lkg 
1 dm1 

ldm* 
ldm« 
ldm2 

ldm! 

ldm5 

ldms 

1 dm* 
ldm* 

konjski  boks (ščit)    . 
hrbtni cepljeiiec, mazan . 
ševro,  kolodij 
ševro,  rjav • 
ševro,   črn     .... 
ševro,   konjski 
ovčji ševret, črn .      .     , 
ovčji ševret, rjav       .     , 
oblačilna ovčiiia   . 
oblačilna kozina  . 
ovčina za podlogo, krom . 
ovčiiia  za podlogo, veget. 
kozina   za  podlogo,  veget. 
kozina, rjava, •••• . 
kozina, črna, krom . 
kozina, krom, naravna . 
kozina, mazana  . 

IV. Slovensko svinjsko usnje 

galanterijsko svinjsko 
galanterijsko za sedlarje 
galanterijsko za knjigoveze 
galanterijsko za knjigoveze 
galanterijsko barvano, kolod 
za  podlogo    .... 
svinjski cepljene«, naraven 
svinjaki cepljeuec 
svinjski cepljenec,  liziraii, 1 
svinjina krom, črna  . 
svinjina krom, barvana  . 
svinjina, mazana, naravna    >     >     >     .     . 
svinjina, mazana, barvana   ..... 

V. Ostalo svinjsko u.sujc: 
svinjina krom, črna ....... 
svinjina krom, barvana ..,,,, 
svinjina, mazana, naravna . . . , , 
svinjina, mazana, barvana «     « 

2.30 
1.40 
3.40 
3.20 
2-80 
2 70 
1.90 
2.10 
2.30 
3.10 
1.70 
1.80 
2.K0 
2.b0 
250 
250 
2.80 

3— 
3.10 
2.90 
2.90 
2.70 
2.50 
t— 

72— 
1.30 
3.30 
3.00 
3.IO 
3.40 

1 dm2 

1 ••• 

1 dni* 
1 dm* 
1 din* 
1 dm8 

1 dm2 

1 dm' 
1 dui' 
1 din: 

1 dm* 
1 dm* 
1 dm» 
1 dm* 
ldm1 

ldm1 

ldm* 

ldm* 
ldm« 
ldm« 
ldm» 
1 dm» 
1 dm1 

1 dm» 
1kg 
1 dm» 
1 dm' 
1 dm» 
1 dm» 
1 dm' 

2.S0 
3.20 
2.70 
3— 

1 dm' 
ldm* 
1 dm' 
1 dm' 

2. člen 

Spredaj navedene cene veljajo za prvovrstno blago. Usnje 
druge kakovosti je za 5% (pet odstotkov), usnje tretje kate- 
gorije pa za 10%  (deset odstotkov) cenejše od prednjih cen. 

3. člen 

Cene veljajo Iranko tovarna brez skupnega davka na po- 
slovni promet ter pogodbene in pobotnične takse. 

4. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v posebni izdaji Urad- 
nega lista FLRJ (»Uradna obvestila zveznega urada za ••••^) 
s tem, da je blago, dobavljeno po 18. januarju 194G, ki ni v 
celoti plačano, obračunati po prednjih cenah. 

V Beogradu dne 29. januarja 1946. 
Št. 3782. 

V, d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perori«.' s   r. 

(Objavljano v »Uradnih obvtshlib zvèzsagz urada :a ••••« 
z dno 1. februarja 1946, St. 67/Ó-) 

ODLOČBA 

o obvezni pošiljalvi fakture hkrati z blagom 

1. člen 
Zaradi pravilnega izvajanja voljajočili piedpisov o dolo- 

čanju in kontroli cen, mora vsak dobavitelj blaga poslati hkrati 
z blagom tudi fakturo. . 



— 8 — 

Kršitev tega predpisa je kazniva po zakonu o zatiranju 
nedopustne špekulacije in gospodarske &abolaie. 

2. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 

sebni izdaji Uradnega lista FLRJ (»Uradna obvestila zveznega 
urada za cene<). 

V Beogradu dne 25. februarja 1946. 
At. 2972. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovié s. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dne 1. marca 1946, št. 136/9.) 

ODLOČBA 

o obveznem prijavljanju proizvodnih cen blaga, ki je 
izvzeto od predpisov o normiranju cen ali ki spada pod 

kontrolo zaslužka 

1. člen 
Vea podjetja, ki proizvajajo blago, ki  je izvzeto od pred- 

pisov q normiranju cen ali ki spada pod kontrolo zaslužka, 

morajo pred  izročitvijo takega blaga v promet prijaviti cenS. 
po katerih bodo to blago prodajali. 

S prijavo teh cen morajo taka podjetja predložiti tudi 
kratko kalkulacijo v gospodarskih podjetjih (»Uradni list FLRJ* 
št. 87/45). 

2. Člen 

Take prijave s kalkulacijami je dostaviti uradu za cene 
tiste ljudske republike, na katere območju je podjetje, ki Pr0" 
izvaja tako blago. 

3. člen 

Podjetja lahko izročijo tako blago v promet takoj, ko pn* 
javijo cene po 1. in 2. členu. 

4. člen 

Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v p°" 
sebni prilogi Uradnega lista FLRJ (»Uradna obvestila zveznega 
urada za cene<). 

V Beogradu dne 27. februarja 1946. 
St. 3782. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene. 
Marko Perovié s. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene* 
z dne 8. marca 1046, št. 150/10.). 

••»• 

Založba; Uprava Uradnega lista LRS; urednik: Pokat Robert; tiska tiskarna »Merkur« d, d. -* vsi y Ljubljani-« 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

402. Vp/S/: 

Sedež; Ljubljana, Gosposvetska c. 5. 
^edež prodajalne: Miklošičeva c. 6. 
^an vpisa: 6. aprila 1946. 
^esedilo: Semenarna za Slovenijo. 

skM     tn'  Predmet: a)   vzgajanje  polj- 
ani)  zelenjadnih  in  cvetličnih  semen 

vrt ?ia<^k' £°moljev in čebulic trajnih 
triih rastlin, b) nakup in prodaja vsa- 
p^nega semenskega blaga 

stv ^elJe Je pravna oseba pod nadzor- 
Vod,D- ministrstva za kmetijstvo in jo 
ter1 ^vna uprava. Sestavljajo jo ravna- 
li'. niegov pomočnik in šefi oddelkov poàetja. 
jj/3  podjetje  podpisuje   ravnatelj   ali 
0i~,g°v namestnik skupno z enim šefom u«elka. 

Člani uprave so: 
So 

rea'oni Angelo, Ljubljana, Bleiwei- 
,a C 17, ravnatelj, 

• y- Mikuž Franc, Rožna dolina IX/35, 
Cestnik ravnatelja in 

s]jal
ze

v
n^k Dominik v Ljubljani, Zeljar- 

> šef komercialnega odseka. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

„      dne 3. aprila 1946. 
Zt 48/46. - Rg A VIII 108/1. 

403. * 

ffdeZ: Ljubljana. 
ß^v.Pisa: ß, aprila 1MG 

Sln„S .   °: Državno gostinsko podjeije 
QVeniie »Turist-Hotelc. 

svomatni Predmet: Podjetje opravlja v 
stingj1 80stinskih obratih vse posle go- 
etiotnIva' kÌ Ra organizira in vodi po 
ćWv i ! .lkih Slede na potrebe doma- 
dohi,  n, tuJs.ki promet, ustanavlja in pri- 
nje ^ ter jemlje v zakup in obratova 

Dom. enakim ali podobnim name 

StužU(»    e lste stroke in naprave, ki naj 
>diefrilamenom. PodJelJa. sodeluje pri 

P°d nari'Je Je samostoina pravna oseba 
pre3krbo°rStVom ministra za trgovino in 

Podjetj 
pravnik 
^močnik 

?.pravnik: Iv 

prvi 
^Pravnik   ïasfoPata in zanj podpisujeta 
Drv^.v .K aH njegov namestnik — nrV1' 

v Ljubijp"f TU'an.elicI Marko> akademik ^Jani, Igriška 3 

^Vr8Sv?nik: inS- Wei* Hugo v Ljubljani, a c. — hote] Slon. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

Zt ^iäne 3- aPri'a 1946. « 51/40. - Re A vin 109/1 

Objave 
Spremembe in dodatki: 

404. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. 
Besedilo: Persil družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS v Ljubljani z dne 
6. III. 1946, št. I-P 1258/46 ad 11/10962, 
je prešla tvrdka Persil, družba z o. z., 
Celje, v likvidacijo. 

Likvidator je inž. Zorga Marcel, za- 
časni upravitelj tvornice Zlatorog v Ma- 
riboru. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom: »v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 29. marca 1946. 

C II 62•29. 
* 

405. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 2. aprila 1946. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre- 

ditne banke. 
Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za finance z dne 31. decem- 
bra 1945, št. 1553-V-1945 v zvezi z re- 
šitvijo ministrstva za finance FLRJ VII, 
št 8949 z dne 17. XI. 1943 je odrejena 
likvidacija družbe. 

Likvidacijo izvrši Denarni zavod Slo- 
venije v Ljubljani. 

Likvidatorji: dr. Povh Vekoslav, po- 
močnik upravnika Denarnega zavoda 
Slovenije v Ljubljani, dr. Vrečko Franc, 
referent pri komisiji za upravo narodne 
imovine v Ljubljani in Jankovič Jože, 
šef odseka za dolgove pri ministrstvu 
za finance Slovenije v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom *v likvidaciji«. 

Podpis firme: likvidatorji podpisujejo 
likvidacijsko firmo tako, da vedno po 
dva izmed njih pristavita svoj lastno- 
ročni podpis pod pisano, tiskano ali od- 
tisnjeno besedilo firme. 

Izbrišejo se člani predstojništva: dr. 
Kalan Ernest, Eisbacher Konrad, in 
prokurista: Hvala Zoran, Martelanc 
Slavko. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. aprila 1946. 

B I 20/66. 
* 

40G. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 6. aprila 1946 
Besedilo: Schimcl & Co., družba z o. z. 
Po odločbi ministr-ifv.T 7a industrijo in 

rudarstvo NVS z dne «. •. 1946, št. 
1522, se izbriše delegat Štrukplj Janko, 
vpiše se delegat Detiček Jurij, Celje. 

Firma se podpisuje odslej tako, da 
podpiše delegat Detiček Jurij pod žigom 
izpisanim ali tiskanim besedilom firme 

svoje ime s pristavkom: delegat mini- 
strstva za industrijo in rudarstvo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. aprila 1946 

C II 27/23 

407. 
Sedež: Slovenj Gradec 
Dan vpisa: 2. aprila 1946. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre- 

ditne banke. 
Z odločbo Narodne vlade Slovenije 

ministrstva za finance z dne 31. decem- 
bra 1945, št. 1553-V-1945 v zvezi z re- 
šitvijo ministrstva za finance FLRJ 
Vll-št. 8949 z dne 17. XI. 1945 je bila 
odrejena likvidacija družbe. Likvidacijo 
izvrši Denarni zavod Slovenije v Ljub- 
ljani. 

Likvidatorji: dr. Povh Vekoslav, po- 
močnik upravnika Denarnega zavoda 
Slovenije v Ljubljrtni, dr. Vrečko Franc. 
referent pri komisiji za upravo narodne 
imovine v Ljubljani in Jankovič Jože. 
šef odseka za dolgove pri ministrstvu 
za finance Slovenije v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom: >v likvidaciji':. 

Podpis firme: Likvidatorji podpihu- 
jejo likvidacijsko firmo tako, da vedno 
po dva izmed njih pristavita svoj lastno- 
ročni podpis pod pisano, tiskano ali od- 
tisnjeno besedilo firme. 

Izbrišejo se člani predstojništva: Cai 
Franc in Lahovnik Franc in prokurista: 
Kramar Josip in Justin Drago. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. aprila 1946. 

B II 56/26 
* 

408. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo: Jugoslovanska družba za in- 

dustrijske potrebe, družba z o. z., skraj- 
šano Jugoindus, družba z o. z. 

Izbriše se delegat Slamič Franc. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. aprila 1946. 
Rg C IV 128/11. 

409. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. aprila 1946. 
Besedilo: Ljubljanski velesejem, raz- 

stavna družba z o. z. v Ljubljani. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo NVS z dne 17. VIII. 1945, VIII 
št. 281/1—45, se vpiše delegat "Jančigaj 
Mirko, major-predsednik Navoda v Ljub- 
ljani. 

Izbrišejo se poslovodje: Bonač Fran. 
Costaperaria Josip, Čeč Kari, Dermastjn 
Karl, Detela Karl, dr. Golia Adolf, ing. 
Hribar Boris. Jelačin Ivan. Jovan Janko. 
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Krofta Hanuš, Mohorič Ivan, dr. Murnik 
Viktor, dr. Novak Fran, Ogrin Ivan, dr. 
Pavlin Ciril, Praprotnik Avgust, dr. Win- 
discber Fran ter pooblaščenec Rihter 
Ivan. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1946. 

Rg C V 302/4. 
* 

410. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. aprila 1946. 
Besedilo: >Merkur« trgovsko-industrij- 

ska delniška družba. 
Izbrišejo se člani upravnega sveta dr. 

Božič Mirko, Finžgar Franc Sal., dr. Hu- 
bad Josip, prof. Kranjec Silvo, profesor 
Osana Josip, prof. Planina Franc in dr. 
Kandare Franc, vpišejo pa se člani 
upravnega sveta: 

dr. Sojer Vladimir, referent pravnega 
odseka min. za industrijo in rudarstvo, 

Pogačar Niko, šef kabineta min. za 
trgovino in preskrbo, 

Pohar Robert, glavni urednik Urad- 
nega lista, 

prof. Kos Josip, upravnik Državne za- 
ložbe Slovenije, 

Flajs Andrej, načelnik splošnega od- 
delka ministrstva za prosveto, 

Lovše Anton, gospodarski referent 
splošnega oddelka ministrstva za pro- 
sveto, 

Vidmar Ciril, šef redakcijskega od- 
bora Državne založbe Slovenije, vsi v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1946. 

Rg B II 42/17. 
* 

411. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo:Papirograîija, družba z o* z. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo v Ljubljani z dne 2. marca 
1946, št. 114/22—45, je družba prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorji: Šega Matija, predsednik 
upravnega sveta tvrdke >Papir-promete 
d. d. v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidator samostojno 
podpisuje likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. aprila 1946. 

Rg C II 128/17. 

* 
412. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. aprila 1946. 
Besedilo: Stavbeno in umetno mizar- 

stvo A. Rojina. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS z dne 28. marca 1946, 
I/B-1060/46-J,  se vpiše delegat Beber 
Andrej v Ljubljani, Gledališka 3. 

okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1946. 

Rg A I 159/10. 

413. 
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina XV 4a. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo: Žikin laboratorij J. Vabi?. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo LRS z dne 30. marca 1946, 
I/P-1640/46-B, se vpiše delegat Črne Bo- 
gomir, uradnik min. za ind. in rud. v 
Ljubljani, Hradeckega 82. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. aprila 1946. 

Rg A VIII 66/3. 

414. 
Sedež: St. Vid nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo: Ivan Keršič. 
Obratni predmet: Železo-konstrukcij- 

ski obrat. 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo NVS v Ljubljani z dne 25. III. 
1946, Pers. 1742, se vpiše delegat Artač 
Ivan, šofer v Vrhovcih 51 pri Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. aprila 1946. 

Rg A VII 213/3. 

Zadružni register 
Vpisi: 

415. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo: Ljudska posojilnica v Celju, 

zadruga z neomejenim jamstvom. 
Na izrednem občnem zboru dne 19. ja- 

nuarja 1946 so bila sprejeta nova pra- 
vila. 

Naloga zadruge je: a) da sprejema in 
obrestuje hranilne vloge na knjižice in 
na tekoče račune; b) da pridobiva na- 
daljnja potrebna denarna sredstva z 
najemanjem kredita; c) da daje svojim 
članom posojila. 

Zadruga je bila ustanovljena za ne- 
določen čas. 

Zadružni delež znaša en sto dinarjev 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči z vso svojo 
imovino. 

Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, veljavno s 
tem, da ee nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed-, 
nik, tajnik, blagajnik in 6 članov, ki jili 
vse voli skupščina za dobo 3 let. 

Zadrugo zastopata in podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora..Enega od 
teh lahko nadomešča uslužbenec za- 
druge, ki ga po predhodni načelni od- 
ločbi skupščine pooblasti in registrske- 
mu sodišču prijavi upravni odbor. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Franc Stojan, Leopold Svetličič, Josip 
Pišek, Franc Kovic, Vinko Uršič, Da- 
rinka Jošt. 

Vpišejo se: 
Jošt Melhior, pos., Medlog-Celje, pred- 

sedrfik. 
Pečar Matko, načelnik gradbenega od- 

seka Celje, tajnik, 
Dr. Kovač Anton, veterinar, Celje, 

blagajnik, 

Pojavnik Ivan, upravnik, Celje, 
Ko/.an Ivan, ekonom, Celje, 
Božnik Anton, rudar, Zagrad. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. marca 1946. 

Zadr. V 334/92 
* 

416. 
Sedež: Dol pri Hrastniku. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska W 

druga, Dol pri Hrastniku z. z o. J<    „ 
Na občnem zboru dne 17. ••. w& 

so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Živinorejska zadrug» 

z omejenim jamstvom, Dol pri Hrast' 
niku. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsjjj' 
izbira za pleme primerno živino svoju* 
zadružnikov ter vodi o teh živalih k*"1' 
trolo; b)  da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi loče"0 

za pasemsko ustre7^joče in drugo g*" 
vedo.  Molzno  nadkontrolo in   kontrol» 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve' 
za;  c)  da  nabavlja  plemensko  živin°> 
zlasti   plemenjake  in   živinorejske  P0^ 
trebščine za svoje zadružnike ali p°sret 
duje tako nabavo; č) da prevzema,® 
članov mleko, ga predeluje in plac4^ 
za njih račun po kakovosti ali P<>vPre^* 
no ter to mleko in mlečne izdelke vn<»^ 
čuje; d) da v dosego te naloge Postij^" 
Ija v svojem gospodarskem okolišu zy' 
ralnice   in   po   potrebi   predelovali11^ 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje si'}1?" 
ne  pašnike za živino svojih zadrug 
kov; f) da prireja za svoje zadruž»1* 
živinske  sejme,   razstave,   premova"^ 
strokovna predavanja in kar še spa,j 
k   pospeševanju   živinoreje.   —   '^   „. 
uspešnejšega   poslovanja   opravlja  z 

druga delo po odsekih. — Vse te n.z<l 
loge opravlja  radi  samopomoči,in \a 
boljšanja gospodarstva svojih ciano«' } 
delovnega ljudstva. — Zadruga je D' 
ustanovljena za nedoločen čas. 7" • -• 
družni delež znaša en sto dinarjev 
se mora plačati ob vstopu v zadrfß j 
—  Vsak  zadružnik jamči  še  z^des^ 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 
Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v V 
vilih določeno drugače, veljavno s te j 
da  se  nabijejo na  zadružni   razg»a 

deski. — Zadrugo zastopata in P0"^1
2a 

jeta:   predsednik  in  tajnik  upravne^ 
odbora, če sta odsotna, pa dva za ^ 
pooblaščena člana upravnega ••^0••'••. 
Izbrišejo   se  člani   upravnega  °db eft 
Orožen  Martin,  Rovšek  Jože,  •••••^. 
Alojz, Zupan Franc in Ramšak Aìwje 
vpišejo se: Orešak Leopold, pos-, -; a 
št. 10, Stravs Tone, Dol pri Hrastnik" 
Holešek Franc, pos., Sv. Štefan 6> Le- 
tek Jože, pos., Trbovlje 31, Zorko ^fl 
nart, Belo 14, Sv. Jedert pri Laškem 
Arlič Franc, Kal 13 pri Hrastnik« 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. marca 1946. 

Zadr. VI 36/26. 
* 

417. 
Sedež: Planina. 
Dan vpisa: 28. marca 1946.        ^ 
Besedilo: Živinorejska zadruga- z " 

jenim jamstvom v Planini 
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üb 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

ra za pleme primerno živino -vojih 
^družnikov ter vodi o toh živalih kon- 
rolo, b) da vodi rodovnik in molzno 

K°ntrolo. Rodovnik mora vodili ločeno 
^ pasemsko ustrezajoče in ostalo go- 
fo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 

rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza, c) da nabavlja plemensko živino, 
j j>tj plemen jake in živinorejske po- 
JreMčine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako dobavo, č) da prevzema od 
^anov mleko, da predeluje in  plačuje 

a njih račun po kakovosti in povprečno 
ve1 to mleko in mlečne i7delke vnov- 
*uJe, d) da v dosego te naloge postavlja 
^.svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
ce in po potrebi predelovalnice mleka, 

J da priskrbi in. vzdržuje skupne (trav- 
;j!*e) pašnike za živino svojih zadruž- 
nikov, f) da prireja za svoje zadružnike 
finske sejme,   razstave,  premovanja, 

,'rokovna predavanja in kar še spada 
Pospeševanju   živinoreje.   —   Za>adi 

Resnejšega   poslovanja   vrši  zadruga 
?.e»o p0 odsekih. — Vse te naloge oprav- 
11' paradi samopomoči in izboljšanja go- 
Podarstva svojih članov in delovnega 
JUdstva. — Znrìriurn  ìA biln  iisf.innvlie- 

dol 

a. — Zadruga je bila ustanovlje- 
na skupščini dne 10. I. 1946 za ne- 
očen čas. — Zadružni delež znaša 

w sto dinarjev in se mora plačati ob 
lan°,PU"V zadrugo.  —  Vsak zadružnik 

•toči še z desetkratni?« zneskom vpi- 
jj lh deležev. — Priobčila se nabijojo 

.^družni razglasni deski, 
••• fa-Vn'  odDOr  sestavljajo:  predsed- 
uj!' tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
ski' ?dbekov in 3 člani, ki jih vse voli 
•čina za dobo 3 let. 

ftj:>latU*  upravnega  odbora   so:  Tržan 
seli iel' pos-' Dobie 23> Predsednik, Ti" 
Kil .Van> Pos., Rožni dol 17, odbornik, 
4fr J»° Ivan' P°s-' Sv- Vid 13' odbor" 
*H>rn-u0mîh Minael> Pos-> Se,e 17' od" 
©dhÜ ' Gračnar Franc, pos., Brdo 6, 
Cr.n*, Koprive Anton, pos., F " ' 
tain!?lnik' TiselJ  Terezija, Plani ta•ik. 

Brdo 4, 
ina 48, 

oik rUg0 zast0Pata: predsednik in taj- 
Pa d

Upravn°ßa odbora, če sta odsotna, 
•• gVa za to pooblaščena člana uprav- 
fered °,db.ora- ~ Zadrugo podpisujeta: 
ce- sednik in tajnik upravnega odbora, 
•• gj °dsotna, pa dva za to pooblašče- 

nca upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Olju 

~   t dne 28. marca 1046. 
^t 41/46. — Zadr. VI 170/2 

4l8. * 

|edeZ: Podčetrtek. 

• BeW-?isa: 1- aPrila 1946- 
^nin. •       obnovitvena zadruga z ome- 

NaloJamSfvom v Podčetrtku. 
stv0m

oga zadruge je: a) da  pod vod- 
tererisk ga  strokovnjaka  prouči 
ftačrt • razmere in izdela obnovitveni 
8°sp<vik SiVOjo vas^ °) da pod vodstvom 
tae«n 11 ega strokovnjaka izdela pro- 
8ame2n«t.n0Vvitvenih del za vsakega po- 
padaj; e«Pi * •• in •• celotni okoliš; 
}n'denar- • viSino obremenitve v delu 
• Ro čhlf "I vplačilni načrt za vsa- 
VQ-"arodn ; u da P°sreduje med člani un<> oblastjo ureditev zemljiško- 

knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
i/.posluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 0. XII. 1045. — Zadružni de- 
lež znaša sto dinarjev in se mora pla- 
čati ob vstopu v zadrugo. — Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. — Priobčila se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: Šelekar 
Martin, pos., Imeno 21, predsednik, Mi- 
kulič Oton, šol. upravitelj, Podčetrtek 
št. 88, tajnik, Golež Andrej, pos. in trg., 
Podčetrtek 0, blagajnik, Potočnik Franc, 
pos., Žusem 28, Rtrnad Franc, pos., So- 
pote 0, Bregar Rado, pos. in trg., Pod- 
četrtek 19, Zuraj Franc, pos., Hrastje 
pri Zusmu 16. 

Zadrugo zastopata in podpisujeta: 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 1. aprila 1946. 

Zt 43/46. — Zadr. VI 107" 
* 

419. 
Sedež: Prcvorjc. 
Dan vpisa: 23. marca 194G. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga i ome- 

jenim jamstvom v Prcvorju. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom strokovnjaka prouči terenske 
razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas, b) da pod vodstvom gospo- 
darskega strokovnjaka izdela proračun 
obnovitvenih del za vsakega posamez- 
nega člana in za celotni okoliš; nadalje 
določi višino obremenitve v delu in de- 
narju ter odplačilni načrt za vsakega 
člana, c) da posreduje med člani in na- 
rodno oblastjo ureditev ' zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), e) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu, f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, 
zlasti iz vrst vojn'ïi ujetnikov ter jim 
odreja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 20. 1. 1946 za nedoločen čas. 
— Zadružni delež znaša dve sto dinar- 
jev in se mora vplačati ob vstopu v za- 
drugo. — Vsak zadružnik jamči še s tri- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. — 
Priobčitve se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, veljavno s 
tem, da se nabijejo na zadružni razglas- 
1.1 deski. — Upravni odbor sestavijajj: 
predsednik, tajnik, blagajnik, morebitni 
načelniki odsekov in 7 članov, ki i'h vse 
voli skupščina za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: Pajek 
Milan, mlinar, Lopaca 27, predsednik, 
Pere Franc, pos. sin, Dobje 6, tajnik, 
Kotnik Tomaž, delavec, Dobje 10. Mar- 
čen Anton, kmet, Lopaca 34, Tcr/an 
Franc, kmet, Straška gorca 10, Gerzina 
Anton, kmet, Krivica 24, Selič Janez, 
kmet, Straška gorca 3. 

Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na,   pa  dva  za  to   pooblaščena  čl-tra 
upravnega odbora.  — Zadrugo podni- 
sujeta: predsednik in tajnik upraviega 
odbora, če sta pa odsotna, pa dva ..a 1o 
pooblaščena člana upravnega odbora, 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. marca 1923 

Zt. 25/46 — Zadr Vj 164 3 
* 

420. 
Sedež: Spitalič. 
Dan vpisa: 13. marca 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z 

omejenim jamstvom y špitalifu. ' 
"Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za, c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo, č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje za 
njih račun po kakovosti ali povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke vnovču- 
je, d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mle- 
ka, e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnik© za živino svojih zadružnikov, 
f) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k po- 
speševanju živinoreje. — Zaradi uspeš- 
nejšega poslovanja /rši zadruga delo 
po odsekih. - Vse te naloge opravlja 
radi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darstva svojih članov in delovnega ljud- 
stva. — Zadruga je bila ustanovljena na 
skupščini dne 16. XII. 1946 za nedoločen 
čas. — Zadružni delež znaša 100 (en sto) 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. — Vsak zadružnik jamči še 
z desetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. — Priobčitve se izvršujejo, kolikor 
ni v pravilih določeno drugače, veljavno 
s tem, da se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 
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Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov m 4 člani, ki jib vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora 6o: Kranjc 
Franc, gostilničar v Zičah, predsednik, 
Podkrajšek Jožef, kmet, Skedenj 2, Zi- 
danšek Anton, kmet. Skedenj 2, tajiik; 
Turk Franc, kmet, Tolsti vrh 2, blagaj- 
nik, Zidanšek Karol. kmet, Škedonj 5, 
Gosak Anton, mlinar v Zičah 24, Kline 
Alojz, kmet v Žicah 22. 

Zadrugo zastopata: predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta pa odsot- 
na,   pa   dva  za   to   pooblaščena  člana 
upravnega odbora. — Zadrugo podpisu- 
jeta:    predsednik in tajnik  upravnega 
odbora, če sta pa odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. marca 1946. 

Zt 6/46 - Zadr VI 160/4. 

421. 
'Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 30. marca 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Trbovljah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom. 

Naloga zadruge je: a) da sprejema in 
obrestuje hranilne vloge in knjižice na 
tekoče račune, b) da pridobiva nadalj- 
nja potrebna denarna sredstva z naje- 
manjem kredita, c) da daje svojim čla- 
nom posojila. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 10. II. 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša en sto dinarjev 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo 

Vsak zadružnik jamči z vso svojo imo- 
vino. 

Priobčila se, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, nabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 člani, ki jih vse 
voli skupščina. 

Člani upravnega odbora so: 
Zupančič Ivan, rud. nameščenec, Lo- 

ke 120, predsednik, 
Kovač Pavle, ključavničar. Loke 410, 

tajnik, 
Dolinšek Drago, nameščenec, Loke- 

Trbovlje 63, blagajnik, 
Šorn Bojan, nameščenec, Trbovlje 76, 
Gosak Tine, nameščenec, Trbovlje 160, 
Naglic Franc, kovač, Trbovlje 68, 
Trampuš Alojz, rudar, Loke 163. 
Zadrugo zastopata in podpisujeta po 

dva člana upravnega odbora. Enega od 
teh lahko nadomešča uslužbenec zadru- 
ge, ki ga po predhodni načelni odločbi 
skupščine pooblasti in registrskemu so- 
dišču prijavi upravni odbor. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. marca 1946. 

Zt 38/46. — Zadr. VI 166/2. 

422. 
Sedež:   Vransko. 
Dan vpisa: 18. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga i ome- 

jenim jamstvom Vransko. 
Naloga zadruge je: a) da pod vodstvom 

tehničneca strokovnjaka prouči terenske 

razmere in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas, b) da pod vodstvom gospo- 
darskega stiokoaijaka izdela proračun 
obnovitvenih del za vsakega posamez- 
uega člana in za celotni okoliš; nadalje 
določi višino obremenitve v delu in de- 
narju ter odplačilni načrt za vsakega 
člana, c) da posreduje med člani in na- 
rodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del, dj da 
skupno nabavlja in izdeluje, zbira ;n 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material, e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu, f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, 
zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim 
odreja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 27. 1. 1946 za nedoločen čas. 
— Zadružni delež znaša en sto dinar- 
jev in se mora vplačali ob vstopu v za- 
drugo. — Vsak zadružnik jamči s pet- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. — 
Priobčitve se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače veljavno e 
tem, da se nabijejo na zadružni razglas- 
ni deski. — Upravni odbor sestavljijo: 
predsednik, tajnik, blagajnik, morebitni 
načelniki odsekov in 7 članov, ki jih vse 
voli skupščina za dobo treh 3 let. 

Člani upravnega odbora so: Ketiš 
Franc, zidarski mojster, Vransko, pred- 
sednik, Kropivšek Valentin, miz. delo- 
vodja, Vransko, tajnik, Laurič Jožef, 
pos. in trg., Vransko, blagajnik, Florjan 
Franc, kvalif. tesar, Vransko, Pirnat 
Konrad, z'dar. Jeronim št. 86, Janežič 
Franc, kvalif tesar, Prekopa, Gorcpev- 
šek Karol mlinar. Brode št. 1, Paul 
Ivan. priučeni tesar, Brce št. 80, Križ- 
nik .1' >e. priučeni tesar, Teševo št. 16- 

Zadni"   /.a-topata: predsednik in taj- 
nik upiavega o("!ora. če sta pa odsot- 
na,   pa  dva   za   to   pooblaščena  člana 
upravnega  odbora.  —  Zadrugo  podpi- 
sujeta: predsednik in tajnik imravne^a 
odbora, če sla pa odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. marca 1946. 

Zt 24/46 — Zadr VI 161/3. 
* 

423. 
Sedež: Zreče. 
Dan vpisa: 1. aprila 1946. 
Besedilo: Lesno produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom v Zrečah. 
Naloga zadruge je: a) prevzemanje 

vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov-gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic, b) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke za 
račun članov ter plačevanje lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov, 
c) najemanje, nakunovani" nli /»n liVv 
nepremičnin in inventarja radi zagoto- 

vitve sodobnih obratovališč za obdelo- 
vanje lesa, č) poglobitev zadružne vzgojo 
in zavesti, pospeseva.ije smotrnega goz- 
darjenja in gospodarjenja z lesom splou. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 24. II. 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša petdeset dinar* 
jev in se mora'plačati ob vstopu v za* 
drugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev 

Priobčila se izvršujejo kolikor ni v 

pravilih drugače določeno, s tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski- 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajni») 
morebitni načelniki odsekov in 2 cianai 
ki jih vse voli skupščina za dobo 3 le*- 

Člani upravnega odbora so: - 
Ravničan Alojz, kmet v Boharini 15' 

predsednik, 
Lamut Ivan, kmet v Loški gori, 
Kovše Franc, kmet v Resniku, tajn* 
Rutnik Ivan, kmet v Kunigundi, *»a' 

gaj ni k, 
Ločnikar Jernej, kmet v SkomarjUi 
Hren Miha, kmet v Kunigundi. 
Zadrugo zastopata in podpisuje'3 

predsednik in tajnik upravnega odbora» 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 1. aprila 1946. 

Zt 44/40. — Zadr. VI 168/2. 
* 

424. 
Sedež: Bohinjska Bistrica. 
Dan vpisa: 1 aprila 1946. 
Besedilo: Lesno produktivna zadrug 

z omejenim jamstvom za Bohinj. 
Zadruga je bila ustanovljena na skuP 

ščini dne 16. decembra 1915 za nedo'^ 
čen čas. je 

Naloga  zadruge je: a)   prevzemanj 
vseh vrst lesa (gozdnih  pridelkov) °^ 
svojih   članov-gozdnih    posestnikoji   . 
smislu posebnega dogovora pa tuoi 
uprav državnih gozdov  in  razla'{'i 
posestev ter agrarnih zajednic, b) oD" 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke 
račun članov ter plačevanje lesa P„° v 
vršeni  prodaji in po odbitku strosk ^ 
c) najemanje, nakupovanje ali zgi'-1 »' 
nepremičnin in inventarja radi za{j 
vitve sodobnih obratovališč za oto„0;g 
vanje lesa, č) poglobitev zadružne vl°L. 
in zavesti, pospeševanje smotrnega •. 
darjenja in gospodarjenja z lesom ?P j0 

Zadružni delež znaša 600 dinarieLo. 
se mora vplačati ob vstopu v z   ,wrat' 

Vsak zadružnik jamči  še s Pc• 

nim zneskom vpisanih deležev.        fl3 
Zadruga objavlja svoje priobcllvfino 

raz-glasni   deski.   Vabilo  na  s*uF .jU 
pošlje poleg tega vsem LOO, v °   gle<j- 
katerih posluje, in vsem clanojn. 
njim najmanj 8 dni pred skupščin -^ 

Upravni  odbor  sestavljajo   Pr.^'0i' 
nik, tajnik, blagajnik, dva načelu)1' 
sekov in 8 članov, ki jih vse v 
ščina za dobo treh let. 

oli • 

Vsako leto izstopi  tretjina  o 
kov. 

dboN"' 
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. Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
°Dlašoena člana  upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Arn Ivan, posestnik, Cešnjica št. 51, 

Predsednik, 
Arn Martin, posestnik, Boh. Srednja 

'Va*.30, tajnik, 
Siljar Alojzij, posestnik, Boh. Bistrica 

st- 39, blagajnik, 
Podlipnik Janez, posestnik, Savica, 

načelnik odseka, 
Prežel] Vinko, posestnik, Savica 9, 

Ma«elnik odseka, 
Rozman Janez, posestnik, Polje, 
Odar Franc, posestnik, Stara Fužina 

j,2v.an Jože, posestnik, Srednja vas 14, 
«ledja Anton, posestnik, Cešnjica 50, 

sušnik Jože, posestnik, Nomenj, 
Steadier Marko, posestnik, Boh. Bi- 

lica, 
Cufer Franc, posestnik, Nemški Rovt, 
Jeklar Valentin, posestnik, Koprivnik. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 29. marca 1946. 

Zt 31/46. — Zadr. V 72/1. 

«J25.    , * 
Sedež: Domžale. 
^•• vpisa: 1. aprila 1946. 

, oesedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
1 ""to jamstvom v Domžalah. 
^adruga je bila ustanovljena na skup- 
ki dne 28. januarja 1946 za nedolo- 

Slvn ga za(iruBe Je: a) da P°d v°d' 
ter tebničnega strokovnjaka prouči 
ugg^ke razmero in izdela obnovitveni 
Bosnie SV°J° vas; b^ da P°d vodstvom 
ïa?., rske8a strokovnjaka izdela pro- 
sa 'jn obnovitvenih del za vsakega po- 
taad•••8• člana i-1 za celotni okoliš; 
in • Ie določi višino obremenitve v delu 
te»«65,ar^u in odplačilni načrt za vsa- 
•• n» Da; c) da posreduje med člani 
•••••.^•• oblastjo ureditev zemljiško- 
BPon?iT' s^DOStnih *a drugih event. 
Ipriak i! .°dnosov (komasacija); č) da 
&n Pbuje kredit za nabavo materiala 
ulitih ° obnovitvenih del; d) da 
ÌH)razri° ,?abavlJa '"n izdeluje, zbira in 
kateri i^e me<* sv°ie ^an& gradbeni 
zložil- -ie^ da 8 Pritegnitvijo vseh raz- 
,lehiiič delovnlb moči pod vodstvom 
ba nn

neKa strokovnjaka obnovi poruše- 
nem ?,a P° Predloženem in odobre- 
Wn«°?.novitvenem načrtu; f) da po 
••••? od pristojnih vojaških oblasti 
«(tri16 Pritegnitev delovnih moči, zla- 
ïeja /v* vojnih ujetnikov ter jim od- 
E°blJeno r P° n^hovi  strokovni  uspo- 

se L"î,zni delež znaša 500 dinarjev, ki 
«adru*?, vPla6ati v obrokih. — Vsak 
^eaknm    îam5i  §e  z  dvajsetkratnim 
Ob 1•.?•• vpisanih deležev. — Zadruga 

bilo \• ^»družni razglasni deski. Va- 
ysem Lon pš6ino P°šHe poleg tega 
ln Vsem čiL^krnoČju ka'erih posluje. '" vse,« >:• v "um<*\iu 
Pred sW*°m' s'ednjim najmanj 8 dni 
ela*]JaioT8,?°   *~ pravni odbor se- 
*l0rebih,jP«e5s,ednik' ta'nik> blagajnik, 

ki jih vse voli skupščina za dobo 3 let. 
— Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. — Zadrugo zastopata in zanjo pod- 
pisujeta predsednik in tajnik upravne- 
ga odbora, če sta odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnwga odbora. 

Člani upravnega odbora so: Kladnik 
Gregor, kmet, Hudo 8, predsednik, Zi- 
bert Franc, kmet, BrezovSva 9, tajnik, 
Gostinčar Ivan, kmet na Pinati 22, bla- 
gajnik, Pirnat Frančiška, kjnetica, Bre- 
zovica 8, Lenček Andrej, fe.met, Skoci- 
jan-Brezje 15. 

Okrožno sodišče v Ljuùbljani 
dne 29. marca 19-Ï6. 

Zt 44/46. — Zadr. V   73/1 
* 

426. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. aprila 1946. 
Besedilo: Ribarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ljubljani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 27. januarja 1946 r.« nedolo- 
čen čas. 

Naloga  zadruge je:   a)    pospeševati 
sladkovodno   ribarstvo   in    rilbolov   v 
splošnem; b) postavljati lastne ribogoj- 
nice in ribnike, gojiti v njih rflbe, ribji 
zarod, mladice in rake; c) čuvali ribar- 
ske revirje, nadzorovati vodne «teze in 
čistilne naprave; č) izdajati svojïïm cia- 
no' i ribolovne pravice v svojih, v najem 
ali v upravljanje   prevzetih   vodah, v 
okviru obstoječih zakonov; d)   nabav- 
ljati svojim članom vse vrste ribarskih 
potrebščin ter vse v ribarsko stroko spa- 
dajoče predmete brez posrednikov; e) 
pridobivati zase in za svoje člane ribar- 
ske pravice in revirje brez posreduiikov; 
i) ustanavljati ribiške zadružno proda- 
jalne in poslovalnice v zaprtih prostorih 
in na prostem; g) vnovčevati vse vrste 
sladkovodnih rib in rakov; h) prirejati 
svojim  članom  poučne   izlete,   tekme, 
razstave sladkovodnih, morskih, doma- 
čih in importiranih rib in rakov. Ici bi 
mogle našemu trgu, ribarskemu in za- 
družnemu razvoju na kakršen koli na- 
čin koristiti; i) prirejati in pospeševati 
diskusije  o   preizkušenih znanstvenih 
uspehih iz ribarske stroke ter vzpostav- 
ljati zveze s strokovnjaki, strokovnimi 
in znanstvenimi društvi doma in v lu- 
jini, ki imajo podobne namene; j) na- 
slavljati na federalne in zvezne državne 
oblasti predloge, peticije, mnenja itd. 
v ribarskih zadevah; k) izdajati, naro- 
čati in širiti med svojimi člani vse v 
ribarsko   stroko   spadajoče   strokovno 
čtivo. 

Zadružni delež znaša 500 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnfk, blagajnik,  morebitni  načelniki 
odsekov in 6 Članov, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, Če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Letnar Stane, bančni uradnik, tfra- 

nilniška 11, predsednik, 
Privšek Jože, uradnik, Cesta na Loko 

28, tajnik, 
Koritnik Viktor, v. inšpektor, Lepi 

pol 25, blagajnik, 
Maček Ivan, gostilničar, Cankarjevo 

nabrežje 2, 
dr. Tavčar Igor, zdravnik. Breg 8, 
Tekauc Kari, kov. strugar, Vrhovčeva 

št. 11, 
Strnad Egon, uradnik, Komenskega 24, 
Ahčan Stane, uslužbenec MLO, Mestni 

trg 1. 
Podbregar Kari, žel. uradnik, Kožna 

dolina VIII/2, vsi v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. aprila 1946. 
Zt 39/46 — Zadr. V 74/1 

* 
427. 

Sedež: Podbrezje. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom ? Podbrezjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 28. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino *-vo|lh 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi  rodovnik in  molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkonirolo in  kontrolo 
rodovnika   izvaja    pristojna   poslovna 
zveza, c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti  plemenjake  in  živinorejske  po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako dobavo, č) da prevzema od 
članov mleko, da predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti in povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje, d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice •1•••, 
e) ia priskrbi in vzdržuje skupne (trav- 
nike) pašnike za živino svojih zadruž- 
nikov, f) da prireja za svoje zadružnike 
živinske sejme,  razstave,   premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik ia tajnik upravđega od- 
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bora, če sta odsotna, pà dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Jeglič Jernej, kmetski sin, Podtabor 1, 

predsednik, 
Zupan Janez, upokojenec v Dolenji 

vasi 33, tajnik, 
A/man Jožef, kmetski sin, Britof 11, 

blagajnik, 
Prevodnik Franc, kovač v Bistrici 10, 
Kemperle Valentin, kmet v Srednji 

vasi 1, 
Markelj Ciril, mlinar v Podtaboru 28. 
Drinovec Janez, mlinar v Dolenji 

vasi 1. 
Okrožno sodišče y Liubljani 

dne '24. marca 1946. 
Zt 38/46. — Zadr. V 71/1. 

* 
42,4. 

Sedež: Brcbrovnik, p. Sv. Miklavž pri 
Ormožu. 

Dan vpisa: 2S. marca 194G. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z 

omejenim jamstvom Svetinje pri Ivanj- 
kovcih. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 10. februarja 1946 za nedolo- 
čen •••. 

Naloga zadruge je: a) skupna obde- 
lava in izkoriščanje zadružne zemlje 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in-drugih potreb- 
ščin zaradi obdelave in obnove zadruž- 
nega zemljišča pa tudi gospodarstev po- 
sameznih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčevanje 
zadružnih pridelkov in izdelkov, pa tudi 
vnovčevanje lastnih pridelkov zadruž- 
nikov proti primerni odškodnini, è) 
skupno vzdrževanje in graditev zadruž- 
nih objektov in naprav ter skupna na- 
bava v ta namen potrebnega materiala; 
na enak način zadruga lahko pomaga 
posameznim članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega znanja 
in poglobitev zadružne zavesti. 

Na splošno naj se zadruga ravna po 
strokovnih navodilih ljudske oblasti 
Ljudske republike Slovenije. 

Kjer so krajevne razmere za to pri- 
]»ern° 7" ' "a tesno sod-Iuie z bližajo 
vL—rsko in «adjarsko zadrugo. Vse to 
naloge ooravlja radi samopomoči in iz- 
boljšanja gospodarskega položaja svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo oziroma 
©b razdelitvi čistega poslovnega pre- 
bitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
Jamči še z desekratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ 2 člana, ki 
jih vse voli skupščina za dobo 3 let. 
Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 

bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora 

Člani upravnega odbora so: 
ŠtrucI Poter, viničar, Brebrovnik, 

predsednik, 
Viher Jurij, viničar, Pavlovski vrh, 

tajnik, 
i Plohi Franc, viničar, Vinski vrh, bla- 
gajnik, 

Skrinjar Jožef, viničar, Pavlovski vrh, 
odbornik, 

Hodžar Martin, viničar, Strezetiua, 
odbornik. 
Okrožno sudiščo v Mariboru, odd. III., 

<Jne 28. marca 1946. 
Zadr II 110—1. 

* 
429. 

Sedež:  Dravinjski vrh, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 28. marca 1940 
Besedilo:   Vinogradniška   zadruga   z 

omejenim   jamstvom    v    Dravinjskem 
vrhu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini drie 23. februarja 1946 za nedolo- 
čen čas,. 

Naloga zadruge je: a) skupna obde- 
lava • izkoriščanje zadružne zemlje 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin zaradi obdelave in obnove zadruž- 
nega zemljišča, pa tudi gospodarstev po- 
same7:nih članov proti primerni odškod- 
nini, i;) skupna predelava in vnovčevanje 
zadru žnih pridelkov jn izdelkov, pa tudi 
vnovčevanje lastnih pridelkov zadruž- 
nikov proti primerni odškodnini, č) 
skupno vzdrževanje in graditev zadruž- 
nih objektov in naprav ter skupna na- 
bava, v ta namen potrebnega materiala; 
na enak način zadruga lahko pomaga 
posameznim članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega znanja 
in  poglobitev zadružne zavesti. 

Ha splošno naj se zadruga ravna po 
strokovnih navodilih ljudske oblasti 
Ljudske republike Slovenije. 

Tvjer so krajevne razmere za to pa- 
nnarne, zadruga tesno odeluje z bližnjo 
vinarsko in sadjarsko zadrugo. Vse te 
naloge opravlja radi samopomoči in iz- 
boljšanja gospodarskega položaja svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša C0 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo oziroma 
ob razdelitvi čistega poslovnega pre- 
bitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim ••••••• vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ 2 člana, ki 
jih vse voli skupščina za dobo treh let. 
— Vsako leto so izmenja tretjina čla- 
nov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora 

Člani upravnega odbora so: 
Krajne Franc, viničar y .Vareji, pred- 

sednik, 

 gtev^ 

Šeruga Jožef, viničarski sin v DraviflJ" 
skem  vrhu,  tajnik, .     , 

Vidovit-  Anton',   viničar,  Majski vru» 
blagajnik, . . • 

Selmšek  Julijana,  viničarka,  Majsiu 
vrh, odbormca, , 

Hvaleč Alojz, viničar, Majski vrh, o* 
bornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I1''» 

dne 28. marca 194G. 
Z.ndr. TI   121/1. Zad'r.'iT'm/l. 

430. 
Sedež: Janžev vrli, okraj Kađgou«- 
Dan vpisa: 28. marca 1946. t 
Besedilo:   Vinogradniška   zadrug» * 

omejenim jamstvom v Jaiižcvem vrli • 
Zadruga je bila ustanovljena na skuF 

ščini dne 14. februarja 1946 za nedow 
čen čas. , „ 

Naloga zadruge je: a) skupna °yg 
lava   in   izkoriščanje   zadružne  zenl

tgr 
(vinogtadov, sadovnjakov in gozdov) t 
potrebna postopna obnova nasa<*0VJ\.a 
strokovnim vodstvom, b) skupna na"3^ 
proizvajalnih sredstev in drugih P°!re.^ 
ščin zaradi obdelave in obnove zadn^ 
nega zemljišča, pa tudi gospodarstev^ 
sameznih članov proti primerni ods» 
nini, c) skupna predelava in vnovcevaW, 
zadružnih pridelkov in izdelkov, Pa,   g. 
vnovčevanje lastnih   pridelkov  zadr u 
nikov   proti   primerni   odškodnin^ 
skupno vzdrževanje in graditev zadr 
nih objektov in naprav ter skupna tj 
bava v ta namen potrebnega materia' ' 
na enak  način  zadruga  lahko P01?^. 
posameznim članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega z118"' 
in  poglobitev zadružne zavesti.       -^ 

Na splošno naj se zadruga ravna •• 
strokovnih    navodilih    ljudske   ob'as 

Ljudske republiko Slovenije. j. 
Kjer so krajevne razmere za ^.JLjj 

1•>•••. zadruga tesno sodeluje z bliz ' 
vinai>'.'> in sadjarsko zadrugo.^Vse 
naloge opravlja radi samopomoči in Ajj 
boljšanja gospodarskega položaja sv°' 
članov. in 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev^ 
se plača ob vstopu v zadrugo ozir°re* 
ob   razdelitvi  čistega   poslovnega  P 
bitka. . jjj 

Jamstvo je omejeno. Vsak za<*rUl0i- 
jamči še z desetkratnim zneskom vr 
sanili deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni r 
glasni deski. .y. 

Upravni odbor sestavljajo predse«"1^ 
tajnik, blagajnik in največ 2 ^°Set, 
jih vse voli skupščična za dobo tr?/:n0v 
Vsako leto se izmenja tretjina ^a 

odbora. .   jgj 
Zadrugo zastopata in zanjo podPlS jj, 

ta predsednik in tajnik upravnega 
bora, če sta odsotna, pa dva zato r 
oblaščena člana upravnega odbor*»- 

Člani upravnega odbora so: ^      vrjf( 
Hamler   Ivan,   viničar,   Janzev 

predsednik, v     vrjj( 
Štelcar   Anton,  viničar,  Janz0V 

blagajnik, .   2e* 
Jansovec Antonija, viničarka, 

vrh, odbornik, ,,   taU 
Babic Ivi. i, viničar. Janžev vrU. 

i nik, 
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oiibn   -k ^ovrenc' viniCar, Janžcv vrh, 

Okr°žno sodišče v Mariboru, odd. •., 
dne 28. marca 1946. 

Zadr. II 100—1. 
431. * 

str^dež: Kovača  vas,  okraj  Slov.   Bi- 

Oirioe-Se^ilo: V'noRMilniška zadruga z 
2^Wm jamstvom v Kovati vasi. 

Ig: . ruSa je bila ustanovljena na skup- 
rnidne 24. februarja 1046 za nedolo- Bn cas. 

lava
al°ëa .zadruSe Je= a) skupna obde- 

(Vjn 
ln izkoriščanje zadružne zemlje 

p0jre?radov' sadovnjakov in gozdov) ter 
strok • P°stoPna obnova nasadov pod 
•••^°•

7?»• vodstvom, b) skupna nabava 
Šciu Jalalnih sredstev in drugih potreb- 
uj aradi obdelave in obnove zadruž- 
saLzl6;?11]!^3' pa tudig°sP°darstev po- 
gini \ 61anov proti primerni odškod- 
zadrir ^u Upna Predelava in vnovčevanje 
vnov* Pridelkov in izdelkov, pa tudi 
öikovVanie lastnih Pridelkov zadruž- 
skiinH proti primerni odškodnini, č) 

"Pno vzdrž, 
objektov 

a V ta nan p        M   uditigli   ffuiicuucj;a   uiaicimiu, 

PCsam     .način zadruga lahko pomaga 
polipi?,2:11'• čkmom Proti primerni od- 

uilj ^?. ^drževanje in graditev zadruž- 
bava 

Jektov in naprav ter skupna na- 
na e

v *a namen potrebnega materiala; 

>ezni 
i« p.,1'?' SirJenje strokovnega znanja 

NjBiobitev zadružne zavesti. 
s'roknS^ nai se zadruga ravna po 
^••••1•   navodilih    ljudske   oblasti 
'Wake 
Kjer republike Slovenije. 

•1•••• 
So ,iraievne razmere za to pri- 

virja ' zadruga tesno sodeluje z bližnjo 
haloge in sadjarsko zadrugo. Vse te 
^'tèani°pravl-'a rad* samopomoči in iz- c^anov     S°spodarskega položaja svojih 

adniï • 6e piag"zni delež znaša 50 dinarjev in 
<* razi vT vst°Pu v zadrugo oziroma 
kitka.    elltvi  čistega  poslovnega   pre- 

ìatrici fp70 Je omejeno. Vsak zadružnik 
^ßih A ,z„ desetkratnim zneskom vpi- 

0•" deležev. H 

'glas «anii 
sni desk^e nabijeJ° na zadružni raz- 

feIa'ka,hiin
od!,0r sestavljajo predsednik, 

Wv,« ßaJnik in naiveč dva člana, 
4o i„, Voli skupščina za dobo 3 let. 
°^ora.        se izmenja tretjina članov 

fr p3LZnS,loPata in zani° Podpisu- 
^fa. če t»? Ik, • taJ'nik upravnega od- 

ločena % °^•1••> P» dva za to po- 
Ciani „J3"3 upravnega odbora 

Jß*n Ivn«Vn?ßa odbora so: 
6Jnik,      n' VImčar, Kovača vas, pred- 

Hit 0ršak Jernej, viničar, Ritoznoj, laj- 
šat A_, 

vmičar, Visole, odbor- 
•••,°••• Anton, 

6 
•••°^•• Jože, viničar, 

.•• 
Visolo, od- 

^ornik
k Anton, viničar, Kovača vas, 

dne 2« V Marib0ru- ođđ- • ' u"e <*• marca 1946. 
Zadr. II 118—1. 

432. 
Sedež: Kozjak-Zg. Kungota. 
Dan vpisa: 28. marca 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z 

omejenim jamstvom na Kozjaku-Zg. 
Kungota. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 5. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) skupna obde- 
lava in izkoriščanje zadružne zemlje 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin zaradi obdelave in obnove zadruž- 
nega zemljišča, pa tudi gospodarstev po- 
sameznih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčevanje 
zadružnih pridelkov in izdelkov, pa tudi 
vnovčevanje lastnih pridelkov zadruž- 
nikov proti primerni odškodnini, č) 
skupno vzdrževanje in graditev zadruž- 
nih objektov in naprav ter skupna na- 
bava v ta namen potrebnega materiala; 
na enak način zadruga lahko pomaga 
posameznim članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega znanja 
in poglobitev zadružne izvesti. 

Na splošno naj se zadruga ravna po 
strokovnih navodilih ljudske oblasti 
Ljudske republike Slovenije. 

Kjer so krajevne razmere za to pri- 
mprne. /.adruga tesno sode'uje z bližajo 
vinarsko in sadjarsko zadrugo. Vse te 
naloge opravlja radi samopomoči in iz- 
boljšanja gospodarskega položaja svojih 
članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo oziroma 
ob razdelitvi čistega poslovnega pre- 
bitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ dva člana, 
ki jih vse voli skupščina za dobo treh 
let. Vsako leto se izmenja tretjina čla- 
nov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Bračko Anton, viničar, Kozjak, pred- 

sednik, 
Fluher Franc, poljedelec, Kozjak, taj- 

nik, , 
Muršak Anton, poljedelec, Kozjak, 

blagajnik, 
Lukman Matej, ekonom, Kozjak, od- 

bornik. 
Majcen Jožef, viničar, Kozjak, odbor- 

nik. 
Okrožno sođiščo v Mariboru, ođd. III., 

dne 28. marca 1946. 
Zadr. II 120-1. 

* 
433. 

Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 16. marca 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ormožu, 

Zadruga je bila ustanovljena na 
skupščini dne 15. 1. 1946 za nedoločen 
čas. Naloga zadruge je: a) da komisij- 
sko izbira za pleme primerno živino 
svojih zadružnikov ter vodi o teh živalih 
kontrolo, b) da vodi rodovnik in mol- 
zno kontrolo. Kodovnik mora voditi lo- 
čeno za pasemsko ustrezajoče in ostalo 
govedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za, c) da nabavlja plemensko živino 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo, č) da prevzema «d 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne izdelke viiov- 
čuje, d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mleka, 
e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike  za  živino  svojih   zadružnikov, 
f) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar šo spada k 
pospeševanju živinoreje. — Zaradi 
uspešnejšega poslovanja vrši zadruga 
delo po odsekih. Vse te naloge opra\ Iju 
radi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darstva svojih članov in delovnega ljud- 
stva. — Zadružni delež znaša din 100. — 
in se plača ob vstopu v zadrugo. — 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s desetkratnim zneskom \ pi- 
sanih deležev. — Oznanila se izvršujejo 
z nabitjem na zadružni razglasni de- 
ski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 8 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. Vsako leto 
se izmenja tretjina članov odbora. — 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta pa odsotna, dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora  so: 
Petovar Lovro, kmet v Ivanjkovcih. 

predsednik, 
Soštarič Anton, kmet v Ivanjkovcih. 

tajnik, 
Školiber Martin, kmet v Pušencih, 

blagajnik, 
Znidarič Jakob, ekonom v Središču, 

odbornik, 
Jurjaševič Anton, l*met v Središču, 

odbornik, 
Kočevar Jožef, kmet v Obrežu, od- 

bornik, 
Kolarič Martin, kmet v Obrežu, od- 

bornik, 
Kerenčič Ciril, kmet v Jastrebrih, od- 

bornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, ođd.  •., 

dn© 16. marca 1946 
Zadr II 112. 

# 
434. 

Sedež: Toplice 
Dan vpisa: 3. januarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga v To 

plicah. 
Okoliš zadruge obsega kraje: Bušinec, 

Cerovec, Crmošnjice, Dobindol, Dol. Po- 
lje, Dol. Sušica, Drenje, Drganja sela, 
Gaberje. Gor. Polje, Gor. Straža. Gor. 
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Sušica, Gradišče, Hrib, Jurka vas, Laze, 
Loška vas, Meniška vas, Obrh, Opčice, 
Podhosta, Podturn, Poljane, Potok, Pra- 
preče, Rigel, Rumanja vas, Sela, Sote- 
ska, Spod. Mraševo, Srednja vas, Suhor, 
Toplice, Uršna sela, Vavta vas in Ver- 
dun. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 

. knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov, (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Zadruga je ustanovljena 30. septem- 
bra 1945 za nedoločen čas. — Zadružni 
delež znaša 300 dinarjev. Vsak zadruž- 
nik jamči še z dvajsetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. — Zadružni deleži se 
ne obrestujejo in se nanje ne izplaču- 
jejo dividende. Zadruga je zato opro- 
ščena plaćanja taks. — Upravni odbor 
sestoji iz predsednika, tajnika, blagaj- 
nika ter 5 odbornikov. — Zadrugo za- 
stopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik, če sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana upravnega odbora. 
— Priobčitvo članom se vrše po nabit- 
ju razglasov na oglasni deski v poslov- 
nih prostorih zadruge. 

člani prvega načelstva so." ing. Sitar 
Ivan, uradnik in posestnik, Toplice 50, 
Kulovec Ivan, posestnik, Vavta vas 23, 
Darovec Ivan, posestnik, Gor. Straža 16, 
Struna Anton, posestnik, Meniška vas 
št. 26,. Bradač Alojz, posestrik, Podhosta 
št. 11, Krese Vinko, posestnik, Gorenje 
Sušice št. 3, Povše Vinko, posestnik, Po- 
sjane št. 9, Henigman Peter, posestnik, 
Toplice št. 27. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 3. januarja 1946. 
Zt 29/45. — Zadr. II 61/1. 

Sprememb» in dodatki: • 
Î3S. 

Sedež: Cerknica. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Cerknici, zadruga z neomejenim jam- 
stvom. 

Po odločbi ministrstva za finance NVS 
z dne 26. februarja 1946, št. 612-V-1946, 

se  vpiše  delegat  Oljšak  Toussaint  iz 
Cerknice. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. aprila 1946. 

Zadr. II 9/88. 
* 

436. 
Sedež: Cerknica. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo: Posojilnica r Cerknici, za- 

druga z neomejenim jamstvom. 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 26. februarja 1946, št. 612-V-1946, 
se vpiše delegat Oljšak Toussaint iz 
Cerknice. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dhe 5. aprila 1946. 

Zadr. I 24/72. 

* 
437. 

Sedež: HorjuL 
Dan vpisa: 1. aprila 1946. 
Besedilo: živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Horjulu. 
Na skupščini dne 24. januarja 1946 

so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo zadruge odslej: Živinorejska 

zadruga z omejenim jamstvom v Hor- 
julu. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: a) da komisij- 
sko izbira za pleme primerno živino 
svojih zadružnikov ter vodi o teh živa- 
lih kontrolo; b) da vodi rodovnik in 
molzno kontrolo. Rodovnik mora voditi 
ločeno za pasemsko ustrezajoče in dru- 
go govedo. Molzno nadkontrolo in kon- 
trolo rodovnika izvaja pristojna poslov- 
na zveza; c) da nabavlja plemensko ži- 
vino, zlasti plemenjake in živinorejske 
potrebščine za svoje zadružnike ali po- 
sreduje tako nabavo; č) da prevzema 
od članov mleko, ga pre-deluje in pla- 
čuje za njih račun po kakovosti ali po- 
vprečno ter to mleko in mlečne izdelke 
vnovčuje; d) da v dosego te naloge po- 
stavlja v svojem gospodarskem okolišu 
zbiralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
ne pašnike za živino svojih zadružni- 
kov; f) da prireja za svoje zadružnike 
živinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje.' 

Zadružni delež znaša odslej 250 din. 
Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev. 
Zadruga objavlja svoje priobčitve s 

tem, da jih nabije na zadružni raz- 
glasni deski. Vabilo na skupščino poš- 
lje poleg tega vsem LOO, v območju 
katerih posluje, in vsem članom, sled- 
njim najmanj 8 dni pred skupščino. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Pohleven Janez in Slovša Andrej, vpi- 
šejo pa se Člani upravnega odbora: 

Korenčan Jakob, posestnik in trgo- 
vec v Horjulu 75, tajnik, 

Nagode Franc, posestnik, Zaklanec• 
Zdešar Jo/.e, posestnik v Horjulu *»> 

Filipič   Lovro,   posestnik   v   Horjul 
št. 54, blagajnik, 

N 
Zdešar Jo/.e, •••••••  v   .,«..,-    . 
Smrtnik  Janez,  posestnik,  Podom"* 

Rozman  Janez,   posestnik,   Vrzden 
št. 54, 

Boh Anton, posestnik, Vrzdenec ou. 
LavriŠa  Janez,  posestnik  v Horju 

št. 117. . a 

Že  vpisani  član  upravnega  °^L4 
Marinčič Ignac je predsednik upra• 

ga odbora. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 29. marca 1946 
Zadr. I 59/6. 

* 
438. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. aprila 1946. . , 
Besedilo: »Dolo« nabavna in proaaj ^ 

zadruga z omejenim jamstvom v M 
Ijani. afCa 

Po sklepu skupščine z dne '• J Jfa 
1946 se je zadruga razdružila in P1 

v likvidacijo. ,    • 
Likvidatorji: Konaš Ivan, poštni jjw 

nik, Borisov Nikolaj, umetniški sli». 
Oblak Viktor, priv. uradnik, vsi v W 
ljani, Pod Turnom 4. . 5 

Likvidacijska firma:  kakor doslej 
pristavkom »v likvidaciji«. ^ 

Podpis   firme:   Likvidatorji-  s»W 
podpisujejo likvidacijsko firmo. ^ » 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. aprila 1946 •' * 

Zadr. I. 128/10. 

v hf 

439. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. marca 1946. 
Besedilo:  Kmetijska družba 

ljani, zadruga z o. j. vneoa 
Po odločbi Iniciativnega zadn»1^ 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z . s 
16. marca 1946, št. 2979/46, v V*w f 
pooblastilom Gospodarskega sveta ^ 
Beogradu št. 1759/124 z dne 2. •- ^• 
je zadruga prestala in se ima lZ ' 
likvidacija. , .,•„«»» 

Likvidatorji: Belič Viktor, U^^g, 
Blagovna centrala nab. in prod. za     ? 

Kristan   Cvetko,   uradnik   VWòi' 
Ljubljani, „ -afl.» 

Cerno Etbin. Ljubljana, Blagovna 
trala nab. in prod. zadrug, „fiisP 

Rožet   Anton,   Ljubljana,   Kmel,J - 
družba 1ej' 9 

Likvidacijska  firma:  kakor d°SJ 

pristavkom >v likvidaciji«. •    ••, 
Likvidatorji podpisujejo zadrugo ^v^a 

da bosta po dva izmed njih Pj1 ;ga, 
pod besedilo zadruge svoja Pod" 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. marca 1946. 

Zadr. III 67/17 
* 

440. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. aprila 1946.        .     %v 
Besedilo: Nabavljalna in Pr ,-Ajjan'' 

druga z omejenim jamstvom v >Ji ,•0••'. 
Izbrišejo se člani upravnega °  j^l* 

Goliar Leopold in Bacar Rafael, VF 



Štev. 29. 

•^•^. člana upravnega odbora: Marok 
""> učitelj  v pok. v Ljubljani, Ce- 

°ktobva 7, Polokar .lože, profe- sta 29 

"r, v Ljubljani,   Bežigrad,   Vodovodna cesia 27. ni 

"Krožno sodišče v Ljubljani 
dne 3  aprila 194(3. 

Zadr. V 16/2. 

441. * 

5\ede2: Ljubljana. 
"an vpisa: 29. marca 1940. 

,   esedilo:  Nabavna   in   prodajna   za- 
zađSa pekovski!» mojstrov v Ljubljani, 

Vlili   j<   j|*i||       ^llllTHVIIIi 

Liuhi-0^0^'  MI>0   za  okrožno  mesto 
skr^       ' ctlJelek za trgovino in pre- 
l[ooz dné o- jjj 1iU(.   Tp ^2092/40, 
iL PlSe de^Rat Zore RudoH iz Ljub- 
ke, Rožna  ulica 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
' dne 28. marca 194IÌ. 

Zadr. 1 Ó0;9. 

442 * 

Sede2: Ljubljana. 
uan vpisa: 28. marca 1946. 

oiwSe^0:   Nabavna   zadruga   Lipa   z 
J«nim jamstvom  v Ljubljani. 

4n -sltlePu  skupščine  z  dne   25.   fe- 
in n      19lfi ""c>   '>a  Z£Kiruga  razdružila 

••,••?1• v likvidacijo, 
iw    ldatorji:  dosedanja člana  uprav- 
no °db°ra  Finžgar  Franc S.   in  dr. 
Liubr  6-  Vlado  ler   dr-   Josip   Mal   v 

». Jani, Kocenova 5. 
Pru't7'daciiska   firma' 

lVl •m   sv  likvidaciji« 

..-.."> lvocenova o. 
',   ldacijska   firma:  kakor  doslej  s 
IW-0m   îV likvidaciji«. 

pođj,'?1?   firme:    Likvidatorji   skupno 
1   "Jejo likvidacijsko firmo. 

°krcžno sedlšve v Ljubljani 
dne 21. marca 1940. 

Zadr. I 38/11. 
443. * 

•••°« f^Hiana. 
Ses1 •?18•: 6. aprila 1946. 

4ita     T'°
: Nakupovalnira in vnovčeval- 

"inie:f>1 .Ljubljani ( Dravi jah), zadruga z 
M,,-11! ia«»*tvom. 
^abn*^0 se <-dar|i upravnega odbora: 

l°*e ir Jože> štrukelj Mihael, Jerinc 
S4'do   ••• LcopoW, Korošec Karl in 

vpi* . Xvan; 
•••.,]0 Pa «e člani upravnega odbora: 
«•,• «^ upokojenka v Ljubljani, 
£el0vv£a c. 250, Oven Kati v Ljubljani, 

••••, * 240a- Mulec Franc, mizar v 
ll4 m.- v- Ro]<a 18, Strlič Emil, tek- 
ktnik M'!uler-v, Dravljali, Sojarjeva 5, 
?%;3 pj"a, elektromonter, Zlatek 5, 
leva i7   ranc, zidar v Dravljah, Sojar- 17. 

Okr 

444. 

°j"o sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1946. 

zadr. II in/17. 

^^»Wjana 

vi^^ditti3- aprila m»- 
ûlnSkih   nei °4mrt»!»slca zadnja bano- 
i aT*o h»,    Vcncpv   in    upokojencev 
°-Ì     "devino v Ljubljani, zadruga 

Po sklepu skupščine z dne 23, decem- 
bra 1945 se je zadruga razdružila in pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Božič Jernej, uradnik mi- 
nistrstva za finance, Černič Drago, urad- 
nik ministrstva za finance, Janežič Ru- 
dolf, uradnik min. za finance, Zalokar 
Vladimir, uradnik pri okrož. odboru 
Ljubljana-okolica, Pire Jože, uradnik mi- 
nistrstva za finance, vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji':. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo 
likvidacijsko firmo na ta način, da bo- 
sta po dva izmed njih postavila ped be- 
sedilo zadružne firme svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1946. 

Zadr. I 48/1 H. 

To 206/46-2 1305 
Oklic 

Pečar Marija, rojena Lorbek, tovar- 
niška predica v Mariboru, Prečna ulica 
št. 3, je vložila proti Pečarju Alojzu, 
tov. delavcu v Kamnici št. 30, tožbo na 
razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 27. aprila 1946 o poli 9. uri pri tu- 
kajšnjem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker sedanje bivališče toženca ni zna- 
no, se mu postavlja za skrbnika na čin 
Lečnik Miloš, tajnik okrožnega sodišča 
v Mariboru, ki ga bo zastopal na nje- 
govo nevarnost in njegove stroške, do- 
kler se sam ne javi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dno 4. aprila 1946. 

I Sp 406/46-2 1300 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Velikanja Ferdinand, rojen 24. maja 
1893 v Srednji Kanomlji, rim. kat. vere, 
sin Franca in Marije roj. Jerjevčič, bivši 
orožnik v Moravčah je bil 6. VI. 1941 na- 
silno preseljen v Srbijo. Bil je dodeljen 
na službovanje orožniški postaji v Vel. 
Plani, ter je odšel 20. IX. 1941 po služ- 
benem opravku v Žebarje, od kwer pa 
se ni več povrnil, ker je bil menda na 
oesti od neznanih ljudi napaden in ubit. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove Žene Velika- 
nja Marije, gospodinje iz Ljubljane, Na 
Peči 37a, postopanje za proglasitev za 
mrtvega, ter se izdaje poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Klemenčiču 
Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Velikanja Ferdinand se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali da 
drugače kako vest o sebi. 

Po 15. VI. 1946 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku I 
dne 9. aprila 1946. I 

 ___^ Stran 10S. 

I Sp 51/40—2 1297 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Meze Ivan, rojen 24. I. 1903, <JavCm 
zvaničnik iz Gor. Logatca št. 70, je od- 
šel leta 1943. v partizane. Dne 22. no- 
vembra 1943 je padel v bojih pri Soricl 
nad Škofjo Loko, kjer je bil tudi poko- 
pan. Dne 17. nov. 1945 je bil prekopan 
ter prepeljan na pokopališče v Gor. Lo- 
gatec. Pri prekopu ga je spoznala po 
obleki njegova žena Meze Ivanka. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Meze Ivanke iz Gor. Lo- 
gatca št. 70, ki se pogrešanemu hkrati 
postavlja za skrbnico, postopanje v do- 
kaz smrti. 

Vsakdo, kdor o pogrešancu kaj ve, 
se poziva, da do 30. julija 1946 javi to 
sodišču ali postavljenemu skrbniku. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odlomilo o predlogu. 
Okrajno sodišče na Rakeku, odd. L, 

dne 8. aprila 1940. 

Ok 59/46-2 * 1315 

Uvedba postopanja za progla 
sitev za mrtvega 

Laznik Ferdinand, roj. 28. V. 1909 
v Sv. Juriju, steklar, nazadnje stanujoč 
v Sv. Juriju št. 31, pošta Dol p ri Hrast- 
niku, je od^el dne 3 VI. 1944 v parti- 
zan" in bil nekaj časa v Šlandrovi bri- 
gadi. Nato pa je bil premeščen v V. D. V. 
brigado in se je zsdnjikir.t javil dne 
17. XII. 1944 pred velikimi hajkami v 
Savinjski dolini, nakar ni bilo.nikakega 
glasu več od njega. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Laznik Ivane 
roj. Zakošek, gospodinje, stanujoče v 
Sv. Juriju št. 31, pošta Dol pri Hrast- 
niku, uvede postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaje poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Laznik Ferdinand se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi; 

Po 17. XII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno scdigče v Trbovljali, odd. L, 
dne 11. aprila 1946. 

Ok 3/46-5 
Amortizacija 

1295 

Na prol:jo Sorli Marije, gospodinje iz 
Rupe št. 14, se uvede postopanje za 
amortizacijo spodaj navedenih vrednot- 
nic, ki so ji baje zgorele pri požigu do- 
mačije po Nemcih 21. III. 1944, ter se 
njih imetnik poziva, da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu 
svoje pravice, ker bi se po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednolnice brez 
moči in veljave. 

Oznamenilo vrednotnic: vložne knji- 
žice Mestne hranilnice v Kranju: 
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1. št. 12.756 nom. Šorli Andrej v zne- 
sku 110 50 din po stanju 26. III. 1946; 

2. št. 25.871 nom. Šorli Marija v zne- 
sku 284.40 din po stanju 26. III. 1946; 

3. št. 33.589 nom. Šorli Marija v zne- 
sku 1922.45 din po stanju 26. HI. 1946; 

4. št. 34.714 nom. Šorli Filip v zne- 
sku 345.20 din po stanju 26. III. 1946; 

. št. 35.402 nom. Sorli Ana "v zne- 
sku 103 90 din po stanju 26. III. 1946; 

6. št. 40.330 nom. Šorli Ana v zne- 
sku 25.— din po stanju 26. III. 1946. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. aprila 1946 

Ok 17/46-4 * 1302 
Amortizacija 

Na prošnjo Trevna Rudolfa, strojnika, 
Ljubljana, Jenkova 16, se uvede posto- 
panje za amortizacijo zdolaj navedene 
vrednotnice, ki jo je prosilec baje iz- 
gubil, ter se njen imetnik poziva, da 
uveljavi v šestih mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Kmetske posojilnice ljubljanske 
okolice v Ljubljani št. 36812 noe Tre- 
ven Rudolf s stanjem 1. jan. 1946 din 
DFJ 1212.91. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

Ok 21/46-4 
Amortizacija 

1318 

Na prošnjo Vojska Andreja, posest- 
nika na Cerkljanskem vrhu 112, se 
uvede postopanje za amortizacijo zdolaj 
navedene vrednotnice, ki jo je prosilec 
baje izgubil, ter se njen imetnik poziva, 
da uveljavi v šestih mesecih po objavi 
v Uradnem listu svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da 
je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Kmetske posojilnice ljubljanske 
okolice r. z. z n. j. v Ljubljani št. 24.382, 
noe Vojska Anton, posestnik na Cer- 
klanjskem vrhu 75, s stanjem 1. I. 1946 
DFJ din 1.497.33. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. marca 1946. 

Razno 
1296 

Poziv upnikom 
Radi likvidacije tvrdke A. Mislej, 

trgovine z galanterijskim in nürnber- 
škim blagom v Celju, pozivamo vse up- 
nike, da najkasneje v 14 dneh od dneva 
objave v »Uradnem listu« prijavijo svo- 
je event, terjatve na naslov: Uprava 
tvrdke A. Mislej, Celje. 

Prijave terjatev, vložene po preteku 
prednjega roka, se ne bodo upoštevale. 

V Celju dne 8. aprila 1946. 
Uprava tvrdke A. Mislej, Celje 

Upravnik: Stojan Franjo 

12•6-3—2 
Poziv upnikom 

Po ekhpu skupščine z dne 14. II. 
1946 se je »Tkanina« d. d. v Ljubljani 
razdružila in prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, ki 
imajo kakršno koli terjatev ali dolg, da 
jib. z vsemi dokazili prijavijo v zakoni- 
tem roku. 

Likvidatorja 

834 -3—3 
Poziv upnikom 

Prometni zavod za premog d. d. v 
Ljubljani, Miklošičeva c. 15, je prešel 
z odločbo ministrstva za trgovino in 
preskrbo in ministrstva za industrijo in 
rudarstvo v likvidacijo (Uradni list št. 
325/45 z dne 20. oktobra 1945). 

Upniki se pozivajo, da najkasneje do 
10. junija 1946 prijavijo likvidatorjem 
pismeno svoje morebitne terjatve na na- 
slov Prometni zavod za premog d. d. v 
likvidaciji, Ljubljana, Miklošičeva cesta 
št. 15/1. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande  NM   v   Ljubljani  na  ime 
Berlot Jože! iz Ljubljane. Š tem jo pre- 
klicujem. 
1307 . Berlot Jožef 

Uničeno mi je bilo maturitetno spri- 
čevalo št. 7/26 za šolsko leto 1926. in 
usposobljenostno spričevalo št. 26/29 za 
leto 1929., izdano od drž. učiteljišča v 
Ljubljani na ime Bostale Marija iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 
1317 Bostale-Jcrcb Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Sv. Primož n/Muto, na ime Bre- 
zovnik Pavel iz Sv. Primoža. S tem jo 
preklicujem. 
1311 Brczovnik Pavel 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande  NM v  Ljubljani   na  ime 
Cestnik Jože iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
1310 Cestnik Jože 

Izgubili smo potrdilo o izdani evid. 
tablici št. S—0752 za avtomobil, izdano 
od min. za lokalni promet v Ljubljani 
na ime Drž. iilmsko podjetje v Ljub- 
ljani. S tem ga preklicujemo. 

Drž. filmsko podjetje, 
1304 Ljubljana 

Izgubil sem šofersko legitimacijo št. 
2183 na ime Koren Ivan iz Prevalj št. 53 
S tem jo preklicujem. 
1301 Koren Ivan 

Izgubil sem prometno knjižico za 
moško kolo znamke >Miihle«, črne barve, 
tov. štev. 467982, izdano od okrajnega 
LO Trbovlje na ime Kos Maks, Borovak 
št. 12, p. Sv. Jurij pod Kumom. S tem 
jo preklicujem. 
1299 Kos Maks 

Izgubil sem začasno osebno izkazn 
št. 019095, izdano od KLO Jesen"*. ° 
tem jo preklicujem. 

Košir Simon, 
Jesenice, Gosposvetska «•> 

1313 >Gradnja nove bolnice4 

Izgubil sem evidenčno tablico sV9je°jj 
motornega kolesa s štev. S 4791. S 
jo preklicujem. 

Kovač Ivan, avtoprevoza* 
Podlipovca št. 2, 

1300 pošta Medija-Izlake 

Izgubil sem   zač.  osebno izkaz0' , 
št. 3403, izdano od KOOF v Pesnici P* 
Mariboru in orožni list za lovsko PuS 

dvocevko   št.   143,   izdan  v   Maribor1" 
Obe listini s tem preklicujem. 

Kuhta Leopold, 
Jelenče 37, 

1312 p. Pesnica pri Marib"1" 

Izgubila sem osebno izkaznico, lZ .^ 
od  komande  NM  v  Ljubljani  na J g 
Mencinger Elza  Hilda  iz Ljubljane, 
tem jo preklicujem. 
1293 Mencinger Elza Hilđa 

Izgubil  sem železničarsko  legijti 
cijo št. 129716, izdano od uprave Žele?" 

"b H 
nie v Ljubljani na ime Rahne Luàv^ 
Brezovice pri Ljubljani. S tem \° P 
klicujem. 
1316 Rahne LU' drit 

H 
Izgubili   smo   evidenčno   tablic0 ^ 

avtomobil S—6746, izdano od B110.^ 
lok. promet za relejno radijsko p05 

Maribor. S tem jo preklicujemo. 
Relejna      ibor 

1294 radijska postaja •n 

Ste'' 
Izgubila sem osebno izkaznico  .•. 

061284, izdano od komande NMY^J, 
I.iani na ime Slapar Jerica iz Ljub'! 
S tem jo preklicujem. ..» 
1303 Slapar J"»0* , 

Izgubili smo potrdilo o regisu • 
osebnega avtomobila >Lancia«> refäuij 
S-6242, štev. motorja 17221, dose^ 
evid. štev. 0161/E 34. Potrdilo if,ep 
izdano od Cestno-prometnega ^, J, 
MLP za Srednjeevropske rudnike "• 
v Mežici. S tem ga preklicujenio. ^    , 

Srednjeevropski rudu*1 

1314 Mežica 

Izgubil sem spričevalo tretjeg je v 
reda II. drž. mešano meščanske \v 

Ljubljani VII. za šol. leto l^^ši 
dano od ravnateljstva II. dež. m.?!'irelik-J 

šole, Ljubljana VII na ime Spel» ' 
iz Zg. Kamna. S tem ga prekid* 
1292 Spelič Fc» 

't ^l Izgubil sem osebno izkaznico^••% 
ter začasno izkaznico za kolo• st.   y^v 
obe izdani od  okrajnega  LO v    gesr 
meni na ime Zadravec Avgust,•Kot0e.t> 
nik, Pavlovski vth št. 8, okraj Wu 

S tem obe izkaznici preklicujem- 
1298 Zadravec Afg 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS; urednik: Fonar JRobert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani 



VESTNIK 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 
Priloga k 29. kosu Uradnega lista LRS z dne 13. aprila 1946. Štev. 3. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNI81V U VLADE LRS: 

6. Odločba o cenali za avtoizvosi) ke, 
— Opozorilo. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
Odločba o določitvi enotnih cen za bombažne proizvode, iz- 

delane po uredbi o tipiziranju bombažnih proizvodov z 
dn© 6. februarja 1946, »i. 3052. 

Odločba o zaračunavanju dodatka za cene pri prodaji blaga 
na kredit. 

Odločba o prodaji rabljenega ali novega blaga zasebnikov 
po pro iajalrih-komisionarjih, starinarjih ali neposredno 
(•••  Bisebniki, na trgih, 6ejmib in podobno). 

Odločba e> zaokroževanju prodajnih cen v trgovini na drobno. 
Odločba «» določitvi cen medu za območje vso države. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

6. 

ODLOČBA 
"rada •• reno pri predsedništvu vlade LRS o cenah 

za avtoizvoščko 

., Na podlagi zvezno uredbe o določanju in kontroli cen z 
••• 24. x. 1945, Uradni list FLRJ št. 803/84—1945 v zvezi z 
jeznim navodilom za določanje cen obrtnih storitev in izdelkov 
* dno 13. XII. 1945, St. 7847, Uradna obvestila zveznega urada 
*a ceno št. 84/8—1945 in na predlog ministrstva za lokalni 
T,!?,?

6
' 

vlade LRS določa urad za cene pri predsedništvu vlade l5S za avtoizvoščke naslednjo cene: 

1. Hen 

T     v Tarila 
•*• Vožnjo v mestu: din 

!• za prvih 600 m vožnjo      .......    20.— 
2. za vsakih nadaljnjih začetih 125 m vožnjo   .     .      2.— 
». povratno vožnje ni  dovoljeno zaračunavati po- 

sebej. 
H- Vožnjo izven mesta: 

!• za prvih •••• vožnjo      .     20.— 
«• za vsakih nadaljnjih začetih 200 m vožnje   ,    ,      2.— 
»• za povratno vožnjo za vsakih začetih 500 m ,    •      5.— 

1IL Cakarina: 
24 vsaki začoti 2 minuti.    , 2.— 

Vendar pri vožnjah izven mesta ni dovoljeno 
zaračunavati čakarine za prvo pol uro čakanja. 

IV. Prtijag« 
*a veo vožnjo.    .    .    ,    , 10.— 
fo .^• Postojbina pa BO no plačajo za prtljago, ki 
^ orzi potnik v naročju ali ki no zavzema sedeža 
••1 ki ni v napoto drugim potnikom. 

>V- Nočne vožnje: 
Za vožnj0 v času od 20. uro do 6. ure se voz- 

«rr? vozenj v mestu povišajo za četrtino, voženj azven mesta pa za polovico. 

2. Sen 

Posebna določila 
Gostih VM?¥^

0
 

ol> izidih, porokah in drugih* posebnih' pri- 
Presesofi   ,"ejo cene po posebnem dogovoru, ki pa no smejo 

jati okvira tarife. 
%e^ Potnik«0 ,tarifo ve'JaJ<» za vse sedeže v avtu skupno. Od 

w isto vožnjo plača vsak samo nanj odpadajoči de- 

lež, če jo v»»žnjo naročij vsak zase, ali čo naročnik skupno 
„ vožnje vozniitie in pristojbin ne poravna v celoti. 
i'       3. Stcvflo sedežev mora biti označeno na avtu na vidnem 
mestu. Obremenitev avta s potniki preko števila sedežev ni 
dovoljena. 

4. Za mesto v emislu te odločbo velja območje mostneea 
krajevnega ljudskega odbora. 

6. Kob'kar za obračun voznino sedanji taksametrd ne bi 
bili  uporabni»   rabi za  ugotavljanje  prevožene  proge  Števce 
kilometrov. Av toizvošček mora opozoriti potnika ob pričelku in 
ob koncu vožnje na stanje števca. 

3. člen 
Cene momio biti razvidne iz cenika, izvešenega v avtu 

na vidnem mesi u. 
•••••••••• je cen je kaznivo po zakonu o zatiranju ne- 

dopustno špekulacije in gospodarske sabotažo z dne 23. IV. 
1945 (Uradni lic» t FLRJ St. 241/2G-1045). 

4. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v >VëstnJku urada za 

ceuo pri predsedli ilštvu vlade LRS«. 
Ljubljana dne 8. aprila 1946. 
Št. 1124/3. 

V. d. direktorja urada za cone: 
Köhler France e. r. 

Opozorilo k ceniku št. 8/46 
V četrtini nal&tado 1. številko »Vestnika urada za cene« 

z dne 6. aprila 1940. (priloga k 27. kosu Uradnega lista LRS) 
zaradi okvare tiskasrskega stroja cene naslednjih predmetov 
v ceniku št. 3/46 nisi» dobro vidne, in sicer; 

doza 

doza 

na 2. strani v drn\gem 
stolpen zgoraj: 

U   ribe v paradižnikovi omaki 
à neto 820g ...... 

U  ribe v paradižnikovi omaM 
à 15 oz neto 425 g: .   .   . 

na istem stolpen spodaj:. 
TT   govedina  zmleta à   •6  oz 

neto 454 g .      .   .  i  i 
na 3. strani v prvem 

stolpca spodaj: 
Hal.   mleko   kond.,   slatlkano 

a neto 860 g doza 
U   mleto   evap,   nesladkano 

à 13Vs oz neto S8S g   «  „   doza 

Cena' 
ma debelo 

din 

13.85 

18.40 

dozai       19•0 

S3> 

Cena' 
na drobno 

din 

16.— 

20.-* 

21.50" 

•4.'65 

34> 

5.— 

Uredništva 
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ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 
Q določitvi enotnih cen za bombažne proizvode, izdelane 
po uredbi o tipiziranju bombažnih proizvodov,   ki jo je 

izdalo ministrstvo industrijo FLRJ 

1. člen 
Določijo se naslednje enotne cene za bombažne proizvode, 

izdelane po uredbi o tipiziranju bombažnih proizvoiiov, ki jo 
je izdalo ministrstvo za industrijo FLRJ dne 6. febmarja 1946, 
št. 3052: 

I.  TKANINE  ZA   PERILO: 
dinarjev 
za 1 m 

21.20 

24.61 

31.80 

20.14 

32.86 

1. art. po tipizaciji št. 100, domače platno, ne- 
beljeno, šir. 80 cm, sestava: preja 34/28, 
gostota 24/20  

2. art. po tipiz. št. 101 domače platno, beljeno, 
šir. 75 cm, sestava: preja 34/28, gostota 25/20 

3. art. po tipiz. št. 102, kmečko platno, surovo, 
šir. 80 cm, sestava: preja 16/12, gostota 23/15 

4. art. po tipiz, št. 1U3, domače platno »Kabok«, 
šir. 80 cm, sestava: preja 28/28, gostota 21/18 

5. art po tipiz. št. 104, plenice tetra, sir. 80 cm 
(80X80),  sestava:  preja  50/40,   gostota   32/40 

6. art. po tipiz. št. 105, platno za delavske ••••••, 
Sir. 75 cm, sestava: preja 40/40, gostota 26/24,, 
barvano 29.68 
pisano      ..........      .       29.68 
tiskano 32.86 
beljeno 25.44 

7. art. po tipiz. št. 106, oksford — progasti, ši r. 
75 cm, sestava 34/20, gostota 20/16   ....       23.32 

8. art. po tipiz. št. 107, platno za molke srajci e, 
šir. 75 cm, eestava: preja 34/20, gostota 20/16, 
pisano 26.50 
tiskano 25.44 

0- art. po tipiz. št. 108, frenč za moške sraj ce, 
tiskan, šir. 75 cm. sestava: preja 34/28, gos&ota 
24/20         28.62 

10. art po tipiz. št. 109, zefir za srajce, šir. 75.cm, 
sesita va: preja 50/50, gostota 32/28, 
beljeni «     ,       29.68 
enobarvni <     ,       33.92 
pisani i..       33.92 

11. art. po tipiz. št. 110, tnring platno, šir. SOcm, 
sestava; preja 40/2-20/1, gostota 20/20, 
pisano  
enobarvno  

12. art. po tipiz. št. 111. gradi, šir. 84 cm, se! »tava: 
preja 34/28, gostota 30/22, surovi     .     ... 
šir.  80 cm, beljeni     ...... k 
šir. 146 cm, surovi      ....,,      , 
šir. 140 rra,   beljeni ». 

13. art. po tipiz. št. 112, barhant, sir. 84 cm, »-»slava: 
preja 34/20, gostota 30/20  

14. art. po tipiz. šL 113, flanela, šir. 70 cm, fjestava: 
preja 34/20, gostota 20/17, 

30.74 
33.92 

25.44 
29.68 
40.28 
49.76 

32.86 

•        > * a      « 22.26 
oeljena    . 8         »         • « •        • p •           4 25.44 
barvana   . •         «         «          • i S         » * i      • 28.62 
tiskana    . •         »         »         • • 1         • . «      • 81.80 
pisana     » 9          i          »          » • M          * . •     • 26.50 
karirana -. i . •       1 . . 28.62 

15. ait. po tipiz št. 114, keper flanela, i iir. 70 em, 
sc-'a-a: preja 34/20, gostot a 24/20, 

• sui ova •     •     .     * è •     • » »    » 25.44 
beljena •        «       •       e » •         K » *    « 28.62 
barvana   . .      .      •      a • t         • • *    • 30.74 
tiskana    . •      »      »      s 9 *         >• • •    • 31.80 
karirana  . •      •      •      > m •          > »    # 31.80 
progasta  g (      »      »      « • *          * > *    • r 28.62 

8inarjev 
za 1 konmd 

16- art. po tipiz. Št. 115, ženski žeorif TOOCì, 8im. 
30X30 cm, sestava; preja 50/50, eostota 26/23 4.77 

17- art. po tipiz   št. 116, moški žepni lobci, dim. 
40 X; 40 cm, sestava: preja 50/50, gostota 26/23.        7.03 

***     gladki 

II. TKANINE ZA POSTELJNINO: 

1. art. po tipiz. št. 120, surovo posteljno platno, 
šir. 155 cm, sestava: preja 20/20, gostota 20/20 

2. art. po tipiz. št. 121, beljeno posteljno platno, 
šir. 145 cm, sestava: preja 20/20, gostota 21/20 

3. art. po tipiz. št. 122, beljeno platno, šir. 180cm, 
sestava: preja 34/28, gostota 26/24 .     .     .     . 

4. art. po tipiz. št. 123, posteljni kanafas, sestava: 
preja 34/20, gostota 20/16, 
šir. 120 cm, karirani ........ 
šir. 120 cm, pisani      .,,,..,. 
šir.  80 cm, karirani  
šir.  80 cm, pisani  

5. art. po tipiz. št. 124, inlet, sestava: preja 40/40, 
gostota 32/29, 
šir. 120 cm, surovi  
šir. 80 cm, barvani  
šir.  80 cm, surovi  

6. art. po tipiz. št. 125, gradi,za zimnico, šir. 120 cm, 
sestava: preja 34/20, gostota 40/16, procasti 
žakard  

7. art.  po  tipiz.  št.   126,   bombažne  odeje,   dim. 
140 X 190 cm, sestava: preja 28/3, gostota 20/14, 

dinarje* 
za 1 m 

51.88 

59.3G 

65.72 

41.34 
37.10 
26.50 
22.26 

45.58 
37.10 
30.74 

žakard  
8. art. po tipiz. št. 127, flanelaste rjuhe, dim. 

130 X 225cm, sestava: preja 34/10, gostota 20/14 « 
III. TKANINE ZA ŽENSKE OBLEKE: 

1. art. po tipiz. št. 130, domači cic, šir. 70 cm, se- 
stava: preja 34/20, gostota 20/16  

2. art. po tipiz. št. 131, domače platno, tiskano, 
šir. 70 cm, sestaja:  preja 34/34,  gostota  23/20 

3. art. po tipiz. št. 132, platno za ženske obleke, 
šir. 75cm, sestava: preja 20/20, gostota 18/17, 
tiskano    t  
progasto  
karirano  

4 art. po tipiz. št. 133, keper za ženske obleke, 
šir. 75cm, sestava: preja 28/28, gostota 24/24, 
karirani,  
tiskani  
progasti  

5. art. po tipiz. št. 134, keper flanelet za ženske 
obleke, šir. 70 cm, eestava: preja 28/28, gostota 
24/24, 
progasti  .     . 
karirani  
tiskani  

6. art. po tipiz. št. 135, kreton za ženske obleke, 
šir. 75 cm, sestava: preja 20/20, gostota 18/17, 
progasti  
tiskani  
karirani  

7. art. po tipiz. št. 136, flanelet za ženeko obleke, 
šir. 70cm, sestava: preja 20/20, gostota 18/17, 
progasti  
tiskani  
karirani  

48.23 
51.41 

za 1 komai 
212.— 
240.6?     . 

51 -9< 

dinarjev 
za 1 m 

25.9? 

25.44 

32.86 
27.05 
36.20 

35.22 
33.92 
31.80 

33.92 
41.34 
36.20 

27-05 
34.98 
38.16 

8. art. po tipiz. št. 137, naglavne rule,  sestava: 
preja 50/50, gostota 26/23, 
dim. llOXllOrm  
dim. 100 X 100 cm  

9. art. po tipiz. št. 138, rute, dim. 75 X 75, sestava: 
preja 40/40, gostota 26/24  

10. art. po tipiz. št. 139, kord baržun, tiskani, šir. 
7,0 cm, eestava: preja 34/28, gostota 22/45 . 

11. art. po tipiz. št. 140, velveton (bombažni žamet), 
šir. 70 cm, sestava: preja 40/2/20, gostota 24/38 

IV. TKANINE ZA MOŠKE OBLEKE: 
1. art. po tipiz. št. 150, štruks, sestava: preja 34/2/6, 

gostota 20/15, šir. 120 cm  
eestava: preja 34/2/8'/•, gostota 20/18. sir. 130 cm 

29.15 
34.98 
38.16 

za 1 komad 

22.79 
21.60 

31.80 
zal" 

53.- 

73.1* 

87.99 
97.52 
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2- art. po tipiz. SI. 151, saglia (cajg), sestava: preja 
28/2/28/2, goMota  20/20, 
šir. 120 cm  
sir. 123 cm  
Sir. 130 cm  

3- art. po tipiz. Jt. 152, hlačevina, sestava: preja 
40/2/Hi, gosi ol a 32/22, 
sir. 120 cm  
šir. 130 cm     .     .   

4- art, po tipiz. št. 153, keper za delavske obleke, 
barvan,   sestava:    preja   34/28,   gostota   30/22, 
šir.  80 cm  
šir. 130 cm  

°- art. po tipiz. št 134, konl zamet. Sir. 70 cm, 
sostava, preja 40/2/20, gostota 20/53, 
barvani        . 
'iskani  

"• art. po tipiz. št. 15.'), kord žamet, barvan, šir. 
70 cm, sestava, preja 40/2/16, gostota 20/70     . 

••• art. po tipiz. št. 150, velvolon (bombažni ža- 
met), šir. 70 cm, «-stava: preja 40/2/20, go- 
stota  24/57  

V. PODLOGE: 
*• art. po tipiz. št. 100, rokavina. šir. 03 ein, se- 

stava:  preja 50/50, gostota 48/2", 
barvana      
pisana  
'iskana  

2- »rt.  po tipiz.  št.   101,  podloga,  sestava:  preja 
34/34, gostota 28/20, 
šjr.   84 cm, surova     ........ 
sjr.  80 cm, barvana »     «     • 
šir 100 cm, surova .     ,     .     ,     .     »     , 
sir.  95 cm, barvana    .•..•>»• 
jjr. 14« cm, surova « 
sir. 140 cm, barvana  

"• art. po tipiz. St. 162, žepovina, sestava: preja 
40/34, gostota 28/23, 
sir.   84 cm. surova  

,   sir. 80 cm,  barvana  
* art. po tipiz. »t. 163, serž, šir. 130cm, sestava: 

Preja 40/50, gostota 24/30, 
Tiorceriziran  
navaden     

"• art. po tipiz. SI. 164, serž, šir. 140 cm, sestava: 
Preja 60/10. gostota 39/44, 
•nerceriziran  
navaden     

• art. po tipiz. St. 165, klot, šir. 140 cm, sestava: 
Preja 40/50, gostota 30/34, 
"avadon     
mercf-riziran  

• • art. po Uplz. št. 1GG, klot, Sir. 120cm, sestava: 
Preja 60/50, gostota 39/50, 
navaden   .....       
moreoriziran  

• ar'. po tipiz. št. 167, klot Besna, šir. 130 cm, 
-     sestava: preja 31/20, gostota 20/30, 

navaden   .     .     ...     .     . .     .    . 
ttereoriziran ....'•..'..'.. 

" Jr'\ P« tipiz. St. 168, krojaški kana fas, apreti- 
rnm, surovi, Sir. 70 cm, sestava: preja 34/G, go- 
lota 12/8 . 

dinarjev 
za 1 m 

76.32 
77.38 
79.50 

82.68 
87.0S 

34.98 
58.50 

81.62 
76.32 

115.54 

96.56 

41.34 
40.28 
41.34 

29.68 
30.20 
31.80 
40.28 
48.76 
58.50 

24.61 
33.92 

65.72 
60.43 

80.•• 
75.2:6 

65.72 
7U02 

75.79 
81.09 

35.86 

ÌÌ2.2G 

*• ait. 
dim. 
dim. 
dim. 
dim. 
dim. 
dim. 

VI. BRISAČE: 
Po tipiz. št. 180, brisače 
44 X 100, surove 

' f4 X 100, beljene 
• 54 X 100, surove 
• S4 X 100, beljeno 
44X100, pihano 
54 X 100, pieano 

• • 
•'     • 

• I 

• art 
VII. JADRA: 

sestal    piz- 5t- 1•°. ladra tipa T, SIT. 34 cm, !- art   I?s,Pr?la 28/2, 20/2, gostota 22/14 . .     . 
ustava- n^ l,191' *adra üPa "• Mr 3icm> ava- PfeJa 20/3. 20/3. gostota 17/11. ,    , 

20.08 
22.79 
2352 
25.97 
22.79 
25.97 

21.14 

23.32 

2. člen 

Prednje cene veljajo v proizvodnji za v?e območje države 
do 1. junija 1946. V cenah nj&o vsebovane nobene državne ali 
samoupravne dajatve. 

3. člen 

Z dnem, ko dobi ta odločba obvezno moč, izgube veljavo 
vse odločbe o cenah za zgoraj uavedene proizvode. 

4. člen 

Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po ibjnvi v po- 
sebni izdaji Uradnega lista FLRJ (>Uradna obvesele i-.-?.ir.e#R 
urada za cone«). 

V Beogradu dne 19. februarja 1916. 
St. 3641. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Porov ić s. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznegj urada za cene« 
z dno 22. februarja 1916, št. 125/8.) 

O D L 0 C R A 

o zaračunavanju dodatka na cono pri prodaji blaga 
na kredit 

1. člen 

Gospodarska podjetja smejo pti prodaji pvojfga blaga na 
trimesečni kredit zaračunati kot dodali k na odobreno'ceno 
največ 4A letnih eskontnih obresti Industrijske banke Jugo- 
slavije d. d. 

Ce se da blago na kredit za manj ko za tri mesece, rt 
spredaj navedeni dodatek sorazmerno zniža 

2. člen 

Kjer se pri prodaji blaga na kredit zaračuna la diateli •• 
ceno, se mora obvezno izdati račun. 

/ 3. člen 

Ta dodatek na  ceno se na   računih   izkaže kot ••••••• 
dodatna postavka, in to pod odobreno ceno. 

Na teh računih se navede tudi klavzula: 
>Plačilo po mesecih od danes- 

4. člen 

Gospodarska podjetja, ki nabavijo blago na kredit in pla- 
čajo za to navedeni dodatek, •• morejo ta dodatek vnesti v 
nabavne in proizvodne stroške. Ta dodatek |c šteti "pri vseh 
teh podjetjih kot obresti za tuji kapital in obremenja njihov 
kosmati zaslužek. 

5. člen 

Odločba zveznega urada za cene z dne 8. novembra 1915 
št. 11195 (»Uradna obvestila zveznega urada za cene« z dne 
15. novembra 1945, št. 1), se s lom razveljavi 

6 člen 

Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 
sebni izdaji Uradnega lista FLRJ (>Uradaa obvesitila zveznega 
urada za cene«). 

Beograd 18. februarja 1916. 
St. 2919. 

V. d. direktorja zveznega urada za ceno: 
Marko Pcrovic" s. r. 

(Objavljeno v îUradnih obvestilih zveznega urada za ceneč 
z dflo 22. februarja 1916. št. 121/8.) 
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ODLOČBA 
o  prodaji   rabljenoga ali  novoga  blaga   zasebnikov  po 
posredovalcih-komisionarjUi,  starinarjih aH  neposredno 

(med zasebniki, na trgih, sejmih in podobno) 

1. člen 
Rabljeno ali novo blago, ki spada pod predpise o načrt- 

nem razdeljevanju, se mora prodajati ne glede na to, ali se 
prodaja po posredovalcib-komisionarjih, starinarjih ali nepo- 
sredno (med zasebniki, na trgih, sejmih in podobno), po cenah, 
ki ne emejo biti višje od določenih cen za enakovrstno blago 
v trgovinah. 

2. člen 
Posredovalci-komisionarji in starinarji, ki prodajajo rab- 

ljeno ali novo blago zasebnikov, smejo zaračunavati za tako blago 
največ 10% kosmatega zaslužka, ne glede na vrsto blaga in ne 
glede, ali spada blago pod načrtno razdelitev ali ne. 

3. Člen 
Federalni uradi za cene so pooblaščeni, da predpišejo v 

sporazumu z ministrstvom za trgovino in preskrbo natančnejše 
določbe za izvrševanje te odločbe. 

4. člen 
Ko dobi ta odločba obvezno moč, preneha veljati odločba 

o prodaji rabljenega ali novega blaga zasebnikov po posredo- 
valcih-komisionarjih z dne 10. decembra 1945, št. 11874 (»Urad- 
na obvestila zveznega urada za cene< z dne 14. decembra 1945, 
št. 45). 

5. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v 

posebni izdaji Uradnega lista FLRJ (>Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene<). 

Beograd dne 28. februarja 1946. 
St. 4195. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovié s. r. 

(Objavljeno v»Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
t dne 8. marca 1946, št. 152/10.) 

ODLOČBA 
* zaokroževanju prodajnih cen v trgovini na drobno 

1. člen 
Do nadaljnje odredbo se dovoljuje v trgovini na drobno 

zaokroževanje prodajnih cen takole: zneske od 1.01 do 1.25 din 
je zaokrožiti na 1 din; zneske od 1.26 do 1.75 din na 1.50 din; 
zneske od 1.76 do 1.99 din na 2.— din. 

2. člen 
Proizvoda© cene in cene v trgovini na debelo ee noeme 

zaokroževati. 

3. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 

sebni prilogi Uradnega lista FLRJ (»Uradna obvestila zveznega 
urada za ceneč). 

Beograd dne 19. marca 1946. 
Št. 6203. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Pcrović s. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dno 23. marca 1946, št. 186/12.) 

ODLOČBA 
o določitvi cen modu za območje vse države 

I. 
Najvišja odkupna cena čistega modu, ki nima nobenih 

primesi, znaša pri proizvajalcih na območju vso države din 63 
za 1 kg brez kakršnih koli odbitkov. 

Prodajne cene medu so: 
v prodaji na debelo        t    .     .     din 77.— za 1 kg 
v prodaji na drobno ,    i    . din 88.90 za 1 kg 
To ceno veljajo: 
za proizvajalce: franko kraj proizvajalca v posodi proda- 

jalca na debelo; 
za prodajalca na debelo: franko njegov obrat ali njegovo 

sluladiščo z vsemi javnimi dajatvami; 
za prodajalca na drobno: franko njegov obrat z vseffli 

ja«nlmi dajatvami. 
Če proda proizvajalec med v ssvoji posodi, se njegova 

četna zviša na račun zaslužka prodajalca na debelo z 1 din P" 
kg s tem, da prodajalec na debelo vrne posodo proizvajalcu 
na svoje stroške. 

Za med, ki ni očiščen, aH ki se pridobi z enostavnim prc* 
cejarajem, je ceno znižati tako, da bo v sorazmerju z njegovo 
kakovostjo, a zaslužek v prodaji na debelo in na drobno s^ 
zni2» na 2 din pri kg. 

•. 
Ta odločba dobi obvezno moč *smi dan po objavi v p°" 

sebni izdaji Uradnega lista FLRJ (»Uradna obvestila zveznega 
urada za cene«). 

Beograd dne 30. inarca 1946. 
fit, 5723/800. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovié •. •. 

'f Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za ••••/ 
z dno ip. aprila 1946, St. 224/14.). 

» • m> 

Založba: Uprava Uradnega lista LRSj urednik: Pohar. Robert; tisica tiskarna >Merkur< d. d, — vsi v Ljubljani. 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Priloga k 30. kosu z dne 17. aprila 1946. Številka 30. 

Obi 

Bi 
Goti 

Aktiv» 

Denarni zavod Slovenije 
Ljubljana 

Stanje računov z đno 31. marca 1946, 

1332 

din din 

192,389.862.98 
199.025.12 

4,586.885.80 
9,837.980.— 

tl0^na 44,852.668.07 
plodna banka — žiro račun 144,247.811.30 
r^toa hranilnica — ček. račun     3,289.383.61 
Jlute   
Menice   

DolïW.PaPi'ii ••••••   —   ••'   :   ••'•   :   • 
•"

l2niki : 
T»e"fr*d zavodi itd 100,067.178.50 
p2    "*' obrt« industriJa • <>stal> dežniki    .   . 479,793.724.93   579,860.903.43 
^niSnice       42,129.558.89 
1•?«••.•{••1•0 '   .   .        2,489.400.- 
oS,nt«  797.276.65 

•'• aktiva         4,752.287.76 

fononi računi; 837,043.180.63 
••••<%, akreditivi itd ,..„.....      21,416.907.99 

Pasira 858,460.088.62 

30,000.000.— 
166.636.50 

diu 
J}I^Vtla glavnica  
nervni sklad  
!clki: 
Tr^i zavodi itd 140,928.700.04 
PnT na>obrt. industrija in ostali upniki  .   .   .   .607,617.961.55 
Anice       ,.,__._ 
%••• vloSe na knjižico       13,309.601.87 
Ostfi^Pisi 

748,546.661.50 
41,685.325.66 

E 
Pasiva 

Gariaen5ni  računi: 
rancije, akreditivi itd. 

n Obrestne more, veljavno ođ 1.1.1946 dalje: 

516.497.55 
2,818.457.46 

837,043.180.63 

21,416.907.99 
858,460.088.62 

y}°8e na žiro-računih so plačljivo na pokaz in   no   donašajo obresti 
'oge na tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje, 
°gô na hranilne knjižice so plačljivo  na   pokaz ali 

hranilno vlogo na pokaz 2  % 
hranilne vlogo vezane na 1 mesec ....   2.5% 
hranilno vloge vezane na 3 meseco   .   .   .    3  % 

P0s... hranilne vloge vezano na 6 mesecev ali več    3.5% 
mno v tekočih računih — hipotekarno kritje, 

••«    ?° menice in drugo, lU letno obračunavanje 6—7% 
**ompt menic 6—7% 

na odpoved: 
p. a. 

a. 
a. 
a. 

P- 
P- 
P- 

a. 
a. 

^45 

jodna oblastva 

kovinski register 
Vememoe m dodatki: 

fe* Cel, 

vesedaò-a:r3i.aPriIa •6- 
fr/,pišeio «• »,8ka ,lies'na hranilnica. 
& Wo *lani »Pravnega odbora: 
Zy*klîgv'rTav,nik Ce,isko mestne 
iJ.4n ,P kot predsednik, Sa- 

leliJ. kol P a?ik •]•\1 moifnih 
01 P^dpredsedûik,  Kukovec 

Slavko, tesarski mojster, Celje, Močnik 
Vlado, predsednik okrajnega LO Celje- 
mesto, Dobrotinšek Anton, elektroinsta- 
later, Celje, Komerički Drago, upravnik 
Nabavno in prodajne zadruge, Celje, 
Premik Franjo, trgovec, Celje, Svetek 
Andrej, delavec, Celje, Ivo Tončič, le- 
karnar, Celje. 

Podeli so kolektivno prokura Kocu- 
vanu Ivanu, uradniku Celjske mestne 
hranilnice, Celje. 

Izbriše se delegat Kralj Drago. 
Okrožno sodišče v Celju 

dn? 3. aprila 19Î6 
A III 248/8 

446. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 6. aprila 1946. 
Besedilo: Prva hrvatska štedionica v 

Zagrebu, podružnica v Celju. 
Izbrišejo se prokurist Selišek Leopold, 

reprezentant Kempelj Stjepan, poobla- 
ščenci Schönberger Bruno, Ceplak Alojz, 
Mirnik Hana ter Kroîta Hanuš. 

Tvrdka ee podpisuje odslej tako, da 
pristavi delegat Kralj Drago sam pod 
pisanim, tiskanim ali s štampiljko od- 
tisnjenim besedilom svoj lastnoročni 
podpis z dostavkom: »delegat ministr- 
stva za financée. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. aprila 1946. 

RG B I 37/56 

447. 
Sedež: Konjico. 
Dan vpisa: 3. aprila 1946. 
Besedilo: L. Laurich. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Slov. Konjicah z dne 15. XI. 1945, 
št.  1220/45,   je prešlo   imetje   tvrdke 
L. Laurich v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče • Celja 
dne 3. aprila 1946, 

A III 258/13 
* 

448. 
Sedež: Selo pri Velenju. 
Dan vpisa: 3. aprila 1946. 
Besedilo: Franc Skaza. 
Po odločbi okrajne zaplembeno komi- 

sije v Šoštanju z dne 8. IX. 1945, št. 
156/45, je prešlo imetje Franca Skaze v 
last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodi&čo v Celju 
dne 3. aprila 1916. 

A II 87/4 
* 

449. 
Sedež: Zagrad pri Celju. 
Dan vpisa: 29. marca 1946. 
Besedilo: Apnenik Celje, družba z o. j. 

v Zagradu pri Celju. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Celju z dne 13. IX. 1945, štev. 
zapL 687/45, je prešlo imetje tvrdke 
Apnenik Celje, družbe z o. j. v Zagradu 
pri Celju, v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče y Celja 
dno 29. marca 1946. 

CI 52/37 
* 

450. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. aprila 1946. 
Besedilo: Mariborska  tekstilna tvor- 

nica Maribor. 
Izbriše se: 1. od okupatorja postav- 

ljeni upravitelj ing. Herman Pfeifer, 
2. ?. odlokom ministrstva za industrijo 
in rudarstvo ••••. pd 10. IX. 1945, zap. 
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št. 2148, postavljeni delegat dr. Škapin 
Vaško, 

vpiše se pa z odlokom ministrstva za 
industrijo in rudarstvo NVS od 19. II. 
1946, zap. št. Pers 1110, na novo postav- 
ljeni delegat Bole Tone, ki bo podpiso- 
val kakor prejšnji delegat. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 2. aprila 1946 
C I 79/80 

Zadružni register 
Vpisi: 

4Ó1. 
Sedež: Ivanjci. 
Dan vpisa: 1. aprila 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ivanjcih« 
Zadruga je bila .ustanovljena na skup- 

ščini dne 4. III. 1946 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 

daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist, 
d) ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij radi boljše in 
cenejše preskrbe svojih članov, e) skli- 
cevanje članskih sestankov, prirejanje 
predavanj in tečajev za poglobitev za- 
družne vzgoje in aktivnejše sodelovanje 
ter probujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo aH pa v 
10 enakih mesečnih obrokih 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. Oznanila se razglasijo v zadruž- 
nem glasilu in nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski na sedežu uprave in vseh 
podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kot je poslovalnic; voli jih 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega od- 
bora ali pa po en član upravnega od- 
bora in po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
•pis v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Merčnik A:iion, kmet, Stavešinci, pred- 

sednik, 
Klemenčič Jakob, kmet v Ivanjcili, 

podpredsednik, 
Kotnik Martin, kolar, Ivanjci, odbor- 

nik, : 

Kocbek: Janez, delavec v Ivanjskem 
vrhu, odbornik, 

Veberič Alojz, delavec v Očeslavcih, 
odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 1- aprila 194G. 
Zadr II 113/1. 

452. 
Sedež: Kamilica. 
Dan vpisa: 1. aprila 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z 

omejenim jamstvom v Kamilici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 18. III 1946 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) skupna obdelava 

in izkoriščanje zadružno zemlje (vino- 
gradov, sadovnjakov in gozdov) ter po- 
trebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin za obdelavo in obnovo zadružnega 
zemljišča, pa tudi gospodarstev posamez- 
nih članov proti primerni odškodnini, 
c) skupna predelava in vnovčevanje za- 
družnih pridelkov in izdelkov, pa tudi 
vnovčevanje lastnih pridelkov zadružni- 
kov proti primerni odškodnini, č) skup- 
no vzdrževanje in graditev zadružnih 
objektov in naprav ter skupna nabava 
v ta namen potrebnega materiala. Na 
enak način zadruga lahko pomaga po- 
sameznim članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega znanja 
in poglobitev zadružne zavesti. 

Na splošno naj se zadruga ravna po 
strokovnih navodilih narodne oblasti 
Ljudske republike Slovenije. Kjer so 
krajevne razmere za to primerne, tesno 
sodeluje z bližnjo vinarsko in sadjarsko 
zadrugo. Vse te naloge opravlja radi sa- 
mopomoči in izboljšanja gospodarskega 
položaja svojih članov. 

Zadružni delež znaša 70 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo oziroma ob 
razdelitvi čistega poslovnega prebitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči se z desetkratnim zneskom osnov- 
nega članskega deleža. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ dva člana, 
ki jih voli skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Ferk Drago, viničar v Bresternici, 

predsednik, 
Dolamič Marko, viničar, Kamnica, taj- 

nik, 
Puhalj Peter, poljedelec v Rošpohu, 

blagajnik, 
Podstudenčnik Franc, rudar na Sle- 

menu, odbornik, 
Lešnik Štefan, sedlar v Bresternici, 

odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 1. aprila 1946. 
Zadr. II122/1. 

* 
453. • 

Sedež: Ncgova. 
Dan vpisa: 1. aprila 1946. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga z omejenim jamstvom v Ncgovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 20. februarja 1946 za nedolo- 
• čen čas. 

Naloga zadruge je, da na podlagi P10' 
stovoljnega in svobodnega združevanja 
kmetov, njihove zemlje, orodja in vPre ^ 
ne živine zaradi skupnega gospodarstv 
ustvari boljšo pogoje za uporabo sodo " 
nih pridobitev znanosti, tehnike in„"^ 
lovnih metod v kmetijski proizvodnji- a 

tem naj se omogoči racionalno in n^ 
črtno gospodarjenje, da bi se tako ^ 
segli večji dohodki in zmanjšali proizv*' 
jalni stroški ter tako dosegie znatne ^ 
risti tako za zadružnike kakor tudi z 

državo. Zadružni delež znaša 1000 dio31"' 
jev. Vsak zadružnik vpiše na račun • 
le/ev ves znesek, na katerega je ocenje" 
njegova zemlja, ki jo vloži v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadruzp» 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa' 
nih deležev. .< 

Oznanila se nabijejo na uradni dcslv 

in z oglasi v časopisju. .^ 
Upravni odbor sestavljajo predscdi• 

po potrebi podpredsednik, tajnik io 
do 7 članov. .. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ab j 
sti, ki ga pooblasti upravni odbor. " 
zadrugo podpisujeta po dva člana uPra' 
nega odbora aH po en član upravneg 
odbora in en pooblaščeni uradnik. 

Člani upravnega odbora so: . 
Mlinaric Ilinko, gozdar, Negova, Pr• 

sednik, „• 
Ivanoša Martin, ekonom, Radm°s ' 

podpredsednik, 
Čeh Karol, gozdar, Negova, 1•••%••' 
Osojnik Leon, kovač, Negova, od"0 

ni k, 'j. 
Petek Franc, delavec, Negova, <$ 

Kovačič Veronika, viničarka, P°'lC ' 
od born i ca. - 
Okrožno sodišče v Mariboru, oda.    '' 

dne 1. aprila 1946. 
Zadr. II 111/1. 

m- * .   rail' 
Dan vpisa: Ptujska ccsta-Goruja lx 

gona. 
Dan vpisa: 1. aprila 1946. f 

. Besedilo:   Vinogradniška   zadrug» 
omejenim jamstvom na Ptujski cesU-    , 

Zadruga je bila ustanovljena np's .&i, 
acini dne 14. II. 1946 za nedoločen^ 

Naloga zadruge je: a) skupna oboe ^, 
in izkoriščanje zadružne zemlje ( i, 
gradov, sadovnjakov in gozdov) te^ 
trebna postopna obnova nasadov r^ 
strokovnim vodstvom, b) skupna a*.teiy 
proizvajalnih sredstev in drugih P?.ieg« 
ščin za obdelavo in obnovo zadruz ^, 
zemljišča, pa tudi gospodarstev Papini» 
nih članov proti primerni °,ds ;e &\ 
c) skupna predelava in vnovčevanj ^j 
družnih pridelkov in izdelkov, R'jjji' 
vnovčevanje lastnih pridelkov zau^p- 
kov proti primerni odškodnini» c) ^ 
no vzdrževanje in graditev •<• •^ 
objektov in naprav ter skupna » • 
v ta namen potrebnega materia • ^ 
enak način zadruga lahko P.01"^.- d> 
clmmntm      •1„ -.„„t;     •nrimCn11 j- imcrni 

 ,        ,.IVl>        i' - -•• 

škodnim, d) širjenje strokovnega 
in poglobitev zadružno zavesn. ^ | U      £,«VW~- /"p/ 

., . 0,,,m„u „a, »o zadruga $* j,]as«j 
strokovnih navodilih narodne lSo 
Ljudsko republiko Slovenije- 

N-; splošno naj se 
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krajevne razmere za to primerne, tesno 
sodeluje z bližnjo vinarsko in sadjarsko 
zadrugo. Vj,e te naloge opravlja radi sa- 
mopomoči jn izboljšanja gospodarskega 
Položaja svojih članov. 

Zadružni delež znaša 60 dinarjev in 
6e plača ob vstopu v zadrugo oziroma 
ob razdelitvi čistega poslovnega pre- 
bitka. 
, Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom osnov- 
nega Članskega deleža. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
jasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in najveö dva člana, ki 
Jih voli skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta Predsednik in tajnik upravnega od- 
\S&1 • sta odsotna, pa dva za to po- 

oblaščena člana upravnega odbora. 
Člani upravnega odbora so: 
Rozman Alojz, viničar, Ptujska cesta 

P1-! Gor. Radgoni, predsednik, 
Strake Franc, viničar, Ptujska cesta 

•• Gor. Radgoni, tajnik, 
• f ras Alojz, viničar, Ptujska cesta pri 

, "<£. Radgoni, blagajnik, 
Kajh Karol, viničar, Ptujska cesta pri 

"or. Radgoni, odbornik, 
Krajne Rudolf, viničar, Ptujska cesta 

Pri Gor. Radgoni, odbornik, 
"«rožno sodišče T Mariboru, odd. III., 

dne 1. aprila 1946. 
Zadr. II 114/1. 

'455. * 

taSedež: Temnar, p. Sv. Miklavž pri Or- 

^ Besedilo: Vinogradniška zadruga Kc- 
jÇU(;iÈ Joško z omejenim jamstvom na 

Sx: .druSa jo bila ustanovljena na skup- 
ki dne 20. 1.1946 za nedoločen čas. 

in . .°8• zadrugo je: a) skupna obdelava 
grJporiščanje zadružno zemljo (vino- 
treb V' sadovnjakov in gozdov) ter po- 
strova P°s'°Pna obnova nasadov pod 
Prni- nim v°dstvom, b) skupna nabava 
šgiri ialniu sredstev in drugih potreb- 
2••.•• obdelavo in obnovo zadružnega 
•• M ' na * gospodarstev posamez- 
t\ .clanov proti primerni odškodnini, 
tiru* -Ena Pr°delava in vnovčevanje za- 
Vnot- Pridelkov in izdelkov, pa tudi 
kov n anj'e lastnih pridelkov zadružni- 
•0 Pr.°lì Primerni odškodnini, č) skup- 
objekf r^VanJB in graditev zadružnih 
v tR 

v ln naprav ter skupna nabava 
enak *amen Potrebnega materiala. Na 
^meznfmv,5^•^ lahko Pomaga po- 
Žkodntti- ,vClanom Proti primerni od- 
io DooSJi 3) §irjerije strokovnega znanja 

^«giobitev zadružne zavesti. 
•• sDln" —   slroknwu ° nai s© zadruga ravna po 

Ljudsk« navodilih narodne oblasti 
čajevi reP«blike Slovenije. Kjer so 
fe°delUie ,

ra^ÏÏere Za to primerne, tesno 
^adrugQ v zni° vinarsko in sadjarsko 
^omoV • l.0,naI°gö opravlja radi sa- 
Po]°žaia ««i" ."S01!5*11!0 gospodarskega 

z«drW ]}l\ clanov. 
Se PlÄdd? ZnaSa M dinarjev in OÛ vstopu v. zadrugo oziroma 

ob  razdelitvi  čistega  poslovnega  pre- 
bitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom osnov- 
nega članskega deleža. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ 2 člana, ki 
jih voli skupščina za dobo 3 let. Vsako 
leto se izmenja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, do sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Vrbančič Maks, viničar, Kog, pred- 

sednik, 
Struci Stanko, viničar, Kajžar, tajnik, 
Plohi Ivan, miličnik, Kajžar, blagajnik, 
Munda Anton, viničar, Hermanci, od- 

bornik, 
Pučko Jožef, viničar, Hermanci, od- 

bornik, 
Borko Bolfenk, viničar pri Sv. Mi- 

klavžu, odbornik. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. III., 

dne 1. aprila 1946. 
Zadr. II 112/1. 

456. 
Sedež: Sevnica. 
(Okoliš zadruge obsega kraje Sevnica, 

Šmarje, Planina, Boštanj, Studenec, 
Bianca, Breg, Šmarčno z vso okolico.) 

Dan vpisa: 24. februarja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom. 
Zadruga je ustanovljena 18. VII. 1945 

za nedoločen čas. 
Predmet poslovanja je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog, kakor sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje in gozdarstva, če 
in dokler ni v istem okolišu posebne za- 
druge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je to v 
zadružno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Vse naloge opravlja radi samopomoči 
in izboljšanja gospodarstva svojih čla- 
nov in delovnega ljudstva. 

Poslovni delež znaša 50 din. 
Vsak zadružnik jamèì Se z enkratnim 

zneskom vpisanih deležev. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 

tajnik, blagajnik in 6 odbornikov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor, ali 

tisti, ki ga pooblasti upravni odbor: nje- 
no firmo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav» 
nega odbora in en pooblaščeni uradnik, 
ki mora biti prijavljen registrskemu so- 
dišču radi vpisa. 

Zadružni deleži ee ne obrestujejo in 
se nanje ne izplačujejo dividende, zara- 

di česar je zadruga oproščena  plačila 
taks. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge članom se nabijejo na razglai-ni 
deski v poslovnih prostorih zadruge. 

Člani prvega načelstva so: 
Valant Franc, uradnik, Sevnica, pred- 

sednik, 
Cimperšek Milan, trgovec, Sevnica 

št. 7, tajnik, 
Sakelšek Ivan, strojni mojster, Sev- 

nica, blagajnik, 
Krulej Ernest, obrtnik, Sevnica 61, 

odbornik, 
Trupej Franc, kmet, Sevnica 25, od- 

bornik, 
Senica Jože, kmet, Zabukovje pri Sev- 

nici, odbornik, 
Kranjc Jože, delavec, Ledina, odbor- 

nik, 
Papež Jože, kmet, Boštanj, odbornik, 
SimonSič Aleksander, kmet, Sevnica, 

odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 24. februarja 1946. 
Zt 10/45 — Zadr II 35/1. 

Spremembe in dodatki: 
457. 

Sedež: Komenda. 
Dan vpisa: 3. aprila 1946. 
Besedilo: Mlekarska zadruga i ome- 

jenim jamstvom v Komendi. 
Na skupščini dne 17. II. 1946 je bila 

sklenjena spojitev Živinorejske selek- 
cijske zadruge v Komendi s to zadrugo. 

Sprejeta so bila nova pravila. 
Naziv zadruge odslej: Živinorejska za- 

druga z omejenim jamstvom v Komendi. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da- vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasémsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemen jake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti ali povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mleka; 
e) da priskrbi in vzdržuje skupne paš- 
nike za živino svojih zadružnikov; f) da 
prireja za svoje zadružnike živinske 
sejme, razstave, premovanja, strokovna 
predavanja in kar še spada k pospeše- 
vanju živinoreje. 

Vabilo na skupščino pošlje vsem LOO, 
v območju katerih posluje, in vsem čla- 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 7 članov. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta odsotna, 
pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
••••• Andrej, Pogačar France in Ser- 



Stran 170. Stev. 30. 

šen Franco, vpišejo pa se novoizvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Vode Nande, kmet v Komendi 22, 
Zorman Ignacij, krnet v Lahovčah 30, 
Lap France, kmet v Nasovčah l, 
Hočevar France, kmet v Žejah 12, 
Jerman Janez, kmet v Mostah 20, 
Orkman Rudolf, kmet v Komendi 27, 
Kvas Janez, kmet v Zalogu 1(1. 
Že   vpisani   clan   upravnega  odbora 

Štrcin Janez  je predsednik  upravnega 
odbora, Škofie France tajnik in Korbar 
Boštjan blagajnik. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. aprila 1040. 

Zadr. 1 110•.2 

458. 
Sedež: Planina pri Rakeku. 
Dan vpisa: 8. aprila 1940. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Planini pri Rakeku, zadruga z neome- 
jenim jamstvom. 

Po odločbi ministrstva za finance NVS 
7. dne 26. H. 1946, št. 612-V-1940. se vpi- 
še delegat Oljšak Toussaint iz Cerknice 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne ö. aprila 1946. 

Zadr. III 51/02. 
* 

459. 
Sede/.: Struge. 
Dan vpisa: 4. aprila 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Strugali. 
Zaradi nove razmejitve sodnih okra- 

jev se je prenesla zadruga z vsemi do- 
sedanjimi vpisi iz zadružnega registra 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu v 
tadružni register pri okrožnem sodišču 
v Ljubljani ter so se hkrati vpisale na- 
slednje spremembe: 

Na skupščini dne 20. januarja 1946 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Živinorejska 
zadruga z omejenim jamstvom v Stru- 
gal». 

Naloga zadruge je odslej: a) da komi- 
sijsko izbira za pleme primerno živino 
svojih zadružnikov ter vodi o teh živa- 
lih kontrolo; b) da vodi rodovnik in 
molzno kontrolo. Rodovnik mora voditi 
ločeno za pasemsko čisto in pasemsko 
mešano govedo. Molzno nadkontrolo in 
kontrolo rodovnika izvaja pristojna po- 
slovna zveza, odsek za živinorejo; c) da 
nabavlja plemensko živino, zlasti pleme- 
njake in živinorejske potrebščine za 
svoje zadružnike aH posreduje tako na- 
bavo; č) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 
d) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k po- 
speševanju živinoreje. Te naloge veljajo 
ludi za ustanovitev konjerejske selekcij- 
«ke zadruge ozir. za zadrugo za rejo 
žrebet. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Vsak zadružnik jamči se s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem. da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 

tega vsem l-OO. v območju katerih po- 
sluje, in vsem članoni, ,ii\;nj;m najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 5 članov. 

Zadrugo za-lopala in zanjo podpihujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Ferkulj Franc, Pogorelec Anton, Der- 
nulc Janez in Rus Jože, vpišejo pa se 
člani upravnega odbora: Križman Jože. 
posestnik v Tr/.iču, predsednik, Božič 
Rudolf, posestnik v Podtaboru 0, tajnik, 

Andolšek Franc, posestnik v Podta- 
boru 21, blagajnik, šporar Hedvika, 
pos. hči v Podtaboru 32. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. aprila 1946. 

Zt .72 40. — Zadr. V 

460. 
Sedež: Unec. 
Dan vpisa: 8. aprila 1916. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica na 

Uncu, zadruga z neomejenim jamstvom. 
Po odločbi ministrstva za finance NVS 

z dne 26. II. 1946, št. C12-V-1940, se vpi- 
se delegat Oljšak Toussaint v Cerknici. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. aprila 1916 

Zadr. • 61/19. 
* 

Sede/.: C'irkovce. 
Dan vpisa: 1. aprila 1946. 
Besedilo: Kmetijska nabavim in pro- 

dajna zadruga z omejenim jamstvom v 
Cirkoveah. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na izredni skupščini dne 
17. II. 1910. 

Naziv odslej: Nabavna in prodajna za- 
druga z omejenim jamstvom v Cirkoveah. 

Sedež: C'irkovce. 
Naloga zadruge jo: a) nabava in pro- 

daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
člandv brez posrednikov, c) najemanji1 

in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korirt, 
d) ustanavljanje iti sodelovanje pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij radi boljše in 
cenejše preskrbe svojih članov, c) skli- 
cevanje članskih sestankov, prirejanje 
predavanj in tečajev za poglobitev za- 
družne vzgoje in aktivnejše sodelovanje 
ter probujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo ali pa v 
10 enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo jo omejeno, vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpla- 
čanih deležev. 

Priobčitve članom se razglasijo v za- 
družnem glasilu in nabiiejona zadružni 
razglasni deski na sedežu uprave in 
vseh podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik. 

podpied-ednik, tajnik, blagajnik in dva 
člana, ki jih voli skupščina za dobo tre« 
let. V-ako leto se izmenja ena tretjima 
članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpis«1' 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
od boi a in po en nameščenec, ki ga.P0 

predhodni načelni odločbi skupščin6 

upravni odbor za to pooblasti in ga Prl" 
javi za vpis v zadružni register. 

l/.bii/ijo se člani upravnega odbora« 
Trčko Franc, Frangež Štefan, ProsenjaK 
Štefan, Mesaric Štefan, Lorger Anton in 
Bauman Alojz, vpišejo pa se novoizvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Frange/. Štefan, kmet, Spodnje Jabla- 
ne, predsednik, 

Kaj/.er Jože, kmet, Cirkovce, 
Sagadin Andrej, kmet, Mihovce, 
Trčko Franc, kmet, Šikole, 
.'ia-kovič Franc, kmet, Dragonja vas, 
vlasinc   Jakob,   kmetski   sin,   StarO" 

V 
Ki 

- ilici' 

OUni/iio sodišče v Mariboru, .odd. I"' 
dne 1. aprila 1946. 

Zadr. I 143/17. 
* 

402. 
Sedež: Oornja Radgona. 
Dan  vpisa:  30. marca 1946. 
Be-edilo: Kmetijska, blagovna za'b* 

•• z omejenim jamstvom v Gornji I,a"' 
goni. 

Zadruga temelji odslej na noviliT^j 
vihh,   sprejetih   na   izredni   skiip^"'1, 

ilnt- 17.  II.  1940. 
Naziv zadruge odslej: Nabavna;' 

pro-laj«::» y-Mlniga z omejenim janistV«1 

v C «rti j:  Radgoni. 
Sedež zadruge: fìornja Radgona. " 
Zadruga je ustanovljena na ned0' 

črn čas. 
v:i!-.'«a zadrtn/e je: a) nabava in Pr_ 

daja   '•'••.-nodarskih   in   življenjskih  P 
lieb.čm   /,.i  članslvo brez posredna ^ 
b)   vnovčevanje   pridelkov   in   izdela 
članov  brez posrednikov, c)  najem-1• 
in   nakupovanje   inventarja   in   Iie,1jsti 
mičnin. kolikor je to v zadružno ko«*.' 
d)    ustanavljanje    in    sodelovanje   |i-f 
u-hrnvb.viiii  poslovalnic in oddaja»* j 
7,'•'••/•:]1    gosl'ln    in    podjetij _/'arv]g. 
bo]j-'e   in   cenejše   preskrbe   svojih ' ^ 
nov, e)   sklicevanje članskih sesta"1*- 
prirejanje predavanj  in tečajev za '.e 
•jlobitov zadružne vzaoje in  aktivn.^g 
sodelovanje    ter   probujanje   za^V sa' 
zavesti. Vse te naloge opravlja ra°-* jv,a 
moiinmeči   in   izboljšanja   pospodar 
svojih članov in delovnega ljudstva. ^ 

Zadružni delež znaša • dinarje^ 
se plača oh vstopu v zadrugo jnl;<Us£d{ 
pa v 10 enak'h mesečnih obrokih. ^ 
zadružnik jamči s petkratnim zïiCt. se 
vpsanih deležev. Priobčitve ^n°fncn- 
izvrše tako, da se razglase v za jfU2D^ 
glasilu in da se nabijejo' na zaa .n 

razglasni deski na sedežu uPra 

vseh podružnic. , efc 
Upravni odbor sestavljajo Pr|janoV 

nik, podpredsednik in toli ko j^ 
upravnega odbora, kot je P° , 0 tro«1' 
in jih vse vili skupščina za d01*' ^. 
let. Vsako leto se izmenja ireU»»* . 
nov odbora. 



Siev. ••. Siran 

ri okraj- 

llcrce- 

Gornja 

Gornja 

uradnik. 

; , adrugo zastopala in zanjo podpÌMi- 
J«a predsednik m en clan upravnoga 
odh°ra  07'*•0•1•   dva   člana   uprav•••• 
odh°ra'-a^   pa   '"'  '""   (la"   u:""n '"'^a 

°fa *u Po on  naiiiečenec,  lu ca  po 
Predhodni    načelni    odločbi    skup-čine 
"Pravni  odbor   po; bla-ti   in   ca   pnjavi 

TT?.
V
 Z5»«Jrn>in  n-isler.   ' 

"brišejo   se   doš( danji   {'lani   uprav- 
na odbora: 
p iiusJak Franc, Snoj Franc, lie/onja 
Vnfv"°' ^0Dasa l'<>4'<> in Jagerie Lo\io, 
;P sejo pa se novoizvoljeni èlani uprav- 
na odbora: 
r,0ÜJet0vnik Mirko,  uradnik   pr 
^ LO Gornja Padrona, 

uobinšak   Olon,   kmetovalec, 
govsfak, 
ftSajnovič    Avgust,    delavec, 
Kau>na, 

Kurbns   Franc,   tajnik   K LO, 
"aagoria, 

Rutar   Anton,     Železniki 
Uo

r
r.nJa KadRona, 

flauer  Milan,  sodnik.  Gornja   lì i.l- 

7a"fi Marija, delavka, ••••, 
^•'•• Ilonka, delavka,  Loma noie. 
garnie Anton, delavec, Crošnjevci. 
Sisinger   Andrej,   poslovodja,   Ger.ija 

J^dRona. 
kr°šiio sodišče v Mariboru, odd. PL, 

dne 30. marca 1940. 
. Zadr. II 19/10. 

463. * 

Sedež: Maribor. 
gan vpisa: 2. aprila 11)40. 

XL-fi^'10*- l'roduktivgCHOssrnsohaïl der 
^'tterinathcr r. G. ni. b. II. Marburg/ 

Vilji, rUk'a- '••1•• odslej na novili pra- 
18 ^Prejetih na izredni skupščini dne 

hči?. zad
vruge odslej: Produktivna za- 

stVn°  krojaècv, zadruga z omejenim jain- 
'0I» Maribor. 

Zal62'" ••••••> Iîu5ka r,,«<n »• 
cas    

rU^a Je usta»ovljena za nedoločen 

Habavl^1 zat^ru5c i°> da za sv°if- čhinr; 
xfeb'v-a slIrovino, orodje in druge po- 
lnih0 i*?1" i7-d«lllie I"> možnosti v 
«toKsi delavnicah in vnovčujo vse v 
%5?vroko spadajoče izdelke. Na- 

' fill Čin Za str°kovno izobrazbo svo- 
6Čai„ •°Y> zlasti tudi za vzgojo nara- 
]V in ružni delež znaša 2O0O dinar- 
VSak "A°  Plača ob   vstopu   v  zadrugo 
^lesl-nm xnik Jam?i *° '• desetkratnim 
clano

V
m 

vPisanih dolo/ev. Priobčitvo 
ïi deski'0 nabije'0 na zadružni' razglas- 

kfoüThl1 °dbor sestavljajo predsednik, 
usekov vga,!n.ik in ni°rebilni načelniki 
H Vsak i '*'' sl<l,Pščina za dobo treh 
c''aöovodb0       SC izmenia cna ,rc,iina 

^tl,gorno^ Z-asl0pa uPravni oMor. Za za- 
-ve8a odW SlUeta P° dva člana uprav- 
?a uslnft?! tne«a to» la'»ko nadome- 
î»°<ïnï •^"•• zadruge, ki ga po pred- 
pPoblas ? • ni od,of,bi skupščine zn  to 

:\up.WiJdSir8ken,u sodiš^ri- 
atl1 imravueca odbora so: 

doscdania člana: Bele Ivan, krojaški 
m; i !"!'. ,\!.)":!>ei, Foclio\a nI. J'-, pred- 
sednik-. 

Križnik li'udolL krojaški pomočnik, 
Maribor, Pošlelska ul. 4 

in na novo izvoljeni član: Premužak 
Stanko, krojaški pomočnik, Pesniški 
dvor 3 
OK:'\: ;>  -cdišfe   v Mariboru,  odd.  III., 

dne. 2. aprila 104(5 
Zadr. 1 l:Ui/21. 

* 
11Ü. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 2. aprila 194G 
Besedilo: Nabavljaiiia zadrugi« držav- 

nili uslužbencev v .Murski Soboti. 
Zadiuga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na izredni skupščini dne 
22   H. 19Ki. 

Naziv odslej: Nabavna in prodajna za- 
dnma z (tniejciiiiu jamstvom v Murski 
So Insti. 

Sedež: Murska Sobota. 
Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 

daj, i gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstva brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
e La nov brez posiednikov, c) najemanje 
in nakii|H)vanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist, 
d) ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč. za- 
družnih gostiln in podjetij radi boljše in 
cenejšo preskrb«; svojih članov, e) skli- 
cevanje članskih sestankov, prirejanje 
predavanj in leiajev za poglobitev za- 
družne vzgojo in aktivnejše sodelovanje 
ter probujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
elanov in delovnega ljudstva. 
. Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo ali pa v 
10 enakih mesečnih obrokih 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila so razglasijo v zadružnem 
glasilu in nabijejo na zadružni razglasili 
«leski na sedežu uprave in vseh podruž- 
nic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in za vsake dve do tri 
posloAalnice po en član upravnega od- 
bora Vse člane uprave voli skupščina 
za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora ali pa po en član upravnega od- 
bora in po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
vpis v zadružni register. 

Izbrišejo se člani dosedanjega uprav- 
nega odbora: dr. Sumenjak Slavko, Pun- 
cer Ivan. Koren Josip, Justin Ubald, Se- 
denja Josip in Piškur Alojz; vpišejo pa 
se novoizvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Samec 'Josin. veterinarski referent okr 
LO Murska Sobota, predsednik, Vilnar 
Jože. okrajni šolski nadzornik. Murska 

Sobota, podpredsednik, Maric Ludvik 
uradnik MLO Murska Sotwta, tajnik. 
Barbarie Nikolaj, šef lin. odseka okraj- 
nega LO, blagajnik, Murska Sobota. Kol- 
taj Štefan, referent za prehrano pri 
okraj. LO Murska Sobota, odbornik, Jo- 
nas Marija, tov. delavka, Murska Sobota, 
odbornira. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. IIL 

dne 2. aprila 104G 
Zadr. H 1/27. 

Izbrisi: 
4G5. 

Sedež: Komenda. 
Dan izbrisa:  H. aprila  19Hi. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Komendi. 
Zaradi  spojitve z Mlekarsko zadrugo 

z omejenim   jamstvom   v   Komendi,   ki 
se   bo   odslej   imenovala:   Živinorejska 
zadruga   z   omejenim   jamstvom   v   Ko- 
mendi. 

Okrožno sodišče  v Ljubljani 
dne  2.  aprila   191«. 

Zadr. IV 17/10.. 

To 215/4U-4 13: !7 
Oklic 

Fic Jože. kovač v Železnikih, je vložil 
pri tem sodišču proti Fic Pavli rop 
Bernik, sedaj neznanega bivališča nekje 
v Avshiji, tožbo na  razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene Fic Pavle ni 
znano, se ji postavi za skrbnika za čin 
Peterca Ki an. tajnik ''krožnega sodi'ča 
v Ljubljani, ki jo bo zastopal na njene 
stroške in njeno odgovornost, dokler se 
sama ne zgiasi ali ne sporoči sodišču 
pooblaščenca. 

Javna ustna razprava bo 
dne  17.  maja   194G ob   10.  uri 

pri tem sodišču, soba št. 140. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 10. aprila 1946.' 

IV Sp 4(57/40. 134G 

Amortizacija 
Na predlog Združenja obrtnikov go- 

slilničarskih podjetij v Celju se uvaja 
postopek za razveljavitev zdolaj nave- 
dene vrednotnice, ki je predlagatelju 
baje prešla, in se njen imetnik poziva, 
da uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi so 
po preteku tega roka izreklo, da jo 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Hranilna knjižica štev. 2358!/4032 na 

ime Združenja obrtnikov <rostilnic>ök;h 
podjetij s stanjem din 1.498.—. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 10. aprila 1946. 

Razna oblastva 
St. 2463/0—4960/46 ' '     1335 

Razpis natečaja 
za dimnikarski okoliš Brežice 

V   zvezi   z okrožnico ministrstva  za 
ind. in rud. LI?S št. 2310/45 od 19. JX. 
1945  in  ker  je dimnikarski omelaltii 
okoliš za Brežice-mesto in pripadajočo 
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okolico izpraznjen, se razpisuje natečaj 
zanj. 

Interesenti, ki ustrezajo vsem pogo- 
jem za izvrševanje obrtno koncesioni- 
rane dimnikarske pravice, naj pošljejo 
z dokumenti opremljeno prošnjo, kolko- 
vano z din 10.— in priloženim kolkom 
za din 30.— za rešitev, na okrajni ILO 
Krško (referent za obrt in nar. imovino). 

Okrajni ILO Krško 
dne 10. aprila 1946. 

Razno 

Poziv upnikom 
1339 

Mlekarska in Živinorejska selekcijska 
zadruga, obe v Komendi z omejenim 
jamstvom sta se spojili in je spojitev 
vpisana v zadružni register dne 3. aprila 
1946. 

Upravna odbora obeh zadrug pozivata 
upnike, da v treh mesecih prijavijo 
svoje terjatve in pripominjata, da bosta 
upnikom, ki bi to zahtevali ob prijavi 
terjatev, izplačali ali v okviru možnosti 
zavarovali njihove terjatve, za ostale pa 
bo veljalo da soglašajo s spojitvijo. 

Živinorejska zadruga v Komendi 
dne 14. aprila 1946. 

1323-3-1 
Poziv upnikom 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. III. 1946 št. 2978/46 v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
št. 1759/124 z dne 2. III. 1946 je Glavna 
kmetijska blagovna zadruga v Ljubljani, 
z. z o. j. prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve 
na naslov: Glavna kmetijska blagovna 
zadruga v Ljubljani z. z o. j, v likvida- 
ciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 
* 

1321—3-1 
Poziv upnikom 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. III. 1946 št. 2978/46 v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
št. 1759/124 z dne 2. III. 1946 je Gospo- 
darska zveza v Ljubljani z. z o. j. prešla 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve na 
naslov: Gospodarska zveza v Ljubljani 
z. z o. j. v likvidaciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 

1322-3-1 
Poziv upnikom 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. III. 1946 št. 2978/46 v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu .t. 1759/124 je Kmetijska družba 
v Ljubljani z. z o. j, prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve na 
naslov: ••••••• družba v Ljubljani 
z. z o. j. v likvidaciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 

1236-3—3 
Poziv upnikom 

Po sklepu skupščine z dne 14. II. 
1016 se je »Tkanina« d. d. v Ljubljani 
razdružila in prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, ki 
imajo kakršno koli terjatev ali dolg, da 
jih z vsemi dokazili prijavijo v zakoni- 
tem roku. 

Likvidatorja 

Izgubljene listino 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo, znamke >AI-ko« tov. št. 76712, 
ev. št. 188423, izdano od komande NM 
v Ljubljani na ime Bačak Ladislav iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1344 Bačak Ladislav 

Izgubil sem spričevalo 4. razreda 
I. deške meščanske, šole na Prulah za 
šol. leto 1933/34, izdano od ravnateljstva 
I. deške mešč. šole na Prulah na ime 

"Bergoč Kari iz Ljubljane. S tem ga pre- 
klicujem. 
1330 Bergoč Kari 

Izgubil sem evid. tablico osebnega av- 
tomobila Opel-Super št. S—4577, izdano 
od ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Borlak Štefan iz Celja. S 
tem jo preklicujem. 
1336 Borlak Štefan 

Izgubil sem železničarsko službeno 
legitimacijo št. 131048, izdano od uprave 
železnic v Ljubljani na ime Božičnik 
Mihael iz Studencev pri Maribora S tem 
jo preklicujem. 
1325 Božičnik Mihael 

Izgubil sem evid. tablico S-0341 za 
motorno kolo, izdano 5. oktobra 1945 od 
ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Drinovec Albert iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
1326 Drinovec Albert 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co št. 32 na ime Imperi Ivanka, roj. 9. 
V. 1899, iz Razborja št. 18. S tem jo 
preklicujem. 
1349 Imperi Ivanka 

Izgubila sem dovolilnico za kolo znam- 
ke Tnrincrer št. 25385, izdano od OLO v 
Slov. Bistrici. S tem jo preklicujem. 
1320 Kanto Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od Mestnega LO na Jesenicah (Gor.) 
na   ime   Klemene   Helena   z   Jesenic 
(Gor.). S tem jo preklicujem. 
1347 Klemene Helena 

Izgubila ee je osebna izkaznica et. 
10129, izdana dne 29. XIL1945 od okraj- 
nega narodnega odbora, odsek za notra- 
njo zadeve v Ljutomeru na ime Kosi 

Marija, Ljutomer, Glavni trg 11. S tcm 

jo preklicujem. 
1334 Kosi Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 4328, 
izdano od okrajnega LO Zg. Radgona, 
glasečo se na  ime  Krajne  Ivan,  rol« 
20. IX. 1910. 
1331 Krajne Ivan 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
in prometno knjižico za moško k£W 
znamke >Siamag«, ev. št. tablice 158M 
izdani od krajevnega N00 Rakek na 
imo Kranjc Franc z Rakeka. S tem Ju 

preklicujem. 
1340 Kranjc Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v  Ljubljani na in113 

Lesar Ivan iz Ljubljane. S tem jo Pre< 

klicujem. 
1338 Lesar Ivan 

Izgubila sem 3 legitimacije: začasno 
osebno izkaznico, izdano od KLO Gra- 
hovo, mladinsko izkaznico, izdano °a 

okrajnega odbora ZMS Rakek in izkaZ" 
nico USAOJ-a, z žigom GOZMS, izdan0, 
1. 1943. meseca aprila, vse na imfj" 
Mlinar Slavka iz Grahovega. S tem F 
preklicujem. 
1329 Mlinar Slavka 

Izgubili so se rdeči bianco žiro čeKJ 
bivše Narodne banke kraljevine Juß0- 

slavije št. 36458-36475, lastnik P'0" 
metni zavod za premog d. d. v Ljubljan1 

S tem jih preklicujemo. 
Prometni zavod za premoe ' 

1324       d. d. v Ljubljani v likvidaciji 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda" 
od KLO, Šalek št. 99 pri Velenju, "* ' 
ime Razgoršek Frančiška, Salek. S *e• 

jo preklicujem. 
1333 Razgoršek Francis»» 

Izgubil sem za«, osebno izkaznico 
1102,   izdano   od   KLO   na   Jeseni 

8fc, 
cah 

(Gor.) na ime Rozman^Peier ž Jesenic 
Prešernova ul. 17. S tem jo preWicniein' 
1348 Rozman P<>tcr 

Izgubil sem prometno knjižico •• tn 
ško kolo znamke > Wanderer«, t°v-   1 
738.164, št. ev. tablice 2259, iz<iaD0. *« 
bivše uprave policije v Ljubljani na inj 
Štrukelj Franc iz Ljubljane. S tem i 
preklicujem. 
1328 štrukelj Franc 

Izgubil sem vojaško knjižico, jz£«L 
od komande IV. arm. oblasti v •D1Jt, 
ni   na   ime  Suligoj   Jožef - CvcW,.\[4 
Brestja, okraj Kojsko. S tem jo PreK1 

cujem. .g 
1343 šuligoj JožcI-Cvetoč 

Izgubila sem osebno izkaznico, •*y[, 
od komande NM v Ljubljani na ime& 
žin Marija iz Ljubljane. S tem jo v 
klicujem. „„ifa 
1319 Vižin Mar,Ja 

Izgubila sem osebno Izkaznico, # y0J 
od komande NM v Ljubljani na Wf    ,-<, 
dušek Elizabeta iz Ljubljane. S ten» 
preklicujem. . „.. nh.fa 
1345 Vodušck Eliï<*DCta 

Založba: Uprava Uradnega lista LES; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 



VESTNIK 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNISTVU VLADE LRS 

Priloga k 30. kosu uradnega lista LRS z dne 17. aprila 1940. Štev. 4. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNISTVU VLADE LRS: 

7. Navodilo o dostavljanju kalkulacij gospodarskih podjetij. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 

Navodilo za določanje ceu v trgovini na debelo in na drobno. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

7. 

NAVODILO 
o dostavljanju kalkulacij gospodarskih podjetij 

Mnoga podjetja, ki imajo odobrene cene za svoje izdelke, 
no dostavljajo kalkulacij za določitev novih cen, čeprav so 
nastopili pogoji za znižanje cen. Ugotovljeno je namreč, da KO 
s« mnoge postavke kalkulacij, po katerih so bile poprej odo- 
brene cene izdelkov, medtem občutno znižale. Dvignjena je 
Proizvodnja v podjetjih, izvršena je boljša oiganizaciju dela, 
s tekmovanjem je povečan uspeh dela itd., kar bistveno vpliva 
na znižanje proizvodnih stroškov in cen. 

Kljub vsemu temu posamezna podjetja ne dostavijo novih 
Kalkulacij, s čimer dokazujejo, da ne pojmujejo pinvilno da- 
našnjo politike cen, ki gre za splošnim znižanjem vseh cen 

Opozarjamo vsa ta podjetja, da veljajo odobrene cene 
samo dotlej, dokler se ne znižajo posamezni stroški, na podla'.'i 
«ater'h so bile odobrene cene izdelkom. 

Brž ko se kateri koli strošek v kalkulaciji zniža, mora 
podjetje neposredno znižali ceno izdelku in hkrati dostaviti 
Pristojnemu organu za določanje cen novo kalkuIncijo. 

Hkrati opozarjamo vnovič vsa gospodarska podjetja na na- 
udilo za pravočasno predlaganje prošenj s kalkulacijami za 
določitev cen (Uradna obvestila zveznega urada za cene z dne 
4- januarja 1940, št. 1). Po tem navodilu morajo podjetja po- 
hoti naprejšnjo kalkulacijo proizvodnemu ministrstvu naika«- 
neje y roku 15 d n i po prejemu proizvodne nalosre. Podjetja 
Pai ki ne proizvajajo blaga po proizvodni nalogi, morajo poslati 
|° kalkulacijo takoj, ko ustanove svoj proizvodni načrt, oziroma 
*o pričnejo s proizvodnjo blaga. 
_,... Ko je proizvodna naloga izvršena, morajo podjetja eesta- 
*«i končno kalkulacijo in jo predložiti takoj pristojnemu mini- 
strstvu zaradi določitve končne cene. 

v Končne   kalkulacije   morajo   biti   sestavljene  na   podlagi 
troskov  po podatkih knjigovodstva  po istem  obrazcu  kakor 

naPrejšnjo kalkulacije. 
Vse kalkulacije je vložiti v 4 izvodili. 
Za pravilno poslovanje podjetij odgovarjajo poslovodje ka- 

zensko in materialno. 
Ljubljana dne 13. aprila 194G 

St. 829/5. 
V. d. direktorja urada za cene: 

Kobler Franco s. r. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

NAVODILO 
a določanje cen v trgovini na debelo in na drobno 

tavliifi'oda'no ('ene v trgovini na debelo in na drobno je ugo- 
^'lati.na podlagi; 

I. nakupne cene, 
II. predpisanega kosmatega zaslužka in 

III. dejanskih nabavnih stroškov. 

I. NAKUPNA CENA 

Nakupna cena obsega: 
a) ceuo franko skladišče prodajalca oziroma franko na- 

tovoijeuo v vagon ali drugo vozilo v kraju prodajalca, • to pO 
računu  prodajalca; 

b) javne dajatve, ki neposredno obremenjajo blago pri 
izročitvi v promet in jih plača trgovec na debelo pri pievzenm 
blaga od proizvajalca. 

Kakovostne označbe prodanega blaga morajo biti v računu 
prodajalca natančno specificirane. Prav tako morajo biti na 
računu označbe: o kraju dobave blaga, plačniku zaobale, mo- 
iobilnih stroškov prevoza in dovoza blagu ter vrniUe zaobale, 
nadalje ali je blago piodano bruto za neto ali neto, kakor tudi 
oanačoe o načinu plačila dobavljenega blaga. Javne dauiUu, 
ki iieposiedno obremenjajo blago pri prodaji, morato bili na- 
vedene v  lačiinu kol dodatne postavke piodajne cene. 

li.ičun moia mieti klavzulo o ceni, t. j. številko m datum 
odločbe, s katero je cena odobrena oziiouia številko in datum, 
ped k.iH'Mj je vpisana piiiava o cent ter naziv ustanove, ki je 
ceno ociobula oziroma pri kateri je vpisana prijava o ceni. 
Kolikor je prodajna cena ugotovljena po odredbah neke splošne 
odločbe, je v računu navesti štovitko in datum te odločbe ter 
»Uradni list« — îUradna obvestila zveznega urada za cene«, 
v katerem je ta odločba objavljena. 

Kačun mora biti izviren in mora vsebovati vse elemento 
za njegovo pravilnost. (Jlede na to mora račun podpisati oseba, 
ki je pooblaščena za podpisovanje, in sicer pod tekstom in vso 
vselimo, a ne samo pod obvestilom o pošiljatvi blaga. Central!-1, 
ki d..slavljajo blago svojim podružnicam, morajo tem izdajali 
lacune. 

Iz klavzule o ceni mora biti vedno natančno razvidno, 
ali je cuia proizvodna, ali na debelo ali na drobno. 

II. KOSMATI ZASLU2EK 

Trgovska podjetja poravnajo vso stroške, ki ne spadajo 
v predvidene dejanske nabavne stroške, iz predpisanega kosma- 
tega zaslužka. Kosmati zaslužek vsebuje: režijo, davek po pri- 
javi m ostale javne dajatve, ki ne obremenjajo neposredno 
blaga, man ko (kalo, raztros in lom), splošni nziko podjetja, 
obresti za lastna ali najeta sredstva in neto zaslužek. 

Predpisne kosmate zaslužke v trgovini na debelo in na 
drobno je zaračunavati na nakupne cene blaga ter na javne 
dajatve, ki neposredno obremenjajo blago pri nakupu. Na tako 
izračunane cene je priračunati: a) dejanske nabavne stroške in 
b) javne dajatve, ki nastanejo v trenutku prodaje blaga ter 
ga neposredno obremenjajo. 

Kolikor nabavljajo blago trgovci na drobno neposredne 
od proizvajalca, ne morejo vsebovati prodajne cene kosmatega 
zaslužka v trgovini na debelo, pač pa vsebujejo vse postavke, 
ki dejansko spadajo v nabavne stroške. V tem primeru je za- 
računati k nakupni ceni kosmati zaslužek trgovca na drobno, 
ne pa tudi kosmati zaslužek trgovca r.a debelo. 

Prodajalci na debelo emejo, kolikor prodajajo blago na 
drobno, zaračunati k nakupni ceni samo kosmati zaslužek 
trgovca na dfobno, ne pa tudi kosmati zaslužek trgovca na 
debelo. 

V prometu blaga od proizvajalca do potrošnika moreta 
sodelovali največ dva posredovalca; trgovec-na debelo in trgo- 
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vec Da drobno. Če izjemoma sodelujeta pri istem blagu dva 
trgovca na debelo ozir. dva trgovca na drobno, ne more raču- 
nati vsak od njih posebej predpisanega kosmatega zaslužka, 
marveč morajo dotični kosmati zaslužek medsebojno razdeliti 
po ključu, ki ga določijo sporazumno. Pri tem je treba nabavne 
stroške skrčiti na najmanjšo mero. 

Kosmate zaslužke v prodaji na debelo je zaračunavati v 
tehle primerih: 

1. kadar proda blago podjetje, ki je protokolirano kot pod- 
jetje na debelo s skladiščem; 

2. kadar se proda blago drugim trgovskim podjetjem za 
nadaljnjo prodajo potrošnikom; 

3. kadar se proda blago proizvajalcem (predelovalcem) za 
nadaljnjo predelavo, izdelavo, dopolnitev; 

4. kadar se proda blago velikim, stalnim potrošnikom, 
kolikor so ti potrošniki državne ali ljudske ustanove, zadruge 
in gospodarska podjetja. 

Komisionarji emejo zaračunati za blago, ki ga ne vskladi- 
ščijo v svoja skladišča (največ 2.3 %ni, a za blago, ki ga vskla- 
diščijo, največ 5 %ni kosmati zaslužek. Komisionarjem, ki na- 
bavijo blago s svojimi sredstvi, je priznati v nabavne stroške, 
in to na nakupno ceno blaga, ustrezajoče obresti v višini eskont- 
ne mere Industrijske banke Jugoslavije d. d. 

Komisionarski obrati, ki prodajajo novo ali rabljeno blago 
zasebnikov, smejo računati na nakupno ceno takega blaga naj- 
več 10 %ni kosmati zaslužek, ne glede na vrsto blaga in ne 
glede na to, ali spada blago pod načrtno razdeljevanje ali ne. 

III. DEJANSKI NABAVNI STROŠKI 

V dejansko nabavne stroške v trgovini na debelo je 
priznati: 

1. stroške krajevnega prevoza od skladišča proizvajalca 
do najbližje nakladalne postaje ozir. pristanišča v kraju pro- 
izvajalca e stroški nakladanja in razkladanja ter nakladanja v 
vagon ali vlačilec — po krajevni odobreni tarifi, ki velja do 
izdaje enotne tarife; 

2. stroške prevoza blaga po železnici, z ladjo ali drugim 
vozilom od kraja proizvajalca do kraja trgovca na debelo, 
vštevši morebitne stroške prekladanja, merjenja, tranzitnih skla- 
dišč in prekartiranja, in to po izvirnih listinah (n. pr. tovorni 
list) in predpieanih tarifah. Obvezno je izkoristiti najcenejše 
prevozno sredstvo; 

3. pri živem govedu in ostali živini stroške krmljenja in 
napajanja na potu; pri prevozu rinfuznega blaga, če je to ne- 
ogibno potrebno, amortizacijsko vrednost ureditve za rinfuzo; 

4. stroške zavarovanja blaga na potu, in to po veljavnih 
premijskih stopnjah. 

Izjemno je priznati tudi stroške spremljanja blaga na 
potu, če so ti neogibno potrebni. V tem primeru je potrebo 
in stroške spremljanja posebej obrazložiti in dokazati z listinami. 

Prav tako je priznati stroške za hrambo in ležnino blaga 
na prekladalnih postajah in v tranzitnih skladiščih, če so ti 
dokazani z listinami in opravičeni; 

5. stroške razkladanja na razkladalni postaji ozir. v pri- 
stanišču, ki je najbližje kraju trgovca na debelo ter krajevne 
prevozne etroške od razkladalne postaje do skladišča trgovca 
na debelo s stroški nakladanja in razkladanja, in to po računu 
pooblaščenega špediterja ali katerega drugega prevozniškega 
posredovalca — po krajevni odobreni tarifi, ki velja do izdaje 
enotno tarife; 

0. stroške zaobale ali vrnitve zaobale, kolikor ni blago 
prodano bruto za neto, in sicer: 

a) za zaobalo, ki se more uporabiti samo enkrat (n. pr. 
6lama, papirnate vreče), njena polna nabavna vrednost; 

b) za zaobalo, ki se more uporabiti večkrat (n. pr. leseni 
zaboji, sodi, vreče iz jute ali konoplje), po amortizacijski vred- 
nosti take zaobale za enkratno uporabo; 

c) za zaobalo, ki se posodi brezplačno s tem, da se vrne 
lastniku na stroške kupca blaga, dejanske stroške' vrnitve 
zaobale; 

č) za zaobalo, ki se da proti določeni odškodnini, ta od- 
škodnina s tem, dsf ta ne presega amortizacijsko vrednosti za- 
obale in stroškov njene vrnitve; 

7. stroške akreditiva, ki so lahko enojni ali dvojni. Enojni 
stroški akreditiva nastanejo, kadar je akreditiv odprt pri bančni 
zvezi prodajalca kupca; dvojni stroški pa nastanejo, kadar od- 
pre bančna zveza kupca, pri kateri je bil odprt prvotni akre- 
ditiv, drugi akreditiv pri bančni zvezi prodajalca. 

Akreditivni stroški se priznajo v nabavne stroške brez 
obresti, posamezno, t. j. od primera do primera, in sicer po 
bančnih obvestilih. 

Du normiranja enotnih provizij za akreditivne posle jo 
priznati akreditivne stroške v nabavne stroške največ do zne- 
ska 2.5 promile pri enojnih akreditivih • 5 promile pri dvojnih; 

8. javne dajatve, ki neposredno obremenjajo blago na 
patu od proizvajalca do trgovca na debelo (n. pr. trošarine, 
carine). 

Iz gornjih postavk se dobi skupni znesek nabavnih stro- 
škov. Ni nujno, da bi morale bili vse te postavke skupno v 
vsaki kalkulaciji prodajne cene. Tako n. pr. odpadejo, če jo 
blago kupljeno po paritetni proizvodni ceni franko naloženo 
v vagon ali fianko najbližja podaja kupca, vsi stroški, ki so 
že všteti v proizvodno prodajno ceno. Piav tako odpade cela 
vrsta drugih postavk, če je skladišče trgovca na debelo v 
istem kraju kot skladišče proizvajalca. Potemtakem se vkalku- 
lirajo prednjo postavke v nabavno ceno samo, kolikor so de- 
janske, stvarne. 

Nabavni stroški v trgovini na drobno lahko obsegajo po- 
samezne postavke iz dejanskih nabavnih stroškov v trgovini 
na debelo. Nabavni stroški v trgovini na drobno zavise od 
števila in vrste manipulacij, ki so potrebne, da ee spravi blago 
do skladišča trgovca na drobno. 

Javne dajatve, ki neposredno obremenjajo blago pri iz- 
ročitvi v promet, t. j. v prodajo, a niso vkalkulirane v na- 
kupno ceno ozir. v nabavne etroške blaga po prednjih določbah 
tega navodila, je obračunati k prodajni ceni kot posebne do- 
datne postavke. To velja tudi za pogodbene in pobotuično 
takse. Te dajatve se sploh ne štejejo za nabavne stroške, ker 
nastanejo v trenutku prodaje blaga in jih plača kupec blaga. 

Trgovska podjetja se morajo izogibati prodaji blaga isto 
vrste in iste kakovosti po različnih cenah. Kolikor se bodo 
pojavili taki primeri, postopajo podjetja ne glede na to, ali 
gre za novo ah staro nabavljeno blago, takole: 

1. za najdražjo skupino blaga zmanjšajo najvišji kosmati 
zaslužek, ki je  predpisan za dotično blago, do 50%; 

2. če se s tem ne doseže izravnava cen, ugotove po izvrše- 
nem znižanju kosmatega zaslužka po tč. 1. povprečno ceno za 
eno in drugo skupino blaga, pri čemer je upoštevati količiuo 
ti-itih skupin, ki jih  imajo v skladišču. 

Pri ugotavljanju povprečnih cen navedejo podjetja v pri- 
javi cen, ki jo predložijo ustanovam, pristojnim za določanje 
cen, količine ene ih druge skupine blaga ter prvolne nakupno 
cene blaga. Te navedbe je podkrepiti z ustrezajočimi listinami. 

Zaradi izravnave cen v prometu smejo organi, pristojni 
za določanje in kontrolo cen, listini podjetjem, ki prodajajo 
istovrstno blago v istem kraju po višjih cenah kot druga pod- 
jetja, znižati najvišji kosmati zaslužek. Znižanje se more izvr- 
šiti do 50 % skupnega zneska kosmatega zaslužka, ki je pred- 
pisan za tisto blago. Pri tem postopajo organi, pristojni za 
določanje in kontrolo cen, po tozadevnih navodilih. 

Podjetja, ki prodajo blago na kredit za 3 mesece, mo- 
rejo zaračunati na prodajno ceno, ugotovljeno po tem navodilu, 
dodatek do največ 'A letne eskontne mere Industrijske banke 
Jugoslavije d. d., in to po odločbi o obračunavanju dodatka na 
cene pri prodaji blaga na kredit (»Uradna obvestila zveznega 
urada za cene« z dne 22. februarja 194(1, št. 8). Podjetja, K

1 

plačajo ta dodatek, ne smejo tega vračunati v nabavne stroške 
Kolikor prodaja proizvajalec lastne izdelke na drobno, 

je določiti kosmati zaslužek po določbah splošnega navodila 
za kalkulacijo v gospodarskih podjetjih z dne 8. oktobra 194J, 
št. 1509 (-Uradni list FLR.T« z dne 9. novembra 1945, št. 87)- 

Te kosmate zaslužke določijo v vsakem konkretnem pnt 
meru uradi za cene ljudskih republik ali od njih pooblaščen; 
organi za določanje cen. Od tega so izvzeti obrtni obrati,J j} 
prodajajo blago svoje lastne proizvodnje, za katere je določi» 
cene po navodilu za določanje cen obrlnim storitvam in izdel- 
kom z dne 18. decembra 1945. št. 7807 (rUradna^ obvestila 
zveznega urada za cene« z dne 21. decembra 1945, št. G). 

Za luksuzno blago po tem navodilu se šteje blago, za 

katero se plača luksuzni davek. 
Najvišji kosmati zaslužki v trgovini na debelo hi na 

drobno so: v prodaji 
.  n. -, na debelo nadrobno 

a) zmla: & 

1. Sadjp in  povrtnina,  sveže    .     ... 12 ^l 
2. sadje in povrtnina, suho  8 • 
3. znkuhe, suhe  8 ljj 
4. konserve (meso, riba,sadje, povrlnina itd.) 0 12 
5. meso,   sveže  8 îp 
fi. suho meso in izdelki klobas .... 5 1'' 
7. svežo ribe       .........       8 \r 
8. mleko ..,..,,,,.      8 lü 
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v prodaji 
na debelo nadrobno 

0 . % 
J- sin, sverà  10 18 

V>- ostali mlefni izdelki  8 16 
."• i?Jca  10 20 
i* •.••, zaklana in očiščena, divjačina   . 8 18 

• vmo, žganje in destilati: po odločbi o 
Reguliranju cen vina, vinskega destilata 
"i žganja trgatve 1945 in prejšnjih let 
(Uradna  obvestila  št.  3  z  dne  18.  ja-» 

u ?"aria   1846)   .     .     .    '  
*• .iker,  rum,  šampanjec   itd  13 25 
b P1?«    •     .     .  5 15 
16. led _ •0 
i''  -1S  in špirit  6 12 
f°- brezalkoholne pijače  13 25 
,i' Mineralne vode in soda vice .     .     .     • lô 25 
f- «ivaUka   krma  8 10 
?o .kolon»alno blago in začimbe .... V 15 
,-• 'catenine  6 12 
;| Prepečenci  (biskviti)  8 18 
•- marmelada, mezga  (pekmez)      ... 8 16 

°- čokolada, bonboni, desertni  keksi, čajno 
9r Peeivo  8 20 
T,''- öslal0 luksuzno blago         10 20 
"'• ostalo   blago  8 10 

b) Niiruberškn blago: 

1 navadno nuroberško blago   .... 7 15 
£ '.uksuzno  nurnberško blago  .... 10 20 

' 'Rie,  zaponke, gumbi,   sponke  in  drugo 
drobno nürnbocäko blago       .... 7 25 

c) Sieklnrsko blago; 
'• navadno in izdelki iz stekla .     ... 14 24 
J ^ksiizno in  izdelki  15 23 

• 5'el;lo v ploščah v izvirnih dinlenzijah   . 12 22 

č) Porcelansko bla£o: 

h "avadno  10 20 
c '"ksuzno  15 23 

d) Tehnični les in drva: 
' Jjlodi,  dpbla,  jamski   les,   tesani  (rami. 

%lezniški pragi in podobno .... 10 15 
• rc*an stavbeni les  10 15 
• Jt-'zan stavbeni les plemenitih vrst drevja 

(oreh, slavonski hrast — variolas slavo- 
"lca, rebrasti javor in podobno) ... 12 18 

• parketniki, ladijsko  dno,  vezane plošče 
r 
• furnir  10 20 

* drva  10 3 
pri   prodajal- 
cih nadrobno, 
ki imajo   iz- 
ključno pravi- 
co razdelitve 

5 
pri  ostalih 
prodajalcih 

G x                                                                           na  drobno 
• tarsio odpadki in struževina ... 10 15 

j e) Lcsc"i izdelki, igračke in podobno: 

' ilrtln'3?' leseni,  pletarski  in  stntgarsld 
2. bla„'U  12 22 
3      e0 za sèetke, ščetke, metle in podobno 10 20 

'i o rVa iZ- naVadll°Sa Iesa  10 20 

inïT? iz Plemenitega   lesa,   luksuzna 
.   n v slogu ....                ... 12 25 

izdelt   
in fin    Umeilniäl<o-okra<mega   mizarstva 
okvir! 8ia ]esor»zbarstva (okviri za slike, 

G ot'v,* 'esorezi, podoborezi) .... 10 20 

\ otr?i    lBraïke' navadno  8 18 
in nliL,Rra£ke lz gumija, celuloida, svile 

8. ftM, 
lSa     •  10 25 

««nohta»,   ..,;.,'., 10 20 

f) (ilasbeni   instrumenti:   orodje , • prodaji 
in muzikalije: na debelom» drobne- 

1. instrumenti  vseh  vr<4 10 22 
2. orodje za instrumente 12 25 
3. muzikalije 8 25 

g) Premo« in oglje: 

1. premog, rjavi in črni 5 15 
2. lignit 6 22 
3. lesno oglje      .     10 20 

h) Izdelki iz usnja in gumija: 

1. šolske   potrebščine  iz   usnja  in   gumija 
(šolske torbice)  7 15 

2. navadni izdelki iz usnja in gumija 10         . 20 
3. luksuzni izdelki iz usnja in gumija (ga- 

lanterija)         .10 23 
4. krzno in izdelki iz krzna (navadni) 10 20 
5. krzno in izdelki iz krzna (luksuzni) .     . 12 25 
6. usnje  7 15 
7. čevljarske potrebščine  10 20 
8. sedlarsko blago  10 20 
0. usnje plazilcev      .......     13 25 

10. ostalo blago (navadno)' 10 20 
11. ostalo blago (luksuzno)    .....     12 25 

i) Obutev in opanke: 

1. usnjena obutev, navadna — 15 
2. obutev z lesenim podplatom, podplatom 

iz tekstilij in podobno — 12 
3. luksuzna obutev  (plesni čevlji  iz finega 

usnja)      — 25 
4. usnjene ali gumijaste opanke     ...     — 15 

j) Elektrotehnični izdelki: 

1. instalacijsko gradivo, toplotni aparati    .      "8 15 
2. gradivo za visoko napetost, motorji, ge- 

neratorji, transformatorji, prevodniki, 
gradivo za signalne in telefonske na- 
prave, gradivo za avtomobile ....     10 15 

3. radioprejemniki   in   orodje.   ins-t rumeni i 
za merjenje 10 20 

4. žarnice 15 25 
5. lestenci 10 20 
0. vse ostalo gradivo 10 15 

k) Železo, jeklo, kovine  jn  njihovi 
izdelki: 

1. železo, pločevina, žica, osi, plugi, stroji 
za obdelavo lesa in kovin, kalorični in 
hidravlični stroji, dvigala, vagoneti .     .      8 12 

2. jeklo, kovine, žeblji, verige, vrvi, grad- 
beno okovje, železne cevi, trgovske litine 
(štedilniki in peči), žeblji za podkovanje      8 15 

3. popolne tovarniške naprave za vee vrste 
industrije 7 

4. rezervni deli za stroje, razpršilce in pod.     12 25 
5. kmetijsko orodje (motike, lopate, vile, 

grablje, krampi, kose, srpi, sekire, pluž- 
ni  deli),  priprave,  vijačno in  tehnično 
blago, armaturo 8 15 

6. posoda in ostalo jedilno orodje, navadne 
izdelave 10 13 

7. posoda in ostalo jedilno orodje, luksuzno 
(alpaka, srebro in pod.) 15 25 

8. vse ostalo blago  8 15 

1) risalni stroji, instrumenti za znanost 
in pod.: 

1. pisalni  stroji  8 18 
2. pisarniški  stroji, register blagajne 10 20 
3. njihovi   deli  12 25 
4. instrumenti in aparati za znanost 10 25 
5. medicinski in kirurški aparali. Instru- 

menti, orodje  10 25 
G. kolesa, šivalni stroji  8 18 
7. gramofoni, fotografski aparati, projekcij- 

ski kino-aparnti  10 18 
8. deli ia orodje ta. blasa pod G. la 7. .   , 12 25 
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v prodaji 
na debelo nadrobno 

9  iiplii-ni predinoli, instrumenti, aparati • % 
orodje      12 25 

10. orodje in deli za avtomobile ....     — 22 

m) Tekstilni izdelki: 
1. bonibažno-man u fa k turno in tekstilno blago 
2. manufakturno   tekstilno   blago   iz  voline 

in svile  
3. drobno modno in pleteno blago .     . 
4. preproge, tekači, zavese ,     » 
5. konfekcija,  klobuki,  kape      .     (     , 
fi. dežniki in eončniki •     * 
7. izdelki iz konoplje in  lanu .     .     . 
8. vrvarski   izdelki,  mreže t     • 
9. ostalo tekstilno blago, luksuzno .    « 

n) Stavbeno gradirò: 
1. cement      «     • 
2. mavec ,    .    , 
3. gramoz, zemlja in kamen      .    •    » 
4. pesek •     • 
5. apno      .     «     i 
ti. strešniki, opeka in pod  
7. trst je (bakula)  
8. izdelki iz žgane gline in klinkerja . 
9. samota in izdelki iz šamote . 

o) Keramika, lončevina, nagrobni spo- 
meniki in pod.: 

1. navadno t     t     » 
2. luksuzno *     •     • 12 

8 
•8 

5 
8 

10 

10 

p) Kemikalije: 
1. prečiščene kemikalije za analize ...     14 
2. ostale prečiščene kemikalije .     .     »     .     12 
3. tehnične kemikalije 10 
4. milo, milni prašek in kemična čistilna 

sredstva za gospodinjstvo      .... 
5. sredstva za dezinfekcijo in dezinsekcijo 
6. umetna gnojila  
7. sredstva za zaščito rastlin     .... 
S. anilinske barve, čiste  
9. tehnična  zemeljska  olja  in  derivati  ter 

razna   maziva   (konzistentne   masti,  bor 
olja  in pod  

10. mast za obutev 10 
11. sveče 12 
12. parketno loščilo 10 
13. ostali kemijski izdelki 10 
14. mineralno in vegetabilno predelana sred- 

stva za strojenje 5 
13. tiskarske barve 12 

r) Papir in izdelki iz papirja: 

1. šolske pisalne in risalne potrebščine     .      7 
2. papir in izdelki iz papirja, navadni .     .      8 
3. papir in izdelki iz papirja, luksuzni 

(luksuzne dopisnice, umetno cvetje, al- 
bumi itd.) 10 

s) Pisarniško  potrebščine, knjige 
in tiskano stvari: 

1. pisarniške potrebščine, navadne . 
2. pisarniške potrebščine, luksuzne . 
3. knjige in tiskovine    ,    .    ,    .    » 

15 

7 13 
.  10 18 
.  10 18 
.  10 18 
.  10 20 
»  10 20 
.  10 20 
,  12 25 

8 20 
.  10 15 
.  8 18 
.  8 20 
,  8 15 
.  10 16 
.  8 15 

8 15 
.  7 15 

15 
25 

22 
18 
15 

12 
15 
10 
12 
18 

10 
15 
18 
10 
16 

18 

15 
18 

20 

8 18 
10 20 
— 25 

š) Parfnmska in kozmetična sredstva, v prodaji 
hipien«ko potrebščine: na debelo nadrobno 

1. sredstva  za   neso  zob,  britje,   kolonska 
voda    .     .     /  10 20 

2. ostalo blago, navadno  10 22 
3. ostalo b'ago, luksuzno     ..... 10 28 
4. higienske in ortopedsko zdravstvene po- 

trebščine     10 I8 

t) Lovsko   orožje,   municija  in  pođ.: 

1. lovsko orožje, municija, predmeti za og- 
njemet in orodje 10 22 

2. razstrelivo za rudnike in kamnolome     .       7 16 
3. orodje  in  potrebščine   za   fizkulturo in 

turizem 10 20 

u) Urarski in draguljarski predmeti: 
1. ure ,     .     10 25 
2. draguljarski predmeti, bižuterija       t     ,     12 25 

v) Razno: 

1. lilatelistični predmeti                         •     « 10 2J 

2. cerkveno orodje in devocionalije .     ,     , 10 25 
3. izdelki  umetne obrti , — 2J 

4. zdravilne rastline, nepredelane        ,     . 5 ~~ 
5. zdravilne rastline, predelane .     ,     ,     , 12 18 
6. semena vseh vrst ....... 13 25 
7. čreva, nasoljena in sušena    ...» 10 20 
8. ptice, male živali, piča in potrebščine   . — 30 
9. sveže cvetje, sadike  15 30 

10. pogrebne potrebščine, razen oblek   .     .     — 20 
11. medičarsko in lectarsko blago     ...     — 2a 

Za evidentiranje cen v trgovini na debelo in na ^r<v,* 
po tem navodilu PO pristojni uradi za cene ljudskih rep«0' 
in od njih pooblaščeni organi za določanje in kontrolo ceo- 

Kosmati zaslužki, predpisani v tem navodilu, so najyW^' 
Organi,  pristojni   za   evidentiranje  cen   v  trgovini   na  det 
in  na  drobno, smejo določiti po navodilu  zveznega urada ^ 
cene tudi nižje kemnalc zaslužke. Kolikor so cene posamPZnP° 
blaga določene franko postaja  kupca po enotni paritetni P 
vozni   postavki,  morajo   prodajalci  navesti  v  fakturi  za ^* 
blago posebej ceno blaga in posebej paritetno prevozno postav 

Kosmati zaslužek je zaračunati samo na ceno blaga. 
Določbe tega navodila ne veljajo za blago, za kalef0 

določene enotne cene v trgovini na debelo in na drobno. 
Ko   dobi   to  navodilo   obvezno   moč,    prenehajo  ve,'n0 

navodilo za določanje cen v trgovini na debelo in na dr"" 
z dne 11. V. 1943, št. 2902  (Uradni list DFJ z dne 22. nw 
1945,  št. 34)   in vsi  ostali  predpisi, ki niso v  skladu 9 

navodilom. 
To  navodilo  dobi  obvezno  moč   osmi   dan  po ^••},••. 

posebni izdaji  Uradnega lista FLRJ   (^Uradna obvestila z 

nega urada za cene-t). 

V Beogradu dne 5. marca 1946. 
St. 4850. e. 

V. d. direktorja zveznega urada za c 

Marko Perović s. r. 

(Objavljeno v -Uradnih obvestilih zveznega urada za c 

z dne 8. marca 1946, it. 153/10.) 

— trn 

Založba: Uprava Uradneaa lieta LRS; urednik: Poh« Robert; tiska tiskarna »Murkurc d. d. — vsi v Ljublja"1» 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik •. Priloga k 31. kosu z dne 20. aprila 1Ü46. Številka al. 

Sodna oblastva 
To 128/46-3 1375 

Oklic 
Tožeča stranka: Klarič Regina, rojena 

Sm°k, zasebnica v Novi vasi pri Mari- 
°ru, je vložila zoper  toženo stranko: 

spri^a **ože'a, mizarja ravnotam, ki je 
eaaj brez stalnega bivališča, pri tukaj- 
jem sodišču tožbo na razvezo zakona. 
«ayna ustna razprava v tej stvari je dol 

Uri 
0cerm na dan 1. maja 1946 o poli 9. 

Pri tem sodišču, soba št. 80. 
. Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
Jj s°dišce postavlja skrbnika na čin tov. 
. • «ozino Igorja, ki bo zastopal njene 
j,e'ese  na  njen   račun  in  nevarnost, 
»Dip • Se lo*enec sam ne iayi ali ne 

* enujö svojega pooblaščenca. 
u«rožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 8. aprila 1946. 

ïo 29/46-3 * 1368 
Oklic f   v    v 

Seli x^ stranka Langer Marija roj. Zu- 
pan lvilia v Koprivnici št. 15, žasto- 
-   * po pooblaščencu Omerzu Francu, 
KOD i .u v K°Privnici št- 1•> PoSta 

Iprotî • l03 Pri RaJlienburgu, je vložila 
zid*. toženi stranki   Langerju   Ivanu, 
Unì V. zuiah Pri Vinici v Beli kra" 
K. ï sedaf neznanega bivališča v Kanadi 
*ad-   erika» k °Pr- št- To 29/46—1 tožbo 

^razvezo zakona. 
fee ;/ok Za ustno razpravo o tej tožbi Je določil 
•pn\ ^a 15. maja 1946 ob 8.30 uri 
str0pjm sodišču v sobi št. 58, prvo nad- 

se „•.,, vališče tožene stranke ni znano, 
okrožn 4a tov- Hlede štefan. tajnik 
8^rbnikga so<ii^a v Novem mestu za 
Martin ^ ^° °° zastoPal na njeno 
**% aP in etroške» dokler ne pride 
I>0obia|g   De *menuie sodišču drugega 

0krožno sodišče v Novem mestu 
( dne 11. aprila 1946. 

1/•-3 1367 

ToZ Oklic 
•'• tč slranka Omerzo Franc, posest- 
ma n-.°Privnici št. 15, pošta Kopriv- 
to*enii«,*aihenburgu, jo vložila proti 
Prej Ls"ankl Omerzo Neži roj. Viziar, 
&J n5S"la' Koprivnici št. 15, se- 
•1/4•17••^• bivališča, k opr. št. To 

Narok 1°      radi razveze zakona. 
Se ie določ-ai-USln° razpravo ° teJ tožb' 

P,ri temd
e
a

n
ni--   ma'a •6 ob 9. uri 

Str°PJe.     aiscu v sobi ft. 58. prvo nad- 

jave 
Ker bivališče tožene stranke ni znano, 

se postavlja tov. lllede Štefan, tajnik 
okrožnega sodišča v Novem mestu za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne pride 
sama ali ne imenuje sodišču drugega 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 11. aprila 1940. 

Z 288/46—6 * 1353 
Oklic 

V zapuščinski zadevi po dne 1. II. 
1946 umrlem Jamnikarju Martinu, upok. 
fin. nadpregleduiku v Vitanju-trg 63, Ki 
ni zapustil nobenega sporočila posled- 
nje volje, dediči sodišču niso znani. 

Baje je zapustil dva v Trstu živeča 
sinova. 

Kdor želi uveljavljati kake pravice do 
zapuščine, mora to sporočiti temu so- 
dišču v 6 mesecih od dneva tega oklica 
in dokazati svojo dedno pravico. Po 
izteku tega roka se bo zapuščina izdala 
prijavljenim dedičem aH pa stavila na 
razpolago državi. 

Okrajno  sodišče  y Slov. Konjicah. 
odd. III., 

dne 4. aprila 1946. 

V Sp 202/46—4 1355 
Amortizacija 

Na prošnjo Dajčman Jožefe, oskrbnice 
v Rošpohu št. 29, se uvaja postopek za 
amortizacijo vrednotnice, ki jo je pro- 
silka baje izgubila ter se njen imetnik 
poziva, da uveljavi v 2 mesecih, počenši 
z dnem objave v Uradnem listu svoje 
pravice, sicer bj se po preteku tega roka 
izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznameniio vrednostnega papirja: 
hranilna knjižica Mestne hranilnice v 
Mariboru štev. 45275 glaseča se na ime 
Dajčman Jožefa z vlogo DFJ din 830.—. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 13. aprila 1946. 

Razna oblastva 
Št. 2642/2-1946 t 1354 

Razpis 
javiicga natečaja za II. dimnikarski 

okoliš v Murski Soboti 
Okrajni LO v Murski Soboti razpisuje 

na osnovi § 93., odst. 1., zakona o cbrtih 
in § 7. pravilnika za izvrševanje dimni- 
karskega obrta javni natečaj (konkurz) 
za izdajo dovolila za II. ometalni okoliš 
v Murski Soboti, ki je postal prost s 
smrtjo Hartman Ane, vdove po dimni- 
karskem mojstru Hartmanu Francu. 

Izpraznjeni dimnikarski okoliš obsega 
vsa poslopja v Murski Soboti od Ulice 

Maršala Tita — leva stran, Lendavska 
ulica, Klavniška ulica, ulica Cvetka Šte- 
fana, Soteska, Kolodvorska ulica, Gre- 
gorčičeva ulica, Partizanska ulica, Bol- 
niška ulica, Cerkvena ulica, Kardoševa 
ulica, Panonska ulica, Ulica 18. oktobra. 
Čopova ulica, Trstenjakova ulica, en del 
Nove ulice ter okoliške kraje: Noršinci, 
Mlajtinci, Lukačev«, Rakičan, Bakovci. 
Krog, Satahovci, Gradišče, Murski Crnci, 
Tropovci, Tišina in Petanjci. 

Prošnje, ki morajo biti pravilno kol- 
kovane in opremljene   s   prilogami  v 
smislu § 95., odst. 3., zakona o obrtih, 
se vlagajo pri okrajnem LO, gospodar- 
skem odseku v Murski Soboti v roku 
enega meseca po objavi v Uradnem listu 
LRS. Pozneje vloženih  prošenj okrajni 
LO pri oddaji dovolila ne bo upošteval. 

Okrajni LO Murska Sobota, 
gospodarski odsek, 
dne 13. aprila 1946. 

Razno 

Poziv upnikom 
1360 

Tvrdke: Turk Rajko, carinsko posred- 
ništvo, Ljubljana, 

Javna skladišča špedicije Turk, Ljub- 
ljana, Kotnikova 12 in 

Špedicija Turk, Ljubljana, Masary- 
kova cesta št. 9 so prešle z odločbo 
ministrstva za trgovino in preskrbo 
FLRS v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v najkrajšem 
času prijavijo likvidatorju pismeno svoje 
morebitne terjatve na naslov: Javna 
skladišča d. z o. z., Ljubljana, Tyrseva 
costa 33, telefon 2366 in 2851. 

Likvidator: 
upravnik Javnih skladišč 

1380 3-1 
Poziv upnikom 

Nabavna zadruga »Lipac z omejenim 
jamstvom v Ljubljani se je po sklepu 
glavne skupščine z dne 25. februarja 
1946 razdružila in prešla v likvidacijo, 
ki je bila vpisana v zadružni register s 
sklepom Zadr. I 38/11 z dne 21. marca 
1946 (priloga k Uradnemu listu št. 29 
od 13. aprila 1946). 

Upniki se pozivljejo, da v šestih me- 
secih prijavijo   likvidatorjem . pismeno 
svoje morebitne terjatve. 
Nabavna  zadruga  »Lipa«  z  omejenim 

jamstvom v Ljubljani v likvidaciji, 
Kongresni trg št. 19 

1323-3-2 
Poziv upnikom 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 



Siran 174. Stev. '••: 

IR. III. 1046 št. 2978 46 v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
št. 1759424 z dne 2 III. 1946 je «lavna 
kmetijska blagovna zadruga v Ljubljani, 
z. z o j. prešla v likvidacijo. 

Upniki se poznajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve 
na naslov: Glavna kmetijska blagovna 
zadruga v Ljubljani z. z o j. v likvida- 
ciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 
* 

1321—3-2 

Poziv upnikom 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16 III. 1946 št. 2978'46 v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
št 1759/124 z dne 2. •. 1946 je Gospo- 
darska zveza v Ljubljani z. z o. j. prešla 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve na 
naslov: Gospodarska zveza v Ljubljani 
z. z o. j. v likvidaciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 

1322-3-2 

Poziv upnikom 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. III. 1946 št. 2978/46 v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu .t. 1759/124 je Kmetijska družba 
v Ljubljani z. z o. j. prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve na 
naslov: Kmetijska družba v Ljubljani 
z. z o. j. v likvidaciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 
* 

1370 
Vabilo 

Upravni svet Celjske posojilnice d. d. 
sklicuje občni zbor delničarjev 
Celjske posojilnice d. d. v Celju 

za dan 15. maja 1946 s pričetkoin ob 10. 
uri v sedanjih prostorih Celjske poso- 
jilnico v palači Ljudske posojilnice, Celje, 
Vodnikova št. 2, z naslednjim dnevnim 
redom: 

1. sklepanje o likvidaciji Celjske po- 
sojilnice; 

2. sklepanje o event, fuziji z drugim 
denarnim zavodom; 

3. slučajnosti. 
Upravni svet 

Izgubljene listino 

Izgubil sem dijaško knjižico II. d raz- 
reda državne gimnazije v Kranju, št. 1, 
izdano od ravnat, drž. gimn. v Kranju 
na ime Aleš Filip iz Brega pri Kranju. 
S tem jo preklicujem. 
1350 Aleš Filip 

Izgubil sem diplomo o praktičnem 
učiteljskem izpitu št. 37, izdano od drž. 

učiteljišča   v   Mariboru   na   ime   Bibič 
Alfred, učitelj v Črenšovcih. S tem jo 
preklicujem. 
1358 Bibič Alfred 

Izgubil sem železničarsko legitimacijo, 
izdano od signalne delavnice drž. želez- 
nic v Ljubljani na ime Čepon Oskar iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1371 Ccpon Oskar 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C, št. 015908, izdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Cerne Ivan 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1351 Cerne Ivan 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
(ev. št. tablice: 190274), izdano od bivše 
uprave policije v Ljubljani na ime Gru- 
den Vlado iz Ljubijane. S tem jo pre- 
klicujem. 
1378 Gruden Vlado 

Izgubil  sem delovno  izkaznico  štev. 
G2894, izdano od KLO v Srednji Bistrici 
(Prekmurje). S tem jo preklicujem. 
1366 •••• Martin 

Izgubil sem spričevalo 1. raz. gimn. 
za šol. leto 1944/45., izdano leta 1945. od 
ravnateljstva drž. gimn. v Zemunu na 
ime Hudeček Franc iz Ljubljane. S tem 
ga preklicujem. 
13S1 Hudeček Franc 

Izgubil sem evid. tablico št. S—2206 
za motorno kolo, izdano od ministrstva 
za lokalni promet v Ljubljani na ime 
Intihar Anton z Vrhnike. S tem jo pre± 
klieujem. 
1374 Intihar Anton 

Izgubil sem evidenčno tablico oseb- 
nega avtomobila štev. 1040, izdano od 
ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Jaklič Jože iz Ljubljane 9. 
S tem jo preklicujem. 
1372 Jaklič Jože 

Izgubil sem orožni list za posest in 
nošenje revolverja kal. 7.65 mm, izdan 
od komande NM v Ljubljani na ime 
Kačar Drago iz Ljubljane. Š tem ga pre- 
klicujem. 
1382 Kačar Drago 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 18/45, izdano od KLO v Gornjem 
Lakošu na ime Koprivec Amalija iz Gor. 
Lakoša, okraj Dol. Lendava. S tem jo 
preklicujem. 
1379 Koprivec Amalija 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 031447. izdana od komande NM v 
Ljubljani na ime Kraker Frančiška iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1373 Kraker Frančiška 

Izgubili smo bele (knjižica) žiro čeke 
Narodne banke kraljevine Jugoslavije, 
podružnica Ljubljana št. 672296 — 672325 
in rdeče (knjižica) žiro čeke št. 283200 
— 283275. S tem jih preklicu jemo. 
1377 Jos. Kunstcl i sin, Vrhnika 

Izgubila se je osebna izkaznica št.Sos» 
z dne 8 X. 10ÌÓ in začasna izkaznj^ 
za kolo št 3797, s .;tev. kolesa 815•*. 
obe izdani po okrajnem narodnem od" 
boru, od-,ek za notranje zadeve v Ljut°* 
meru in legitimacija Ljudske fronte 
štev. 3-150'iO, izdana po okrajnem od- 
boru OF Ljutomer, vse na ime Magd10 

Ana, Radomerje št. 7. S tem jib Pre' 
klieujem. 
1357 Magdič Ana 

Izgubil sem spričevalo 2. razreda 
I. drž. de-ke meščanske šole v Ljubljani 
(na Prillali) za 1. 1939/40. na ime Uihej: 
čič Franc iz Petelinj, obč. Dolsko. S teH» 
ga preklicujem. 
1361 Milielčič Franc 

Izgubili so se dokumenti tov. avto* 
mobi la Dodge št. 12916, izdani f* 
DASPa v Ljubljani na ime »Navod«, 
Ljubljana. S tem jih preklicujemo. 
1362 »Mlekopromet«, poslov. PM 

Tzgubila i-em za-asno osebno izkazW00. 
na ime Iî:ij\el Ivanka, stanujoča V D°'^ 
vasi «4 pri Kočevju, ki mi je bila iz<jan~ 
od 010 v Kočevju. S leni jo preklicUJeD1' 
1356 iiajšcl Ivank» 

Uničena mi je bila diploma drž. J1 ' 
leljišča v  Ljubljani št. 51, izdana jei. 
lf)36. od ravnateljstva drž. učitelji^. 
Ljubljani un ime Rožič Marinka iz fae 

pri Kamniku. S tem jo preklicujem. 
1384 Rožič Marink» 

Izgubil sem svojo in svoje žene o=jL 
no  izkaznico, glaseči se na ime T<> 
Sablatnik in  Àna Sablatnik z Jes"" 
S tem jih preklicujem. 

Sablatnik •••»> 
žično pletilstvo, 

Jesenice na G° J 
13C5 Industrijska i"-  _, 

Izgubil sem vojaško knjižico št.<$8    ' 
izdano ( I   komande bataljona 3^ .^g 
mande IV. armije v Ljubljani "a...  g 
Strah  Franc iz Sv. Križa  pri LiW1, 

tem jo preklicujem. 
1383 Strah Frane 

Ukradeni sla mi bili vojaška W'nj, 
št. 018027 KNOJ na ime Skreblin J; ^ 
niča  p. poručnik   in  uverenje  (° JLri- 
niča) na ime Sever J. Danica iz 

bora. S tem jih preklicujem. 
1352 Skreblin Dan»» 

7ettei- 
Certifikale parnega valjarja tv. •   ,•• 

mayer A. G. Št. 672 je uničil °W w 
ob svojem umiku leta 1945. iz w"e"ve' 
Sobote. S tem jih proglašamo za 

ijavne. 
Maribor dne W. aprila 10iß. 
Štev. 425/6-1946. .. „r 

1376 Uprava cest, Mar»" 
.     {zda0" Izgubil sem osebno izkaznico..'     v 

od krajevnega LO v Dobrunjan "j^e 
metno knjižico za moško kolo z oStaj0 
»Tribuna« tov. št. 8712, izdano cd V ^ 
NM Sostro, oboje na ime Žabje» 
iz Dobrunj. S tem ju pretUcuje«1- 
1359 žabjek iT 

Založba: Uprava Uradnejia lista JLRS; urednik: Pohar Robert: tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani« 



VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 81. kosu Uradnega lista LRS z dne 20. aprila 1946. Štev. 5. 

[VSEBINA? 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

8. Odločbe za posamezna podjetja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
rwì°?a ° doložitvl c°n železniškim pragom. 
nÜi v a ° ol)veznem izobešanju prijavljenih oz. odobrenih cen. 
Odločba o določitvi enotno cene za 16%ni in 18°/oni super- 

losfat z veljavnostjo za vso območje Federativne ljudske 
f. "publiko Jugoslavije. 
ualočba o določitvi enotne prodajne proizvodne ceno za hra- 

stove, kostanjove in smrekove taninske ekstrakte  (tekoči, 

trdni in v prahu) z veljavnostjo za vse oteiočjc Federativne 
ljudske republiko Jugoslavije. 

Odločba o uporabi novega navodila za določanje cen v trgo- 
vini na debelo in na drobno', št 4850/4C za blago, ki so ga 
trgovska podjetja imela y skladiščih na dan, ko je to na- 
vodilo dobilo obvezno moč. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

8. 
ODLOČBE 

za posamezna podjetja 

Urad za ceno pri predsedništvu vlado LRS  jo določil 
Proizvodno cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Tvrdki Franjo Lenart, izdelovanje perila v Ptuju, za: 
poske srajce 8 podloženim ovratnikom 
jo vložki »Ivica«, gladke, vel. 87—42   .     . komad din 140.RO 
|s'e, desia „       „   151.45 
*•«>. is frcnEa 1 K ,       „   140.47 
m°sl;o spodnjo hlačo na vrvico iz art. »Mo- 
j     rava«, dolž. 100—105 cm »        »     05.13 
lsIe iz art. »Planica« in z dodatkom ke.per 
>,,  Vaku „       „     76.29 
?e « art. »Planlca< brez keper (raku .    »      „       „    78.81 
ls'e iz art freng 1 K „       „    92.39 

Ceno veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1079/8 z dne 6. aprila 1946. 

»      Tvrdki   Andrej   Ogriaek,   pletilstvo   v Kranju,  za: 
antovski Jopič z žepi, art. 865 iz vigogne in bombaža 

:eL 3 komad din 108.63 
*7 4     i    .    .    .    ,      ,. » 117.80 
*e,L 5  „ 126.72 
*e • e  n 136.05 

•l* • ? !      „ „ 145.73 
3 ,   8 •    «    •    .    , „ „ 154.86 
•* a.   ,   .  164- 

'deMisi '    "    •»•«««*••      n n 173.23 
'   vtnîL*01?100 • ovratnikom, art. 611 iz vigogne m bombaža 

5 î « «»°-32 
Wie       * « - 119-70 

»el (j       • » 128.09 
(Pel 7 * •    •    •    .      • « 138.34 
»el. 8*"*'    •«•••••      » u 147.67 
»eL g.'    *    '    •    »    •    »  n 157.55 
»•••       "•    ••»!«••    •      • » 166.88 

n     "*»«••*«•«»      • ,, 175.78 
6   e ve'Jalo Iranko izdelovalnica brez javnih dajatev. 

*• ^l/* i dne 8. aprila 1946. 

Tvrdki A. J e gl i č, pletilstvo v Lescah pri Bledu, za: 
moški jopič iz voln, vigogno, vek 2 . . . ikomad din 182.58 
moški brezrokavnik iz lesno volne, št. 1 , ,, „ 110.83 
moški brezrokavnik iz vigogne-svile, št. 1 . „ „ 102.52 
Baby   garnitura    (jopica,   hlačke,   kapica) 

iz volne in svile, vel. 0.1 „       „   173.— 
Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
št. 87/4 z dno 8. aprila 1946. 

Tvrdki Bazol Tinca, etroj. pletilstvo v Zagorju ob Savi, 
za: 
žensko jopico iz vigogne, vek 1 . . 
žensko jopico iz vigogne, vel. 1, lažja 
«trosko jopico iz vigogne, vel. 2 . 

•otroško jopico iz vigogne, vel. 4 
otroško jopico iz vigogne, vel. G « 
ctreško jopico iz vigogne, vel. 8 • 
otroško jopico iz vigogne, vel. 10 . 
otroško jopico iz vigogne, vel. 12 • 
otroško Jopico iz vigogne, vek 14     . 

Ceno veljajo franko izdelovalnica brez 
St. 408/3 z dne 8. aprila 1946. 

ikomad din 182.10 
,,   174.69 

„       „   100.50 
„   105.45 

komad din 115.55 
„   118.02 

„       „   126.30 
»       »   128.83 
n       „   135.-T» 

Javnih dajatev. 

Tvrdki Bohinc-Vogelnik', tov. pletenin v Radov- 
ljici, za; 
art. 804 moški pulover brez rokavov te vi- 

gogne, vel. II komad din 110.50 
art. 805 ženska Jopica e kratkimi rokavi ii 

vigogno in bombaža, vel. II .    .    .      „       „   127.60 
art 806 ženski pulover s kratkimi rokavi iz 

vigogne, vel. II „-       „   103.20 
art. 803 ženske srajčko iz bombaža, vel, II      „       „    75.80 

Ceno veljajo za en komad franko tovarna brez Javnih' 
dajatev. 

6t. 813/4 e dne 9. aprila •6. 

Tvrdki Fr. Novaik, strojno pletilstvo • Radovljici, za: 
ari 807 otroški   pulover  brez   rokavov   iz i 

vigogna in bombaža, vel. 3 ,    ,    , ikomad din  61.-^ 
art. isti, vel. 1     ..,..,»    ,      H      u    41.— 

za vsako aadaljnjo Številko do G ': 
po din 5.— več na cono vel. 1; > 

art. 408 žonsko Jopico iz bombala  .    .    t      „       „   175.25 
art. 409 damsko Jopico » kratkimi  rokavi, 

iCdego, iz bombaža, vel S _ (j,,_,^ „   .; »  130.50 
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art. 410 damski pulover s kratkimi  rokavi komad din 
(modri) iz bombaža, vel. 3 . „ „   114.50 

art. ÖOö \i'rr.  moški   pulover   brez   rokavov 
(zelen) iz vigogne in bombaža, vel. 3 „ „     92.50 

art. 50G moški pulover brez rokavov (rdeč) 
iz bombaža, veL 3  „ „     82— 

Cene   veljajo  za  en   komad   franko  izdelovalnica  brez 
javnih dajatev. 

št. SI G/3 z dno 9. aprila 1946. 

Tvrdki  Karol   Košir,   slamnikarstvo v Domžalah,  za: 
1. bast,   moški   slamnik,   barvan,   41/•,   5, 

.") '/a mm  komad din 61— 
2. isti  7—8 mm  „ „ 47.17 
3. isti 9—10 mm  „ „ 43.17 
4. kranjska kita, fantovski slamnik, barvan 

št. 3  „ „ 35.40 
5. bast,  kopalni, veliki, barvan, 9—10 mm „ „ 55.30 
6. kranjska kita,  kopalni,  damski, barvan 

št.  3  „ „ 51.17 
7. bast, kopalni, navadni, barvan, 9—10 mm „ „ 34.29 
S. bast, damski kopalni, barvan, 7—8 mm „ „ 39.85 
9. kranjska  kita,  moški   slamnik,   barvan 

st. 1     •     •     i     ...«,.     . „ „ 84.— 
št. 2  „ „ 67.90 
št. 3  „ „ 59.72 
št. 4  „ „ 49.13 

10. bast, fantov.-ki, naravni, 9—10 mm . „ „ 28.95 
11. bast, naravni, slamnik za deco, 9—10 mm „ „ 38— 

Cene veljajo za en komad franko delavnica brez javnih 
dajatev. 

Štev. 1G32/1 z dne 8.'aprila 1946. 

izdelki v Ljubljani, za: 
.  komad din     4— 

Tvrdki Franc  S e dov n i k ,  kov. 
TndovoJno rozeto '/«" in V2" 
vodovodno rozeto 3A" 
enojne klozetne spone 
dvojne klozetne spone 
•kalupe (modele)  za prvivrt   .     . 
rozete za sifene  

Cene veljajo franka delavnica brez javnih dajatev, 
St. 1553/1 z dne 9. aprila 194C. 

M                ÎÎ 4.25 
par        „ 16— 

«          ?» 24— 
garn. 11.35 
komad   „ '   8.50 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 

o določitvi ecu železniškim pragom 

1. člen 

Do nadaljnje odredbe se tesanim in rezanim železniškim 
pro L" m dolori jo naslednje najvišje cene, ki veljajo za območje 
vse Kiieiativne ljudske republike Jugoslavije: 

za 1 komad 
dinarjov 
228— 
216— 
144— 
84.— , 
78— 
72— 
«0— 

I. hrastovi  železniški  pragi: 

1. dolžine 2.C0m, profila 16X26X16 cm 
2. dolžine 2.50 m,  profila 15X25X16 cm 
3. dolžine 2.30 m,  profila 14 X 22 X 14 cm 
4. dolžine 1.G0 m, profila 14 X 20 X14 cm 
5. dolžine 1.50 m,' profila 14X20X14 cm 
0. dolžine 1.40 m, profila 13X18X14 cm 
7. dolžina 1.20 •. prolila 13^18. X 14. •• 

1. dolžine 
2. dolžine 
3. dolžine 
4. dolžine 
5. dolžine 
6. dolžine 
7. dolžino 

1. dolžino 
2. dolžine 
3. dolžino 
4. dolžine 
5. dolžine 
6. dolžine 
7. dolžine 

II. borovi železniški pragi: 

2.G0 m,  profila  16 X 2G X IG cm 
2.50 m, profila 
2.30 m, profila 
1.60 m, profila 
1.50 m, profila 
1.40 m, profila 

15 •25• IG cm 
14X22X 14 cm 
14 X 20 X 14 cm 
14 X 20 X 14 cm 
13X18X14 cm 

1.20 m, profila 13X18X14 cm 

III. bukovi železniški pragi: 

2.60 m, profila 16X26X16 cm 
2.50 m, profila 15 X 25 X IG cm 
2.30 m, profila 14 X 22 X 14 cm 
1.60 m, profila 14X20X14 cm 
1.50 ra, profila 14X20X14 cm 
1.40 m, profila 13 X 18 X 14 cm 
1.20 m, profila 13X18X14 cm 

za 1 komad 
dinarjev 
ISO— 
162— 
120— 
72— 
60— 
54— 
45— 

1G3.- 
156.- 
108.- 

65.- 
55.- 
48.- 
40.- 

2. člen 

Prednje cene jo razumeti franko naloženo v vagon al) 
vlačilec za en komad brez skupnega davka na poslovni promet 
in drugih javnih taks in dajatev, ki nastanejo v trenutku 
prodaje. 

Prednjo cene veljajo samo dotlej, dokler se ne znižaj0 

posamezni stroški, po katerih so odobrene te cene. 
Brž ko se dejansko zniža kateri koli strošek, mora V0^'. 

jetje neposredno znižati ceno v ustrezajočem znesku in hkrati 
predložiti pristojnemu organu za določanje cen novo kalkulacijo- 

3. člen 
Za izdelavo železniških pragov ter toleriranja dimenzij 

in kakovosti veljajo tehnični predpisi uprave državnih železnic- 

4. člen 

S to odločbo je razveljavljena odločba zveznega ministr- 
stva za trgovino in preskrbo — uprave za cene št. 7621 z dB* 
31. avgusta 1945. 

5. člen 

Ta odločba dpbi obvezno moč o=om dni po objavi v p0* 
sebni izdaji Uradnega lista FLRJ (^Uradna obvestila zvezneg3 

urada za cene«). 

Beograd dno 5. marca 1946. 
St. 4744. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene> 
Marko Perovié s. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cenß 

z dne 8. marca 1946, št. 155/10.) 

ill 

ODLOČBA 

o  obveznem izobešanju prijavljenih oz. odobrenih cC° 

1. člen 

Vsa trgovska podjetja morajo v svoji prodajalni i20^^. 
na vidnem mestu objavo, iz katere jo razvidno: s katero 
vilko, kdaj in pri kateri ustanovi je prijavljena oz. odobr 
cena blaga, ki ga prodajajo v prodajalnah. 

2, člen 

Kršitev tega predpisa jo kazniva po .zakonu o ••"•• 

nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

•    3. člen , 
Ta odločba dobi obvezno moč osem dni po objavi v  fle<), 

nem listu FLRJ (»Uradna obvestila zveznega urada za c 

Beograd dno 11. marca 194C. 
St. 5083. ' cenc: 

V. d. direktorja zveznega urada za 

Marko Pcrović s. r. 
,   »j cd10 

(Objavljeno v sUradnih obvestilih zveznesn luaaa * 
s due. 15. marca 1916. št. 169/11.) 
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ODLOČBA 
0 določitvi enotne COUP za IG "/oni in lSVoiii supcrîosfat 
z veljavnostjo /:\ vso območje Federativne ljudsko repu- 

blike Jugoslavije 

1. člen 

Za 1 y/on i in ISVoni eupprfosf.it se določijo na.-Jednje enot- 
ne prodajne proi/.\odne cene: Za 100 kg 

u dinarjev 
•. superfosfat s IGVo v vodi topljivo fosforne kislino   205.— 
2. suporfosfat z 18"/o v vodi topljive fosforne kisline   226.75 
3- superfosfat s 1•>•/• v vodi topljive fosforne kislino   235.— 
4- superfosfat z IS"/» v vodi topljive fosforne kisline   256.75 

Prednje cene veljajo franko vsako skladišče v kraju proiz- 
vodnje na vsem območju Federativne ljudske republike Jugo- 
slavijo, neto, brez ekupnega davka in ostalih javnih dajatev. 
•" Ceni je vračunana zaobala. 

Ceno, navedene pod točkama 1. in 2., veljajo za superfosfat 
v Papirnatih vrečah po 50 kg. pod točkama 3. in 4. pa za super- 
fosfat v vrečah iz jute^o 50 kg. 

2. člwi 

Za lGVuni in 1SV«ni superfosfat se določijo naslednjo enot- 
ne ceno v prodali na debelo: Za 100 kg 
1 dinarjev 
l' supcrlotìfat. s IGVo v vodi  topljive fofifornc kislino   222.80 
2- superfosfat z 18Vo V vodi topljive fosforno kisline   245.40 
3- superfosfat s IGVo v vodi topljivo fosforne kisline   252.80 
4- superfosfat z 18% v vodi topljive fosforne kisline   275.40 

Prednjo Ci>ne je razumeti za nolo Ježo v prodaji na debelo 
• dobavi kompletnih vagone;ih pošiljk, franko vagon vsaka 
železniška postaja normalnotirne železnice. V ceni sta vraču- 
nana skupni davek in zaobala. 

Cene, navođeno pod točkama 1. in 2., veljajo za sup^r- 
lûsîat v papirnatih vrečah po 50 ku, pod točkama 3. iu 4. pa za 
superfosfat v vrečah iz jute po 50 kg. 

3. člen 

Za 16°/oni in ISVoni superfosfat se določijo naslednjo enot- 
no cene v prodaji na debelo: Za 100 kg 

dinarjev 
*• superfosfat s 16°/» v vodi topljive fosforno kislino   216.30 
*• superfosfat z 18Vo v vodi topljive fosforne kisline   238.90 

• superfosfat s IGVo v vodi topljivo fosforne kisline   246.30 
4> superfosfat z 18Vo v vodi topljivo fosforne kislino   268.90 

Za      ,.rv9^nJ° •••• ie razumeli za neto težo v prodaji na debelo 
|f la°ličine, ki so manjše od vagonskih  pošiljk,  franko nato- 

lo v vagon v kraju proizvodnje. V ceni sta vračunana skupni 
aavek in zaobala. 
j.,. Cene, navedeno pod točkama 1. in 2., veljajo za super- 
Run tV PaPirnn<ih vrečah po 5• kc, pod točkama 3. in 4. pa za 
"iperlosfat v vrečah iz jute po 50 kg. 

4. člen 

Sebn" .a ,0f"0,':',a dobi obvezno moč osom dni po objavi v po- 
li-,.;;1 lzdaJi Uradnega lista FL1M ^Uradna obvestila zveznega 
rada za cene<). 

pograd dno 14. marca 1946. 
ftlev. 5719, 3820 in 5130. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Pcrović •. r. 

* d     o    v^en° v "Uradnih obvestilih zveznega urada za ceneč 
°e 23- Marca 1946, št. 192/12.) 

ODLOČBA 

o določitvi enotne prodajne proizvodne rene za hrastove, 
kostanjeve in smrekove taninske ekstrakte (tcKovi, trdni 
in v prahu) z veljavnostjo za vse območje Federativne 

ljudske republike Jugoslavije 

1. člen 

Hrastovim, kostanjevim in 6mrekovim taninskim ekslrak.- 
tom (tekočini, trdnim in v prahu) so določi enotna cena 

din 40.— za 1 FVo. 
ki velja za vse območje Federativne ljudske republike Jugo- 
slavije. 

Prednja cena velja za blago, naloženo franko kraj pro- 
izvodnje. Za tekoče ekstrakte velja cena brez zaobalo, za trdne 
in v prahu pa v papirnatih vrečah. 

V ceni niso vračunani skupni davek na poslovni promet 
in ostale dajatve. 

2. Člen 

Proizvajalci taninskega ekstrakta obračunajo svojo notra- 
njo individualne cene z enotno ceno po pravilniku o skladu za 
izravnavo cen taninskega ekstrakta, ki ga je izdalo zvezno 
ministrstvo za industrijo. 

3. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osem dni po objavi r 

posebni izdaji Uradnega lis4a FLRJ (>Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cenec). 

Beograd'dne i- marca 1946. 
St. 3728. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovič 8. r. 

(Objavljeno v >Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dno 8. marca 1946, št. 154/10 in z dne 23. marca 1946, 
št. 195/12.) 

ODLOČBA 
o uporabi novega navodilu, za določanje cen v trgovini 
na debelo in na drobno, št. 4850/46 (»Uradna obvestila 
zveznega urada za cene« št. 10/46) za blago, ki so ga 
trgovska podjetja imela v skladiščih na dan, ko je to 

navodilo dobilo obvezno moč 

1. člen 

Ti-jtcveka podjetja morajo najkasneje do 30. aprila 1946 
vskladiii cene neprodanega blaga s predpisi novega navodila 
za določanje cen v trgovini na debelo in na drobno št. 4850 
z dne 5. marca 1946 (»Uradna obvestila zveznega urada za 
cene« z dne 8. marca 1946, št. 10), in sicer takole: 

a) Za blago, ki so ga podjetja nabavila po zamenjavi 
denarja in za katero so prijavila cene v smislu starega navo- 
dila za določanje cen v trgovini na debelo in na drobno z dno 
11. maja 1945 (Uradni list FLRJ št. 34/45) do 16. marca 1946 
organom, pristojnim za določanje in kontrolo cen, je prodajne 
ceno izračunati tako, da so ustrezajoči kosmati zaslužek po 
novem navodilu za določanje cen v trgovini na debelo in na 
drobno z dne 5. marca 1946 zaračunajo na dejanske nabavne 
cene tega blaga. 

b) Za blago, za katero so cene ugotovljene po uredbi o 
izravnavi cen industrijskih in obrtnih izdelkov (Uradni list 
št. 92/45), je najprej preknjižiti prodajne cene na nabavne cene 
tega blaga. Glede na to se za nabavne ceno štejejo cene, ki so 
dobe, če se prodajna cena, ugotovljena po uredbi o izravnavi 
cen, zmanjša za kosmati zaslužek po starem navodilu za dolo- 
čanje cen v trgovini na debelo in drobno, in sicer po odstotnem 
računu (spodaj navedena tabela I). Na tako izračunane nabavno 
cene tega blaga je zaračunati kosmati zaslužek po novem navo- 
dilu za določanje cen v trgovini na debelo in na drobno z dne 
5. marca 1916. Tako izračunane cene so nove prodajno cene 
tega blaga. 

Razlike knjižnih vrednosti, ki nasifanejo s tem preknji- 
ženjem prodajnih cea na nabavne cene, je knjižiti v bremo 
računa razlike cen, odprtega po drugem obveznem tolmačenju 
uredbe o izravnavi cen in v dobro računa blaga. Knjiženje je 
izvesti po popisu neprodanega ostanka tega blaga na dan 
30. aprila 1946 (spodaj navedena tabela II). Kolikor račun raz- 
like, ••• •• ïadisïaje^je Stasimi «aldo lacuna j-azjjki cca.pre- 
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nesti na račun rezerve za izravnavo cen. Morebitni akî'vni 
saldo računa razlike cen ie prenesti na račun izgube in dnl>ička 

Za liste količine blaga, za katere so cene ugutovljene po 
uredbi o izravnavi cen, pa so prodane pred praknjiženjem cen 
po tretjem odstavku tega člena, se ves kosmati zaslužek knjiži 
v breme računa razlike cen ter v dobro računa izgube in do- 
bička. 

Kolikor trgovska podjetja no vodijo ločeno evidenco blaga, 
ki je bilo nabavljeno po zamenjavi denarja, od blaga, ki so ga 
imeli na zalogi na dan zamenjave denarja, velja, da je od 
skupne količine blaga, prodanega do 30. aprila 1946, prodano 
predvsem blago, ki je bilo na zalogi na dan zamenjave denarja. 
V teh primerih je postopati po prednjem odstavku. 

c) Za blago, za katero cene niso prijavljene v smislu sta- 
rega navodila za določanje cen v trgovini na debelo in drobno 
do 16. marca 10-16 organom, pristojnim za določanje in kontrolo 
cen in za blago, ki je nabavljeno po tem dnevu, je popolnima 
in takoj uporabiti novo navodilo za določanje cen v trgovini 
na debelo in na drobno. Pri tem blagu je računati kosmati 
zaslužek eamo na nabavno ceno blaga. 

2. člen 

Trgovsko podjetje, ki e postopanjem po 1. členu te od- 
ločbe ne bi doseglo enotne prodajne cene za isto vrsto in isto 
kakovost blaga, mora izravnati cene po ustrezajočih predpisih 
novega navodila za določanje cen v trgovini na debelo in na 
drobno z dne 5. marca 1946. 

3. člen 

Trgovska podjetja, ki preračunajo ceno po odstavkih a) 
In b) 1. člena te odločbe, niso dolžna te preračunane cene 
posebej prijaviti organom, pristojnim za določanje in kontrolo 
cen, marveč zadostuje, da jim predlože pismeno obvestilo o 
preračunanju prodajnih cen po 1. členu te odločbe, za kar 
jamčijo kazensko in materialna 

Ve3 material z listinami, ki se nanašajo na preračunanje 
cen po 1. Členu te odločbe, morajo podjetja hraniti posebej in 
imeti vedno na razpolago za pristojne kontrolne organe. 

4. člen 
Ker morajo trgovska podjetja preračunati cene po 1. členu 

te odločbe najkaeneje do 30. aprila 1946, morajo od 1. maja 1946 
naprej prodajati blago po novem navodilu za določanje cen v 
trgovini na debelo in na drobno. Blago iste vrsto in isto kako- 
vosti morajo podjetja prodajati po enojnih cenah. 

5. člen 

Ta odločba dobi obvezno moč osem dni po objavi v po- 
sebni izdaji Uradnega lista FLRJ (>Uradna ob\ertila zveznega 
urada za cene«). 

Beograd dne 2. aprila 1946. 
£t. 7403. 

V. d. direktorja zveznega urada za rene: 
Marko PerOTié s. r. 

TABELA I. 

Obrazec za izračunanje nabavne ceno po odstavku b) !•• 
člena prednjo odločbe: 
Prodajna cena ugotovljena po uredbi o izravnavi cen  X 1£2 
1UU — kosmati zaslužek po starem navodilu za določanje cen 

= nabavna cena 
Na primer: Če znaša prodajna rena po uredbi o izravnavi 

cen din 100.— in se mora zmanjšati za 2ô"/oni kcemati zaslužek 
po starem navodilu za določanje cen v trgovini na debelo io- 
na drobno, potem je: 
100 X 100 „    - 

80, kar je nabavna cena po odstavku b) 1. clen? 
te odločbe. Na to ceno so zaračuna kosmati 
zaslužek po novem navodilu o določanju cen v 

trgovini na debelo in na drobno, s čimer so 
dobi nova prodajna cena tega blaga. 

TABELA II. 
Za popis po odstavku b) 1. člena te odločbe 

100—  25 

2H O 

•••ê3 a 

• 

.Shi 

S N' F o ai c 

a 

2 ° 

•9 m 
o —' 
> m 

•   1•   ° ^ .2 xi w 

o 
O. 

-s «3 
.O•, rt o 

8 

S.S 
•3« 
oj 
t.  . 
> t> 
a -J 

•X .2 • w 

oŠ 

4 
a > 
« 

p a 

I  I I    I I 
(Objavljeno v -ILadnih obvestilih zveznega urada za cene< 
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bodna obïastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 

SedeZ: Ljubljana. 
"an vpisa: 11. aprila 1946. 

iMiefe^"0:  državno  trgovko  podjetje 
'•"'Çkoproinct«. 

"ratni predmet: Trgovina z mlekom, 
•lein'Ini l"'üuv°di i"  JuJci> predcJava 

stvn°^et'e ^e Pravna oseba pod nadzor- 
stvo ' Il,ilii:"tia ^ kinetijâtvo in gozdar- 

pQ °"je'Jo \cdi  ravnatelj,  pomaga  mu 

•0(••.•<•'.••(' s e |)od]iisuje lako, da za 
p0.P'.s upravičeni funkcionar stavi svoj 
0(j..P

ls poleg pisanega, tiskanega ali 
ul"st}jeneua besedila 'firme. 

Vl-P'i!e se ravnatelj ing. Bajec Viktor 
^lubljani, Židovska steza 2/1, ki samo- 

'lo podpjsnjp za podjetje. 
Okrožna sodišče v Ljubljani 

„       dne 'J. apiila ••. 
Zt 54/40 - Rg A VIII 110/1 

4C7. 

^ež: Ljubljana, 
B*n vpisa: 15. aprila 1946. 

iživiSe^''°:   ležalno  trgovsko  podjetje 
Q^nopromet«. 

•• ^i'".'  Predmet:  Nakup in   prodaja 
••• 

vseh vrst živine in živinske 

stv0rr 
letJe Je pravna oseba ped nadzor- 

v" ministra za kmetijstvo. 
^nik81 ravnalelJ» ki mu pomaga po- 

\  d
pjsuieta vsak samostojno na ta na- 

SÄBrme I,rislavita svoj 

Pfi •0
••1•1': Lovš'ii 

p* 03tojni. 
•! èf•n Karl v Ljubljani, 

ni      a 4- u«oh,o sodišče v Ljubljani 
Zt ^,"e 13- aprila 1946. *t oQ/46. - Rg A VIII 1••. 

468. * 

uï*:3iubw. 
, Ceffi*11- «Prua 1940. 
i jna (Iruïi     romsad«, nabavna in pro- 
iC"Jave(     "^."»»'»Prodajalcev sadja, ze- 
oJazoP?Sklh    Pridelkov   in   jaje, 

ï>ÄLP.redmet Je: a) oskrbovati 
*.cim eenP55-,n °stala tržiš6a v Sloveniji 
k"?1 Polisffi1. sadJem* zelenjavo in dru- 
ÏP N bÄ\?rid?lk'' Wci ter izdeIki 

bel
o W, '   ' naklln ta*<ega blaga na 

z Posrednikov v tu- in ino- 

sin Vilko v Prestranku 

Olajšave 
zemstvu ter prodaja le-tega blaga brez 
posrednikov maloprodajalcem; c) prede- 
lava pod a) navedenega blaga v možne 
proizvode in njihova prodaja brez po- 
srednikov maloprodajalcem; č) najema- 
nje lokalov in nakupovanje inventarja, 
strojev in nepremičnin v družbine na- 
mene. 

Družbena pogodba z dne 25. marca 
1946. Družba je ustanovljena za nedolo- 
čen čas. 

Višina osnovne glavnice: 238.000 din. 
Na to vplačani znesek v gotovini: 

238.000 din. 
Poslovodja: Romperle Ciril, strojni 

stavec v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 
št. 7. 

Dru/.ba ima enega ali več poslovodij. 
Družbo zastopajo poslovodje sodno in 

izvensodno, in sicer samostojno, dokler 
ima družba le enega poslovodjo, če jih 
je pa ver, pa kolektivno po dva. 

Če ima družba le enega poslovodjo, 
podpisuje le-ta družbino tvrdko samo- 
stojno, če pa nastavi družba dva ali več 
poslovodij, podpihujeta družbino tvrdko 
kolektivno po dva poslovodji ali pa po 
en poslovodja in Prokurist. 

Tvrdka se podpisuje tako, da imeno- 
vani podpisovalci postavijo svoj podpis 
pod predtiskanim, s štampiljko odtisnje- 
nim aH od kogar koli pisanim besedi- 
lom tvrdke, prokarist s pristavkom, ki 
označuje prokuro. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. aprila 1940. 

Zt 53/46 - Kg C V 363/1 

Spremembe in dodatki: 
4G9. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 11. aprila 1946. 
Besedilo:   Celjska   tekstilna   tovarna 

Bergman in drug. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Celju 

z dne 27. XII. 1945 R 541/45 je prešla 
tvrdka Celjska tekstilna tovarna Berg- 
man in drug, Celje, v last FLR Jugo- 
slavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 11. aprila 1946, 

A III 63/13 

470. 
Sedež: Njivice pri Radečah. 
Dan vpisa: 11. aprila 1946. 
Besedilo: Bratje Piatnik. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Trbovljah z dne 28. II. 1946, štev. 
C3/55, je imetje družbenika Ragga Fran- 
ca prešlo v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dnb U. aprila 1946. 

A 1/30 

471. 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 13. aprila 194G. 
Besedilo: Motvoz in platno d. d. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS z dne 8. X. 1945, 
Pers. 1844, se vpiše delegat Dobo\i-v,; 
Heribert, tekstilni tehnik v Grosupljem, 
Stranska vas 48, izbriše pa dosedanji 
delegat Bario Ivan. 

Okrožno sodišče v LjubljaiJ 
dne 12. aprila 1946. 

Rg B II 145/13. 

472. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. aprila 1916. 
Besedilo: »Ateba« kemični proizvodi, 

družba % o. z. 
Izbriše se dosedanji delegat ing. Mo- 

rel Adolf. 
Po odločbi ministrstva za indu.-lrij» 

in rudarstvo NVS z dne S. X. 1943, 
I/P-2720/45, se vp:"e upravnik ing. Gre- 
gorčič Vladimir iz. Ljubljane, Ilirska 
št. 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprilu 1910. 

Rg C V 343/5. 

473. 
Sedež: Ljubljana — Kp. Šiška. 
Dan vpisa: 13. aprila 193«. 
Besedilo: Belihar & Velepič. 
Po odločbi  ministrstva  za  industrijo 

in mdarstvo VLRS z dne 2. aprila 191.'!, 
I/P-1458/40-b,  se  vpiše  delegat   MikLč 
Vera v Ljubljani, Gajeva ul 1 VI. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1946. 

Rg A VI 78/2. 

474. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan voisa: 13. aprila 1010 
Besedilo: Dr. Th. & O. Bobine ,1. d. 
Po odločbi ministrstva za imlndriio 

in rudarstvo z dne 8. X. 1945, ••-'_7_0 
1945,, se izbriše dosedanji delegat ing. 
Morel Adolf, vpiše pa se upravnik ing. 
Gregorčič Vladimir iz Ljubljane, Ilir- 
ska 17. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1946. 

Rg B III 102/4 

475. •*' 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. aprila 19-16. 
Besedilo: Gradbeno podjele ••••• 

Jože, stavbenik y Ljubljani. 
Po odločbi delegata okrajnega si:.\"- 

šča v Ljubljani z dne 18. Vili. 1945. 
Kns 1008/45—4 v zvezi z odločbe m?-'- 
ne zaplembene .komisije z dne 23. ;.'. 
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1945, Zpl 1591/45, je prešlo podjetje v 
državno last FLR.I. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. aprila 1946. 

Rg A VIII 50/2. 

47G. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. aprila 1946. 
Besedilo: Kolinska tovarna hranil d. d. 
Izbrišejo se člani upravnega, sveta: 
dr. Kuhelj Karl, Berger Josip, Tosti 

Avgust, dr. Krnic Branko, dr. Majaron 
Ferdinand, dr. Duft Emil, Benda Metod 
in Reichel Mirko, slednji tudi kot Pro- 
kurist. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. aprila 1946. 

Rg B III 1/17. 

477. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. aprila 1946. 
Besedilo: R. Miklauc »Pri škofu«. 
Po odločbi MLO, oddelek za TP  — 

uprava trgovin z dne 28. III. 1946, TP 
481/46, se vpiše delegat Pire  Jože  v 
Ljubljani, Vrtača 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dnes 13. aprila 1946. 

Drjižb. II 55/17. 

478. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. aprila 1946. 
Besedilo: A. Volk. 
Obratni predmet: Trgovina z mešanim 

blagom ter avtomatični valjčni mlin 
»Danica« v Studi pri Domžalah. 

Po odredbi ministrstva za trgovino 
in preskrbo z dne 5. VIII. 1945, VIII 
216/3—1945, se vpiše začasni upravitelj 
Grundner Albin v Ljubljani, Bleiwei- 
eova c 50. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. aprila 1946. 

Kg A III 38/7. 

479. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. aprila 1940. 
Besedilo:    Triar    tehnično - prodajna 

družba z o. z: 
Izbriše se poslovodja Remškar Filip. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 1946. 

Rg C V 207/2. 

480. *K ' 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo: Stanislaus Kotzbek, Spedi- 

tion, Kommission und Handel mit Ma- 
nufakturen. 

Naziv odslej: »Balkan« špedicija, agen- 
turu in komisija, družba z omejeno za- 
vezo. 

Sedež: Maribor. 
Predmet podjetja: a) opravljanje špe- 

dicijskih in prevoznih poslov vsake vr- 
ste, ustanovitev, pridobitev, opravljanje, 
dajanje in jemanje v zakup in najem za- 
sebnih in javnih skladišč, vskladiščenje 
vsakovrstnega blaga ter inkaso na blagu 
ležečih bremen in obveznosti za lastni 

in tuji račun, b) trgovska agentura  in 
komisija, c) trgovina z manufakturo. 

Višina glavnice znaša din 100.000.—, 
ki je vplačana. 

Poslovodja: Stanko Kocbek, trgovec v 
Mariboru, Aleksandrova cesta 33. 
Okrožno kot tr^. sodišče v Mariboru, 

dne 8. aprila 1946. 
C II 3/39 

* 
481. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 9. aprila 1946. 
Besedilo: »Groinitz« industrija železa 

d. d. železarna Muta. 
Izbrišejo se člani upravnega sveta: 
Mach Valter, direktor v Mariboru, 
Breme Milko, direktor v Ljubljani, 
Eylert Ernst, tovarnar v Mariboru, 
Kolenc Albin, industrialec v Zrečab, 
Tomšič Dušan, direktor v Mariboru. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 9. aprila 1946. 

B II 32/ 35 

482. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: t), aprila 1946. 
Besedilo: Anton Brcnčič, trgovina i 

železnino v Ptuju. 
1. Trgovina se je preselila iz Krem- 

pljeve ulice 2 v Lackovo ulico 7. 
2. Izbriše se zaznamba zaplembe pre- 

moženja te firme in pri njej od okupa- 
torja postavljeni upravitelj Jožef Dono- 
sa iz Ptuja. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 9:- aprila 1946. 
A II 28/13 

* 
483. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 9. aprila 1946. 
Besedilo:    Wilhelm    Dcngg,   mestni 

stavbeni mojster v Ptuju. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Ptuju od 5. marca 1946, opr. št. 
956/46,  se  zaznamuje  zaplemba  vsega 
imetja te firme v prid države Federa- 
tivne ljudske republike Jugoslavije. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 9. aprila 1946. 

A I 139/8 

Zadružni register 

Vpisi: 
484. 

Sedež; Prekopa. 
Dan vpisa: 6. aprila 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Vranskem. 
Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter vo- 
di o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in. molzno kon- 
trolo. — Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika opravlja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 

ščine za svoje zadružnike ali posreduj 
tako nabavo; 

č)  da prevzema cd članov mleko, t 
predeluje  in   plačuje  za   njih  račun j• 
kakovosti ali povprečno tor to mleko • 

mlečne izdelke vnovčuje; 
d) da v dosego te naloge postav ja» 

svojem go-pedarskem okolišu zbiralni 
in po potrebj predelovalnire mleka; 

e) da   priskrbi   ij>   vzdržuje   skup" 
pašnike  za   živino  svojih  zadružni«0?» 

f) da prireja za svoje zadružnike ''•' 
vinske    sejme,    razstave,    preniovanjy 
strokovna predavanja in kar še spada 
pospeševanju živinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja opi"av" 
lja zadruga delo po odsekih. 

Vse te naloge opravlja radi sam°P?jJ 
moči in izboljšanja gospodarstva svoj1 

članov in delovnega ljudstva. 
Zadruga je bila ustanovljena na &iü{' 

ščini dne 17. februarja 1946 za nedolo- 
čen čas. ,    g 

Zadružni delež znaša en sto din • 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratni 
zneskom vpisanih deležev. . „ 

Priobčila  se  izvršujejo,  kolikor m 

pravilih določeno drugače, s tem> d_a s 

nabijejo na zadružni razglasni deski. 
Upravni   odbor sestavljajo:  Pre   « i. 

nik, tajnik, blagajnik, morebitni naC jj 
niki odsekov in 6 čbitiov, ki jih vse v 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega od nora so: j. 
Cizej Mirko, pos. sin, Prekopa 7, pre 

sednik, 
Jurhar Franc, pos., Lorica 13,     ., 
Apat Anton, pos., Kaplja 21, tajnoj. 
Manor. Franc, pos. sin, Brode, bla» 

nik, 
Terglav Ivan, pos.. Tabor 23, 
Kunst Jernej, Grajska vas 8,        . ge 
Podbregar Karol, pos. sin, Prapr 

št. 75, ' 
Učakar Ivan, pos., Zaplanina 1» 
Zahojnik Anton, pos., Stopnik .';•• 
Zadrugo    zastopata    in    P^P^wa, 

predsednik in tajnik upravnega <"*^••' 
če sta odsotna, pa dva za to pcobla» 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4. aprila 1946. 

Zt 42/46 — Zadr VI 171/3 

485. 
Sedež: Trbovlje. r 

Dan vpisa: 24.  novembra \      »(ini* 
Besedilo: Nabavna in prodaju» .^{• 

ga,   registrirana   zadruga   z   om°l 
jamstvom. 

Naloga zadruge je: #    rivljeW' 
a) nabava  gospodarskih in 7 Ljud- 

skih potrebščin za članstvo brez p 
nikov; <    . je]koV 

b) vnovčevanje pridelkov in im 

članov brez posrednikov; • 
c) ustanavljanje posebnih ods^•••• 

pospeševanje posameznih fiosP°tça po* 
panog kakor: sadjarstva, vinars < ^. 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva10$. 
zdarstva, če in dokler ni v istem 
posebne zadruge te vrste;      _    .nVen- 

č) najemanje in nakup0vanJ? v Si- 
tarja in nepremičnin, kolikor J . . •> 
družno korist; 



St ev. ?,2 Sti. 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
jJanle-predavanj in tečajev za poglobi- 
<jj pružne vzgoje in aktivnejšega šo- 

lanja ter prebujanje zadružne  za- 
vesti. 
m v?e. te naloge opravlja radi samopo- 

Wi ni izboljšanja »i«|.-'4rstva svojih 
«nov in delovnega ljudstva. 
•- adruga j« biia iwanovliena na skup- 
ini111 dne 20. septembra 1045 za nedo- 
učen čas. 
.^Zadružni dele/, znaša 100 (en sto din) 

Se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
vnvak ^drnžnik jamči s svojim opra- 
nima dele''Pt" i" pa še s 5 (petkrat- 

j") zneskom vpisanih deležev. 
fllacZ"an'la se nabijejo na zadružni raz- 
yajm deski. 
in i5ravni odbor sestavljajo predsednik 
m 10 odbornikov, 

^lani upravnega odbora so: 
fletei Jože, Sv. Urh 13, predsednik, 
Ylul]atti Ivan,  Loke, podpredsednik, 
•••••• Petar, Loke 244, odbornik, 
£an Pavel, Loke 294, odbornik, 
A^rudnik Rudolf, Loke 285,odbornik, 
£rnon Franc, Loke 188, odbornik, 
£a»i Andrej, Trbovlje 40, odbornik, 

ntic Franc, Loke 83, odbornik, 
jslanek Alojz, Loke, odbornik, 
0^'• Slavko, Sv. Urh 77, odbornik, 

ZartPek A,0JZ' Lokc' 0<3bornik- 
^Dr jUgo vstopata in zanjo podpisuje- 
ta p    Sednik in taJ,,ik upravnega odbo- 
šLe v

sta odsotna, pa dva za to poobla- 
a clana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče (-olje 
dne 24. novembra 194(5. 

Zt 11/45 — Zadr VI 125/2 

fekž: Preddvor. 
gfn vpisa: 11. aprila 1946. 

* om •    •0: Lcs"°-I>ro(lulUiviia zadruga 
Zad   •"• i*1118*•"1 v Preddvoru. 

8•••. ^•8• je bila ustanovljena na skup- 
gg     dne 3.   •••••   19•6  7.•   nedoločen 1

ö 3.  marca 1946 za nedoločen 

^eh °^a zadruge je: a) prevzemanje 
•\•••••^1 lesa (gozdnih pridelkov) od 
Stnislii Cj ov gozdnih posestnikov, v 
^vn:u dogovora pa tudi od uprav dr- 
• 8«zdov in razlaščenih posestev 
^ frarnjh zajednic; b) obdelovanje 
\<I ,polizdelke in izdelke na račiin 
Pfotlaj: .er Plačevanja lesa po izvršeni 
^••• •1po °dbitku stroškov; c) naje- 
mnin • uP°vanje ali zgraditev nepre- 
Nobnnla ?nventarja radi zagotovitve 
Wa; fr °oratovališč za obdelovanje 
^Vesti poSlooitev zadružne vzgoje in 
Je% in "osPeševanje smotrnega gozd a r- 

VSe 'Sospodarjenja z lesom sploh. 
ft>oioSi in nau ge 0PravJ.ia  radi  samo- 

članov •   oIJšania gospodarstva svo- 
•v,Z^ru?r.-lnjd,elovne8a ljudstva. 
> Ä ,.eleZ ZnaSa ioo° din, ki se 

•>*V««k zaÄ°M vst°Pu v zadrugo. 
^§*••••'•11• i31"« §e s petkratnim 

d> da m. «••1^ svoje priobčitve s 
i»ski. Vah-,,1]G na zadružni razglasni 
Savsem [°ona skYsSili0 P°51Je P01^ 
8 T' >'n V4mrT"î v območju katerih po- 

4 Pred sk    -•°ni' sledniii» najmanj 
ÌSCHIO. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbor- 
nikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Snedic Janez, posestnik v Sp. Beli 15, 

predsednik, 
Regovc Kristijan, žagovodja, Hrib 3, 

tajnik, 
Podpeskar Franc, posestnik, Potoče 

13, blagajnik, 
Kaštrun  Anton,  lesni  manipulant v 

Preddvoru 36, načelnik gozdarskega od- 
seka, 

Cuderman Jože, pos. sin, Babni vrt 2, 
Lombar Jože, posestnik, Nova vas 8, 
Kok Jakob, posestnik, Hraše 4, 
Brolih Janez, posestnik, Tupaliče 24, 
Aleš Peter, posestnik, Mače 9, 
Šenk Janez, posestnik, Potoče 2. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. aprila 1946. 

Firm. Zt 46/64 - Zadr. V 76/1 
# 

487. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 15. aprila 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Tržiču. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 2. septembra 1945 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov; b) vnovče- 
vanje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov; c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor: sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva in gozdarstva, če in dokler ni 
v istem okolišu posebne zadruge te 
vrste; č) najemanje in nakupovanje in- 
ventarja in nepremičnin, kolikor je v 
zadružno korist; d) sklicevanje članskih 
sestankov, prirejanje predavanj in teča- 
jev za poglobitev zadružne vzgoje in 
aktivnejšega sodelovanja ter prebujanje 
zadružne zavesti. Vse te naloge oprav- 
lja radi samopomoči in izboljšanja go- 
spodarstva svojih članov in delovnega 
ljudstva. 

Zadružni delež znaša 200 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasili 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanjt 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagainik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 članov, ki' jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

/' Vsako leto izstopi tretjina'' odborni- 
kov. 

Zaprimo za«fwata in zanjo podpisu- 
jeta   predsednik  in   tajnik   upravnega 

odbora, če sta odsotna, pa dva 7a "'^ 
pooblaščena člana upravnega odboi-„ 

Člani upravnega odbora so'. 
Urbane Štefan, delovodja, Pristava 10, 

predsednik, 
Koren Drago, uradnik v Tržiču, Ljub- 

ljanska 18, tajnik, 
Logar Drago, referent, Bistrica, bla- 

gajnik, 
Uzar Peter, čevljar na Pristavi 10, 
Cadež Milan, delavec, Pristava 28, 
Zaplotnik Stefan, delavec, Križe. 
Zupan Marija, prodajalka, Bistrica 25. 
Markelj Frane, trgovec, Tržič, Blejska 

cesta. 
Gaberc Janez, kmet v Lomu 25. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 12. aprila 1946. 

Zt 47/46. — Zadr. V 77/1 

488. 
Sedež: Cankova. 
Dan vpisa: 4. aprila 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom • Cankovi. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 13. marca 1946 za nedoločen 
čas. — Naloga zadruge je: a) da pod 
vodstvom tehničnega strokovnjaka pro- 
uči terenske razmere in izdela obnovit- 
veni načrt za svojo vas; b) da pod vod- 
stvom gospodarskega strokovnjaka izde- 
la proračun obnovitvenih del za vsake- 
ga posameznega člana in za celotni oko- 
liš; nadalje določi višino obremenitve v 
delu in -denarju in odplačilni načrt, za 
vsakega Č]ana;'c) da posreduje med čla- 
ni in narodno oblastjo ureditev zemlji- 
škoknjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbUje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) da skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira in poraz- 
deljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možno- 
sti od pristojnih vojaških oblasti izpo- 
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti 
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposobljeno- 
sti. — Zadružni delež znaša din 500.— 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z dvajsetkratnim zneskom vpisanih 
deležev. — Oznanila se izvršujejo z ob- 
javo na zadružni razglasni deski. — 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in 3 
člani, ki jih vse voli skupščina za dobo 
treh let. Vsako leto se izmenja ena tret- 
jirla članov. — Zadrugo zastopata in 
zanjo podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta odsotna, pa 
dva za to pooblaščena člana upravnega 
odbora. 
v Člani upravnega odbora so: VogrinčiS 
Anton, poljedelec, Cankova, predsednik, 
Kočar Karel, poljedelec, Korovci, pod- 
predsednik, Prasl Jože, poljedelec, Can- 
kova, tajnik, Vougrinčič Jože, uradnik, 
Topolovci, blagajnik, Wolf Karel, kovač, 
Skakavci, odbornik, Ficko Avgust, polje- 



iv.'ì   ITS. Štev. 32. 

• !> 1•\   (i':r;-Mi   Crnci,   c.lbornik,   Fiisar i 
Ait <>f. i,--icxi\ td\aka\ci. odbornik. 

Okr«.:j,o l'i tre MUPSčP v Mariboru 
dne 4. aprila 194G. 

Z.tdr ]I 11Ó-3 
* 

430. 
Sedež: Dokležovje. 
Dan vpisa: 4. aprila 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga i ome- 

jenim jamstvom v DokJežovju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 24. marra 1946 za nedoločen 
ras. — Naloga zadruge je: a) da pod 
vod-tvom tehničnega strokovnjaka pro- 
uri terenske razmere in izdela obnovit- 
veni na< rt za svojo vas; b) da pod vod- 
Mvora gospodarskega strokovnjaka izde- 
la proračun obnovitvenih del za vsake- 
ga posameznega člana in za celotni oko- 
liš; nadalje določi višino obremenitve v 
delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana; c) da posreduje med čla- 
ni in narodno oblastjo ureditev zemlji- 
škoknjižnih, služnostnih in drugib event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) da skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira in poraz- 
deljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možno- 
sti od pristojnih vojaških oblasti izpo- 
sluje pritegnilev delovnih moči, zlasti 
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposobljeno- 
sti. — Zadružni delež znaša din 500.— 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
-e z dvajsetkralnim zneskom vpisanih 
deleže\. — Oznanila se izvršujejo z ob- 
javo na zadružni razglasni deski. — 
Uprav,;• jdbor sestavljajo predsednik. 
pedprr -ednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni ua'elniki odsekov in trije člani, ki 
iih \>e voli skupščina za dobo treh let. 
Vsako leto se izmenja ena tretjina čla- 
nov odbora. — Zadrugo zastopata in zanjo 
podpisujeta <•; dacduik in tajnik uprav- 
nega odbora, Le sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: Jerič Ja- 
nez, tesarski mojster, Bakovci, predsed- 
nik, Kuhar Alojz, poljedelec, Ižakovci, 
podpredsednik. Jerič Ivan, tesarski moj- 
ster. Dokležovje, tajnik, Pivar Štefan, 
krojač, Bratonci, blagajnik, Fekonja Ste- 
fan, poljedelec, Melinci, odbornik, Kri- 
žan Leopold, poljedelec, Krog, odbornik. 
Baler Alojz, poljedelec, Bakovci, odbor- 
nik. 

Okrožno sodišče • Mariboru, odd. ill., 
dne 4. aprila 1046. 

Zadr II 116/2 

490. 
Sedež: Gornja Tala. 
Dan vpisa: 4. aprila 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga % ome- 

(opini jamstvom v Sv. Lovrencu na Po- 
horju. 

Zadruga "•' bila v laiievljena na skup- 
ščini dne 10. imi'ca U'Hi /• nedoloren 
čas. 

Naloga z'i.lrugp je: a) da komisij-ko 
izbira za pleme primerno zi\ino >wph 
zadružniko\ ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora vodili ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo gove- 
do. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; r) da nabavlja plemensko živino 
zlasti plemen jake in živinorejsko po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nalxavo; č) <\• prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti aH povpreč- 
no ter to mleko jn mlečne izdelke vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postav- 
lja v svojem gospodarskem okolišu zbi- 
ralnice in po potrebi predelovalnire 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
ne pašnike za živino svojih zadružnikov; 
f) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovanja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k po- 
speševanju živinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja oprav 
Ija zadruga delo po odsekih. V.-e lp na- 
loge opravlja radi samopomoči ju iz- 
boljšanja gospodarstva svojih čl:n v in 
delovnega ljudstva. 

Zadružni delež zna-a 50.— dinarjev 
po številu krav — 3 krave so 1 delež 
—in se vplača ob vstopu v zadrirgo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se uabijejo na zadružni 
razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. Vsako leto se iz- 
menja ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena Člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Gselman Franc, upravitelj na Fali, 

predsednik, 
Kramer Jakob, kmetski sin, Selnica ob 
Dravi, tajnik, 

Moneti Jožef, kmet, Činžat, blagajnik, 
Pavlic Ivan, kmetski sin, Sv. Lovrenc 

na Pohorju, odbornik, 
Srnec Ferdo, kmetskj sin, Selnica ob 

Dravi, odbornik, 
Pušnik Jakob, kmet. Ruta, odbornik, 
Zidarič Jože, kmet, Ruše, odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 4. anrila 1046. 

Zadr II 123/2 

491. 
Sedež: Petanjri. 
Dan vpisa: 4. aprila 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Petanjcih. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 9. februarja 1946 za nedoločen 
čas. — Naloga zadruge je: a) da pod 
vodstvom tehničnega strokovnjaka pro- 
uči terenske razmerp, in izdela obnovit- 
veni načrt za svojo vas; b) da pod vod- 

<!\n:i gospodarskega ' li r\->\ cjnka i7^e' 
la  pi'oiaiun obnov itven.h del  za 
ga ]K>i-anieznpgH ("lana m 'a f"! 

vsake- 
oko- 

lis; nadalje doiočj višmo obiomcnhve 
delu in denarju jn odpla'iliu nacrt w 

vsakega članu; r) da poredide med čla- 
ni in narodno oblastjo ureditev zenilj' 
škoknjižnih. služnostnih in drugib eve* 
spornih odnosov (kcma-ai ija); č) d 

priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del: d) dfl s'iUI> 

no nabavlja in jzdeluie. zbira in PoraZ' 
deljuje med svojo člane gradbeni ma*f 
rial: e) da s pritegnitvijo v teh razpolož- 
ljivih delovnih nio.'i p<d vodstvom teh- 

ničnega  strokovnjaka   ebin.vi   porus?" 
nat.plja  po  predloženem   in o.dobrcnel 
obnovitvenem  načrtu;  f)  da  po mo?-r,D' 
sti od  pristojnih  voia-kib  oblasti ^•^ 
sinje   pritegnitev   delovnih   moči,  z.. 
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odrti 
delo po njihovi strokovni  usposobljen^ 
sli. — Zadružni delež znaša din 5W-^ 
in se plača ob vstopu  v zadruga. Jall. 
sivo je omejeno. Vsak zadružnik j3111-!, 
šp,  z  dvajsetkralnim  /nrs'..-••   vpis*01' 
deležev. — Oznanila se i/.vr.-uj"io z.'° 
jnvo   na   zrdru/ni   razšli ni   deski.  .. 
('pravn,  odbor   se-iav !•,••   predsednic 
podpredsednik, tajnik, blarajnik, rnpr^ 
bilnj načelniki odsekov in tiije člani! ^ 
jili vse voli skupščina /a dobo ^ve^ -u. 
Vsako lek) se izmenja  ena  tretjina c .^ 
nov odbora.— Zadrugo zastopata hiZ^J 
podpisujeta predsednik in tajnik ufr'1,9 
nega odbora, če sta odsotna, pa dva 
to pooblaščena člana upravnega °^'0 à 

Člani   upravnega   odbora   so;ßeI1^. 
Janez, tesarski mojster, Petanjri, Pr

icj 
srdnik,   Horvat  Stefan,   kmet,   PelanL! 
podpredsednik, Stiblar Franc, kme'>:L 
tanjci,  tajnik.  Ciglar Janez,  krnet- 

'i 
tanjci, odbornik, Ilor\at   Anton-   l<nl 

tanjci,  tapuk,  i.iglar Janez,  kin«1, „e, 
tanjci,  blagajnik,  Drvarič Leopold» .* . et 
Petanjci, odbornik, Malaj  Anton, • 
vec, Petanjci, odbornik. 
Obrežno kot trg. sodišče v ••••••° 

dne 4. aprila 1916. 
Zadr 11 117/2 

492. 
Sedež: Vuzenica. 
Dan vpisa: 5. aprila 1946. ,rü- 
Besedilo: Nabavna in prodajna z? . 

ga z omejenim jamstvom v A^uzcn   '^, 
Zadruga je bila ustanovljena na ° J^ 

ečinl dne 18. novembra 1945 za n 

ločen čas. .     ro- 
Naloga zadruge je: a) nabava ^po- 

daja gospodarskih in življenjski" v; 
trebščrn za članstvo brez posred•? jj.0v 
b) vnovčevanje pridelkov in J. fflajije 
članov brez posrednikov; c) naJe"mi5- 
in nakupovanje inventarja in fleP[sf d) 
nin, kolikor je to v zadružno kor.1 ^ 
ustanavljanje in sodelovanje Prlg tv 
navijanju poslovalnic in oddajali ^p 
družnih gostiln in podjetij zara t» e) 
in cenejše preskrbe svojih cla" rfreJ3' 
sklicevanje članskih sestankov, Ij^jte* 
nje predavanj in tečajev za P°^jeiov'3" 
zadružne vzgoje in aktivnejše so 
nje ter probujanje zadružne zave   -^ 

Vse te naloge opravlja radi ^a
gy0jib 

moči in izboljšanja gospodarstva . 
članov in delovnega ljudstva- 
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. Zadružni delo/, znaša 150.— dinarjev 
in se placa ob vstopu v zadrugo aH pa v 
10 enakih mesečnih obrokih. 
. Jamstvo je omejeno.  Vsak  zadružnik 
Jamci še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

Oznanila se razglase v zadružnem gla- 
silu in se nabije jo na zadružni razglasni 
upski na sedežu uprave in vseli podruž- 
nic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik. 
Podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kolikor je poslovalnic; 
upravni odbor voli skupščina za dobo 
treh let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. Zadrugo zastopata in zanjo 
Podpisujeta predsednik in en član 
Upravnega odbora oziroma dva člana 
Upravnega odbora ali pa po en član 
upravnega odbora in po en nameščenec, 
v'.ë'l po predhodni načelni odločbi skup- 
ščine upravni odbor pooblasti in ga pri- 
šli fca vpis v zadružni register. 

P^ni upravnega odbora so: 
Mravljak Viktor, kmet, Sv. Primož mi 

Mohorju, predsednik, 
Kos Alojz, učitelj na Muti, podpred- 

sednik, 
Verbinek Rudolf, tajnik K LO na Muti, 

odbornik, 
Dobnik Friderik, zidar, Mula, odbor- 

Rozman Ivan, kovač, Muta, odbornik, 
, oricman Franc, kmet, Št. Janž, od- 
bornik, 

4ilT0tdnik Jako°' kmcl» Dravčc, odbor- 

ft^erk Ferdo, kmet, St. Vid, odbornik. 
UKrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dno 5. aprila 10X6. 
Zadr I 21/24 

.493. 
Spremembe in dodatki: 

Sedež: Gornji grarl. 
iJan vpisa: 6. aprila 10-16. 
"sfidilo: Posojilnica v Gornjem gradu 
• n- i- 

194P rednem občnem zboru dne 10. III. 
n* S

O bila sprejeta nova pravila. 
* pCSc<iilo: Posojilnica zadruga z n. j. 
' ^ornjeni gradu. 

Sedež: Gornji grad, 
"aloga zadruge jo: 

% sPiejoma in obrestuje hranimo 
j?° na knjižice in na tekoče račune, 

denn       I)r'dobiva   nadaljnja   potrebna 
t) •• 

sr?dstva z najemanjem kredita, 
Zad    da^° svolim čianom posojila. 

ggs 
a<lruga jo ustanovljena za nedoločen 

Se adru2«i delež znaša 50 dinarjev in 
•••••• plačati ob vstopu v zadrugo, 

iuioyj     ^družnik jamči z vso svojo 

Uinjw?1 °<ibor sestavljajo predsednik, 
*knr>ïx-bla^ajnik in 6 članov, ki jih voli 
*•na za dobo 3 let. 
••,^.,«Pravnega odbora so: 

»ednii-        an> P°s-> Sv- Florjan, pred- 
T L 

tajnSutnlk  Josip,  učitelj,   Gornji  grad, 

6ajniJ"]c Ivi»n. pos.. Gornji grad, bla- 

Prosečnik Ivan, pos., Sv. Lenard, 
Sternad Franc, pos., Kova Štifta, 
Marolt Anton, pos., Kropa, 
Purnat Ivan, pos. v Bočni, 
Basti Josip, pos. v Delčah, 
Glojek Ivan, pos., Zgornje K rase. 
Vpiše se Bajec Alojzij, uradnik v Gor- 

njem gradu kot uradnik posojilnice. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta po dva člana upravnega odbora, 
lenega od teh lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga po predhodni od- 
ločbi skupščine pooblasti. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. aprila 1946. 

Zadr. VI 172/65 

494. 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan vpisa: 12. aprila 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Šmarju pri Jelšah z. z n. j. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

dr. Rakež Jožef zaradi smrti in Lavrač 
Martin zaradi izstopa. 

Vpišeta se novoizvoljena člana Men- 
hard Makso, odvetnik v Šmarju pri Jel- 
šah kot predsednik in Vodlan Marijan, 
upravitelj na Slonu pri Ponikvi. 

Izbriše se zaznamba   po   okupatorju 
odrejene   likvidacije,   da  jo likvidator 
ïRaiîîcisenverband für Steiermark^. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. aprila 1946. 

Zadr. V 34/82 

195. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. aprila 1946. 
Resodilo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Na skupščini dne 25. marca 1940 so 

se spremenila zadružna pravila v čl. 5., 
10., 11. in 14. 

Zadružni delež znaša odslej 3.0O0 di- 
narjev. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajuik, blagajnik in 11 
članov. 

Zadrugo zastopata predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, zanjo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kristan Franc, Hočevar Jože, 2avbi Ma- 
tija, Gantar Jože, Crnko Mirko in Eržen 
Albin, 

vpišejo pa se člani upravnega odbora: 
Pirnat Leopold, čevljarski mojster, Jer- 
nejeva 16, predsednik, 

Sebenik Ignac, čevljarski mojster, 
Cirkniška 2, podpredsednik, 

Galič Franc, čevljarski mojster, Rožna 
dolina V/13a, blagajnik, 

Skrlcc Matija, čevljarski pomočnik, 
Friškovcc 8, 

Lenasi Vilibald, čevljarski i>omočnik, 
Zavetiška 7, 

Meše Pavel, čevljarski mojster, Jam- 
nikova 3, vsi v Ljubljani, 

Trček Jernej, čevljarski mojster, Ko- 
žarje 113, ' 

Renko Julij, čevljarski pomočnik, 
Florjanska 21, 

Kušar Franc, čevljarski pomočnik, 
Dravlje, Na Korošci 4 

Rubin Lojze, čevljarski pomočnik, Sv 
Petra c. 54, 

Baučar Franc, čevljarski mojster, Gub- 
čova 10, 

Sesek Ivan, čevljarski mcjst?r, (Jer« 
bičeva 9, 

Kržišnik Leoi>old, čevljarski mojstec 
Trdinova 7, 

Kapelj Anton, čevljarski mojster, Ljt 
vada 23, vsi v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljtibljani 
dne 13. aprila 1946. 

Zadr. IV 130/2 

496. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. aprila 1•46. 
Besedilo: Kmetska posojilnica ljubljan- 

ske okolice v Ljubljani, zadruga z ne- 
omejenim jamstvom. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
llojak Rafael in Petač Franc, vpišeta pa 
člana upravnega odbora: 

Hočevar Franc, upravnik zadružne 
restavracije v Ljubljani, Kersnikova 5, 

Šmajdek Ivan, šolski upravitelj v p. 
v Ljubljani, F un t kov a 29. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. aprila 194«. 

Zadr. I 74 S4 

497. 
Sedež: Otor«. 
Dan vpisa: 15. aprila  1946. 
Besedilo: Tekstilna zadruga v Ot«čah, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Tornine Ivan, Teran Valentin in Gorjan« 
Stanko, vpišejo pa se člani upravnega 
odbora: 

Sluga Franc, tekstilni mojster na Oto- 
čah 25, 

K umor Francka, skladiščnica v Stra- 
ziseli 244 pri Kranju in 

Rojina Ciril, delegat tovarne Brumoik 
Thaler v Škof j i Loki. 

Okrožno sodišče v Ljubljnuî 
dne 1:î. aprila  1046. 

Zadr. II 124/10 

49«. 
Sedež: Ivanjkovci, 
Dan vpisa: 5. aprila 19Î6. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ivanjkovcih. 
Na skupščini dne 6. marca 1946 je za- 

druga spremenila svoja pravila v čl. 5., 
odst. 2. glede jamstva članov tako, da 
vsak zadružnik jamči namesto doseda- 
njega enkratnega zneska vpisanih dele- 
žev s petkratnim zneskom. 

Izbriše so dosedanji član upravnega 
odbora: 

Zličar Matija, posestnik, Libjmja. , 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 5. aprila 1946 
Zadr II 89/5 

* 
499. 

Sedež: Prevaljc> 
Dan vpisa: 5. aprila 1946. 
Besedilo: Konzumiio društvo «a Meži- 

ško  dolino,  zadruga z  omejenim jam- 
stvom v Prevaljah. 

Zadruga temelji odslej ua uovili pra- 
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vilih, sprejetih na skupščini dne 13. I. 
1946. 

Naziv odslej: Nabavna in prodajna za- 
druga z omejenim jamstvom za Mežiško 
dolino v Prcvaljah. 

Sedež: Prevalje. 
Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 

daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin,   kolikor je to v zadružno korist, 
d) ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše 
in    cenejše    preskrbe    svojih    članov, 
e) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanja predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejše so- 
delovanje ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Priobčitve članom se razglase v za- 
družnem glasilu in se nabijejo na za- 
družni razglasni deski na sedežu uprave 
in vseh podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kolikor je poslovalnic; 
upravni odbor voli skupščina za ,dobo 
treh let. Vsako leto se izmenja ena 
tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora ali pa po en član upravnega 
odbora in po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
vpis v zadružni register. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Juh Luka, Hočnik Franc, Potoč- 
nik Karel, Koren Pavel, Mlinar Filip, 
Osojnik Franc in Lipko Franc, 

vpišejo pa se novo izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Koren Pavel, delovodja, Farna vas, 
predsednik, 

Arko Andrej, tajnik KLO, Farna vas, 
podpreds-^nik. 

Gornik Franc, skladiščnik, Mežica, od- 
bornik, 

Hrome Stanko, strojni ključavničar, 
Guštanj, odbornik, 

Košutnik Aleš, rudar, Podpeca, od- 
bornik, 

Hudopisk Rok, kmet, Stražišče, od- 
bornik, 

Oprešnik Ivan, rudar, Žerjav, od- 
bornik. 

Okrožno kot trg. sedišče v Mariboru 
dne 5. aprila 1016. 

Zadr. I 144/15 

To 35/46 
Oglas 

1399 

Tožeča stranka: Jagodic Ivan, rudar v 
Platu št. 3. 

Tožena stranka: Jagodic Julijana, za- 
sebnica prej v Jirju št. 30 pri Rogaški 
Slatini, t>^." :^~~acga bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo > 
stranko tožbo na nizvezo zakona. 

Knr bivališče tožene stranke ni znano, 
se ji postavlja za skrbnika na čin Gre- 
gorio Jožo, sodni uradnik v Celju, ki 
jo bo zastopal in čuval njene interese, 
dokler se sama ne javi. 

Okrožno  sodišče v Celju, odd» II., 
dne 18. aprila 1946. 

To 200/46-4. * 1424 
Oklic 

Vidmar Ivan, urar, Kranj, Titov trg 
št. 17, je vložil proti Vidmar Frančiški- 
Dragici roj. Dörfler ločeni Rosehnal, 
ženi urarja, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 24. maja 1946 o pol 10. uri v sobi 
št. 140 tega sodišča. 

Ker bivališče toženke Vidmar Fran- 
čiške-Dragice ni znano, ji sodišče po- 
stavlja za skrbnika za čin Peterco Fra- 
na, tajnika okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in njene stroške, dokler se toženka 
sama ne javi ali ne imenuje svojega 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. aprila 1946. 

To 24/46-3 * 1437 
Oklic 

Grozel Jožefa roj. Vogrinec, zaseb- 
nica v Počehovi 80, je vložila proti Gro- 
zelu Leopoldu, bivšemu železniškemu 
sprevodniku, nazadnje v zaporih moške 
kaznilnice v Mariboru, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 8. maja 1946 ob 8. uri 

pri tuk. sodišču, soba štev. 84/11. 
Ker je toženec neznanega bivališča, 

mu je postavljen za skrbnika na čin 
Lečnik Miloš, tajnik tuk. sodišča, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost in nje- 
gove stroške, dokìer se sam ne javi aH 
ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Maribora, odd* L, 

dne 15. aprila 1946. 

To 157/46—1 * 1438 
Oklic 

Kirbiš Alojz, čevljarski pomočnik v 
Mariboru, Poštelska ul. št. 6, je vložil 
proti Kirbiš Ivani rojeni Muster, tkalki 
ravnotam, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 8. maja 1946 o poli 9. uri 

pri tuk. sodišču, soba štev. 84/11. 
Ker je toženka neznanega bivališča, 

ji je postavljen za skrbnika na čin Leč- 
nik Miloš, tajnik tuk. sodišča, lei jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se sama ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odđ. L, 
dne 15. aprila 1946. 

To 243/46 * 1435 
Oklic 

Tožeča stranka: Slava Pegan  rojena 
1 Basiakova, uradnica Dri N00 v Trstu, 

Via Carducci 6, je vložila zoper toženo 
stranko: Pegana Romana, bivšega trgov- 
ca v Mariboru, ki je sedaj neznanega 
bivališča, pri tukajšnjem sodišču tožbo 
na razvezo zakona. . . 

Javna ustna razprava v tej stvari jo 
določena na 

dan 16. maja 1946 0b 10. uri 
pri tukajšnjem sodišču, soba 84. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
ji sodišče postavlja za skrbnika na ein 
tov. Lečnika Miloša, tajnika okrožnega 
sodišča v Mariboru, ki bo zastopal njene 
interese na njen račun in nevarnost, 
dokler se toženec sam ne javi ali no 
imenuje svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. aprila 1946. 

Ok 9—46-5. * I443 

Uvedba postopanja za progla* 
sitev za mrtvega 

Sovre Ivan, roj. 1. aprila 1894, siD 

Antona in Ane roj. Stergavšek, oženjen, 
žel. uradnik v Št. Vidu nad Ljubljano, 
je konec septembra 1944 prostovoljno 
šel v NOV in bil dodeljen v Kozjanski 
odred ter je od 10. decembra 1944 na- 
prej pogrešan in se ni javil niti ni o 
njem nobene vesti in je baje padel, 1&-* 
det v glavo. ^. 

Ker je potemtakem verjetno, da "° 
nastopila zakonita domneva smrti v 

smislu zakona, se uvede na prošnj0 

Sovre Hedvike, zas. Št. Vid št. 93, P°" 
stopanje za proglasitev za mrtvega •*- 
se izdaje poziv, da se do 1. januarj* 
1947 o pogrešancu poroča sodišču ali s 

tem postavljenemu skrbniku, Sovrey1 

Antonu, prof., Ljubljana, Trdinova ul,< 

vse kar koli je o pogrešancu znanega; 
Sovre Ivan se poziva, da se zglasi Pri 

podpisanem sodišču ali drugače da kaK° 
vest o sebi. 

Po 1. januarju 1947 bo sodišče n» 
vnovično prošnjo odločilo o proglasi^1 

za mrtvega. 
Okrajno sodišče • Ljubljani 

dne 16. aprila 1946. 

Ok 19—46-6. mi 
Uvedba postopanja za progi»* 

sitev za mrtvega 
Leben Franc, rojen 22. aprila 1898 * 

Ljubljani, sin Jakoba in Marije roJeDr 
Božič, oženjen, poštni uradnik v LJU 

Ijani, stanujoč v Sp. Šiški 137, ••.•• 
taborišču v Buchenwaldu v Nemčiji »j* 
interniranec  duševno   in   telesno  *& 
oslabljen in je težko hodil ter bil v & 
kem stanju z mnogimi drugimi ••* 
niranci   po   SS-ovcih   evakuiran   oj" 
10. aprila 1945 v smeri proti Weimar^* 
Pri tem je bil vsak, kdor jo na •°•0•• 
ki se je vršil peš in v hitrem k°rf.^ 
včasih v teku, opešal ali pešal, uslr 

Ijen, tako, da je bila pot, P° z mr \{U 
bili interniranci gnani, posuta » "•",••• 
in je le malo teh internirancev cf'L. 
pri življenju. Lebna Franca kljub is 
nju znanci niso našli nikjer vec, w ^ 
da  so  prepričani,  da   je   prišel 
transportom ob življenje. 
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n 
Kpr  jo   , o'<-n.!:il.fm   verjetno,   da   bo 

"]iopj|a    /ak.unla    domneva    smili    v 
'fills,i,      /.,||•;,|1:•      >(>      l|U4lr       I,;,       |||•)-•'|() 

' Oeil   Iv Mike,    po-tno    •••••-••••    v 
Mubljaiii,  stolanova   •,  p« topanio   7.a 
i roglasiIcv   /,i   mrtvoga   lor   so   i/.dajo 

if??i,v' ^a Ffl ° pegrešanru <Io 15. aprila 
,. "  poroča   sodišču   ali   s   lom  postav- 
'jetipin,,   skrbniku   tov.   Leben   Ivanki. 
ar «olj jo o pogrešaneu znanega 
Moon  Franc so poziva, da so  zgla-i 

pi podpisanem  sodišču ali  drugače da 
••£• vo,t o sobi. 

'o protoku 15. aprila 1917 ho -odi-čo 
a vno\ i( no prošnjo odločilo o  progla- 
si 'a mrtvoga. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne   IG   aprila  1040." 

* 
^1 Sp 182'16 ~ 2 1•!•1 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

^Kralj Ivan, rojen dno 3. junija 1996 \ 
irebčah. zidar v Studencih,' Kralj Malja- 
ma ul. št. 62. jo bil od okupatorja dno 
{?• VH. 1!)41 izseljen v Slav. To/ogo. 
••• 6. II. 1915 jo vvtopil v NOV tor bil 
r^eljpn Hi. omladin-kj brigadi, v ka- 
t,
r' Je po potrdilu MNOO RMrica, okraj 

üravskn Sla!ina, pogrešan od konca 
^rcal t) ir,. 
ù    T   Ì°   ledaj   verjetno,   da   je   Kra'j 
v Sri mrtev, se uvaja na predlog njegove 
„• Kralj Štefanije postopanje za pro- 

( Sitev pogrešanega za  mrtvega  in  se 
7^   postavlia   za   skrbnika   tov.   1'ajšn 
*0ran 

bi 
\ 

šan 

.,ran, uradnik okrajnega sodišča v Ma 

sa« Sa'^°. komur jo kaj znano o pogre- 
^, se pozivlje, da to javi sodišču ali 

Ï94P    Jenoniu skrbniku  do 1. avgusta 

u ° preteku tega reka in izvedbi do- 
m„i°v se bo odločilo o proglasitvi  za 

Ok • a- ••••• sodišče  v Mariboru,  odd. VI., 
dne 13. aprila 1916. 

' JSp 176/46-2 " 1392 
Vedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
đ&rt Ivan' r°J°n dne 14- IX- ••)' 
J?0vnl. uradnik, stanujoč nazadnje na 
16 ; ,^u» Slomškova ul. 15, je bil dne 
ïr'av -ila 194,1 od ok"PatorJa Vseljen v 
vem v     ^° °°.iavi v sarajevskem >No- 

je b:i S* Z dne 3- aTrila '1043' žt- 1102' 
Sani        hrvatskega prekega sodišča v 

••• 1945, obsojen zaradi sodelova- 
je,! t

Partizani na dosmrtno težko ječo. 
I •••»••5•••1•• Je bil baic od ustašev 

Ker?11 ODsojenci vred ubit. 
•• J® twJai verjetno, da je  Zigart 
E°ve Žen •'- S0 uvaJa na Prodl°R nJp- 
Prog]a .,   ^igart Rozalije postopanje za 
•6 mu r,   . P°grešanega za mrtvega in 
•°••• £03*avl.ia za skrbnika lov. Rajšp 
•^•••   rađl,Jk okrajnega sodišča v Ma- 
v   »Sil- i 
••••1• «    k°niur je kaj znano o pogre- 

1 se Doživijo, da to javi sodišču ali 

postavljenemu  skrbniku  do  1. avgusta 
li),(i. 

I'o pieteku toga roka in izvedbi do- 
ka/ov su bo odločilo o proglasitvi za 
11 ir I v ega. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne Ki. aprila 10-40. 

T Sp 251 ; IG-  •, 1406 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Hol-cd 1 Jožef, roj. 27. februarja 1922 
v fin lincili ct. 14, tam stanujoč, polje- 
t\r\oc v (îerliiu'ih, je bil 1. oktobra 1944 
vpoklican v mad/.aisko vojsko, od koder 
jo okol j,;, 1'miito. Tam je po jzpovedbi 
prič dno Ji), marca 1945 umrl. 

Ivr jo torej verjetno, da je imeno- 
vani unni, so uvede na prošnjo Hol- 
sod] .l(.)o!'o. malo poso-dnice v (ierlin- 
cih š|. 14, postopek v dokaz smrti Hol- 
-"dla .bi/ida in so mu postavlja za skrb- 
nik:1. Monemgor Leopold, mliirar v Cîer- 
liii''ih  si. .")7. 

\ -»kdo. komur jo kaj znano o pogre- 
sanoni. .-o ix,/Iv a. <la  to javi sodišču ali 
skrb dr, 15. VII. UUfi. 

To protoku  t(\n-a   roka  in  po izvedbi 
<!,::'-.a/ov bo --\iKro <x!ločilo o predlogu. 
Ckr.'jiK) sci'i-če v Murski Srbeti, clJL. I., 

<lne 15. aprila 1916. 
* 

I Sp i:52;in-2 1405 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Smodiš Jožef, roj. 24. oktobrn 1RS2, 
poljedelec v Stanjevcib, je bi] leta 1914. 
mobiliziran in je odšel na fronto, kjer 
je baje pa .lei. 

Ker jo torej verjetno, da j" imeno- 
vani umrl. so livedo na predion njegove 
hčere La/ar Hinilije roj. Smodiš, male 
pos. v (ior. Telrovcib št. 84, postopek v 
dokaz smrti pogrešanega Smodiša Jožefa 
in se mu poslavlja za skrbnika Jurjevčič 
Janko, sodni uradnik v Murski Soboti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču aH 
skrbniku do 15. julija 1946. 

To preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. I., 

dne 18. aprila 1946. 

O]? 60/46—3. 1414 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Jamšek Alojzij, rudar, roj. !.. aprila 
19• v Ključovci, nazadnje stanujoč pri 
Sv. Marku št. 22, p. Trbovlje, je odšel 
dne 5. julija 1944 v partizane in se je 
nazadnje javil oktobra 1944. Po govor- 
jenju tovarišev je bilo slišati, da je 
imenovani padel meseca novembra 1944 
pri Uršnein selu na Dolenjskem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Jamšek Gizele 
roj. Trotovšek, gospodinje, stanujdCe v 
Kijufevci št. 23, p. Trbovlje, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se  izdaje  poziv, eia  se  o  pogrešanem 

poroča sodišču aH s tem postavij(-nem i 
skrbniku Langerju Francu, sodne un 
uradniku v Trbovljah. 

Jamšek Alojzij se poziva, da s" z-1 1 i 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. XII.  1947 bo sodišče  na   vno- 
vično prošnjo odložilo o proglasitvi  za- 
mrtvega. 

Okrajno sodišče T Trborljab, odd. 1^ 
dne 19. aprila 194& 

Ok 40/46—3 134f> 
Kastelic Franc, rudar, roj. 'Ó. IV. 1912, 

stanujoč nazadnje Zagorje-Toplice št. 11, 
je odšel dne 15. septembra 1944 v parti- 
zane in se od tedaj dalje ni več javil. 

Ker je verjetno, da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, so na predlog nje- 
gove žene Kastelic Matilde, gospodinje, 
stanujoče v Zagorju-Toplicab št. il, 
uvede postopanje za proglasitev za 
mrtvega in •• izdaje poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču aii s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Kastelic Franc se poziva, da se zgijsi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. IX. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjoodločiloo proglasitvi za mrtvega. 
Okrajno sodišče y Trbovljah, odd. ]., 

dne 18. aprila 1946. 

Ok 39 46-2 * i3fM 

Obaha Franc, rudar, roj. 5. X. 1905 
v St. Janžu, nazadnje stanujoč v Retju 
št. 60, pošta Trbovlje I, je Odše] dno 
15. IX. 1914 v partizane in so od -de- 
cembra 1944 ni več javil. 

Ker je verjetno, da bo nasedla zako- 
nita domneva smrti, se uvede na pred- 
log njegove /•••• Obaba Marije roj. Hor- 
vat, gospodinje, stanujoče v Ketju št. 61, 
p. Trbovlje I, postopanje za proglasitev 
za mrtvega in se izdaje poziv, da «e o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Flau- 
en, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Obaha Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. I. 1948 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvoga. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, (idd. L, 

dno 18. aprila 1946. 

Ok 42/46—2 1390 
Rozina Stanko, roj. 28. IV. 1915 na 

Savi, rudar, nazadnje stanujoč v Dole- 
nji vasi št. 22, pošta Zagorjp, je odšel 
dne 17. julija 1944 v partizane in se od 
januarja 1945 ni več javil. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se na predlog 
njegove žene Rozina Amalije roj. Vi- 
rant, gospodinje v Toplicah št. 11, pošta 
Zagorje, uvede postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega in se izdaje poziv, da se 
o pogrešanem poroča sodišču aH s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Rezina Stanko se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugri' da 
Itako vest o sebi 



oiraa 182. Štev, 32. 

Po 1. I. 1948 bo sodi-re na vnovični 
predlog odločilo a proglasitvi za mrtvega 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 18. aprila 1946. 

Ok 16/46—4. 1410 

Amortizacija 
Na prošnjo Krašovec Metke, gostilni- 

čarke na Jezici št. 12, se uvede postopa- 
nje v svrho amortizacije spodaj nave- 
dene vrednotnice, ki je bila prosilki 
baje uničena ter se njen imetnik po- 
ziva, da uveljavi v treh mesecih po ob- 
javi oklica v Uradnem listu svoje pra- 
vice, sicer bi se po preteku tega roka 
izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Državne hipotekarne banke v Ljub- 
ljani št. 2933 na ime Krašovec Metka, 
Ljubljana, v nominalni vrednosti 1901 
dinar. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. marca 1946. 

* 
Ok 38-45—22. 1422 

Amortizacija 
Na predlog Mikolaš Marije, uradnice 

v Ljubljani, Puharjeva 14 in Ebenspan- 
ger Adele, zasebnice ravno tam, se uvede 
postopanje za amortizacijo spodaj nave- 
denih vrednotnic, ki so jima baje prešle 
ter se njih imetnik poziva, da uveljavi 
v 2 mesecih po objavi v Uradnem listu 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednotnice 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
A. Mikolaš Marije: 
vlo/.ne knjižice Kreditnega zavoda za 

trgovino in industrijo v Ljubljani: 
"štev. 1858 z vlogo 1684.50 din noe 

Marija Pangerovič, 
štev. 1646 z vlogo 318.96 din noe 

Marlise Dunderl, 
štev. 1800 z vlogo 331.47 din noe 

Marija Vrba, 
štev. 1093 z vlogo 489.87 din noe 

Marija Louise Ebenspanger, 
vložna knjižica Mestne hranilnice ljub- 

ljanske v Ljubljani: 
štev. L "M5 z vlogo 1560.13 din noe 

Ebenspange i   Marija Luiza, 
vložna knjižica Državne hipotekarne 

banke, glavne podružnice v Ljubljani: 
.štev. 394 z vlogo 18.992 din (stanje 

1. I. 1946), noe Marija Luiza Ebenspan- 
ger, vinkulirano; 

B. Ebenspanger Adele: 
vložna knjižica Kreditnega zavoda za 

trgovino in industrijo v Ljubljani: 
štev. 4159 n-izdaje z vlogo 1043.67 din 

(stanje 31. XII. 1945) noe Adele Eben- 
spanger, 

vložne knjižice bivše Hranilnice ljub- 
ljanske pokrajine v Ljubljani: 

št. 2218—352516 z vlogo lir 153907.91 
noe Adela Ebenspanger, 

štev. 1501 z vlogo din 3321.12 noe 
Adela Ebenspanger, 

štev. 333.433 z vlogo din 167.30 noe 
Adela Ebenspanger, 

vložna knjižica Državne hipotekarne 
banke, glavne podružnice v  Ljubljani: 

štev. 425 z vlogo 43192 din  (stanje 

1. T. 1946) noe Adela Ebenspanger, vin- 
kulirano. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16. aprila 1946. 

Ok 41-46-3. 1423 
Amortizacija 

Na predlog Novak Uršule, pos. hčere, 
Rašica 10, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo spodaj navedene vrednotnice, 
ki je predlagateljici baje prešla, ter se 
njen imetnik poziva, da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu svo- 
je .pravice, sicer bi se po preteku tega 
roka izreklo, da je vrednotnica brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnice 

v Ljubljani z. z n. j. štev. 88559 noe 
Novak Uršula, Rašica 10, z vlogo 1765.66 
din in geslom. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 16. aprila 1946. 

V Sp 219/46-4       * 1404 
Amortizacija 

Na prošnjo Kürthy Ane, zasebnice v 
Mariboru, Vinarska ulica št. 1, se uvaja 
postopek za amortizacijo vrednotnice, ki 
jo je prosilka baje izgubila ter se njen 
imetnik poziva, da uveljavi v 2 mesecih, 
počenši z dnem objave v Uradnem listu, 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna   knjižica   Mestne   hranilnice 

v Mariboru št. 958/173517, glaseča se na 
ime Kürthy Ana z vlogo din 4.249.—. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 19. aprila 1946.    • 

I Sp 49/46-2 * 1436 
Amortizacija 

Na prošnjo Leskovec Neže, vdove iz 
Broda št. 7 pri Logatcu, se uvede posto- 
panje za amortizacijo zdolaj navedenih 
vrednotnic, ki jih je prosilka baje izgu- 
bila, ter se njih imetnik poziva, da uve- 
ljavi v 2 mesecih po objavi v Uradnem 
listu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da sta vrednot- 
nici brez moči. 

Oznamenilo: 1. vložna knjižica Poso- 
jilnice v Logatcu, zadruge z o. j., št. 5591 
na ime Leskovec Neža s stanjem 31. XII. 
1945 din 2.176.45; 2. vložna knjižica iste 
posojilnice št. 5369 na isto ime s stanjem 
31. XII. 1945 din 1779.10. 

Okrajno sodišče na Rakeku 
•    dne 23. aprila 1946. 

Zp 276/46-11 * i860 
"oziv upnikom 

S piv ,iočno sodbo okrožnega sodi- 
šča v Celju z dne 23. II. 1946, Ko 
51/46—24, je bil obsojen Mislej Anton, 
trg. in tvorničar v Celju, Kolenčeva 
ul. 6, na zaplembo celotne imovine. 

Pozivajo se upniki, da v 16 dneh pri- 
javijo svoje terjatve proti obsojencu z 
natančno navedbo časa, kdaj so nastale. 

Okrajno sodišče v Celju 
dno 11. aprila 1946. 

Z p 393/46 13s6 

Poziv unnikom 
Pri okrajnem sodišču v Kranju je b" 

uveden zaplembeni postopek glede im0" 
vine naslednjih podjetij: 

Zp 393/46 >Bata-,' podružnica  Kranj, 
Zp 400/46 Zadružno-go.-.poclarska ban- 

ka, podružnica Kranj. 
Pozivajo se upniki navedenih, ki ima]0 

zoper nje kakršne koli terjatve, da J1. 
prijavijo v 15 dneh po tej objavi Prl 

podpisanem sodišču s pismeno vlogo in 

prilože potrebna dokazila. V prijavi .Ie 

navesti opravilno številko zaplembenej!* 
spisa. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 18. aprila 1946. 

Razna oblastva 

St. 16/36. 1420 2-1 

Razpis cestarske službe   y 
Baza cest Ljubljana, Celovška c. »*> 

razpisuje za progo od km 5.000—•-•0: 
federalne ceste II. reda štev. 15? \^\ 
Lašče—Mala Slivnica—Grahovo slu^ 
cestarja. Prošnjam, ki jih je kolkov3 

s takso za din 10.—, je priložiti ta*s^ 
din 30.— in listine: 

1. rojstni list prosilca, 
2. zadnje šolsko spričevalo, 
3. nravstveno spričevalo, 
4. rojstne liste (družinsko polo) ze • 

in otrok, 
5. domovnico, ,n 
6. potrdilo  vojaške   upravo o s• 

v NOV oziroma v POJ. 
Vsaka teh prilog mora biti taksir»11 

s kolkom za din 5.—. 
Prošnje jo vložiti neposredno na ^ 

cest v Ljubljani najkasneje do 15. ••' 
1946. 

Baza cest, Ljubljana, 
dne 23. aprila 1946. 

* 

Štev. 104/46—XII—Ü- l403| 

Javni natečaj , 
Po naročilu okrožnega ljudskega 

bora, odseka za industrijo in ^•/••?0•- 
v Celju, razpisujemo javni natečaj (» 
kurz)  za popolnitev  izpraznjenih 
nikarskih okolišev 

1. Fuks Franc, 
2. Žurman Zofija 

v okraju Celje-mesto.        , 
Prosilci vlagajo prošnje pri oj^lpol- 

ljudskem odboru Celje-mesto, «e 1 ' 
njujejo naslednje pogoje: ,    . fle 

1. biti morajo državljani Federal 
ljudske republike Jugoslavije,      .     0 

2. imeti  morajo   aktivno in PaS 

volivno pravico, . -t. 
3. strokovno izobrazbo (mojstrski       ^ 

Pit), n0 ge . 
4. dokaze o zaposlitvi (prvepstv     ^ 

upoštevajo  najdaljše  neprekinjen 
poslitve v dimnikarski stroki)^        ^0 

6. karakteristiko in od Prist0J"5 okü' 
overjeno izjavo o zadržanju ine 

pačijo. 
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nii<     n.al(^':ii"   «ziroma  podelitvi  dim- 
in   l^''''1 °'a,'i;''v imajo prednost vojni 

validi  in   pomočniki,  ki  so  pri delu 
Postali invalidi, re /.nasi njih zaposlitev 
• 5c^a zaposlitve o-dalih pro>ilcev. Mod 

lV'alidi imajo prednost ti-li, čijih inva- 
p°ll je .večja. 

r    
r0sll.je je vložiti <Jo 5. maja pri okraj- 

,•!" ljudskem odboru, odseku za obrt in 
""Justrijo Celje-mesto. 

0krajni ljudski   odbor  Celje-mesto, 
odsek  za obrt in  industrijo, 

dne  1«. aprila 1946. 

Št. 37/4—40. 

Javni natečaj 
°o naročilu «krožnega LO — odseka 
industrijo in  rudarstvo v Celju raz- 

vemo na podstavi S 93. obrtnega za- 
••• 

a iz leta  1931.  javni natečaj  (kon- 
ni,

rz) za popolnitev izpraznjenega dim- 
'^arskcga okoliša v R a d e č a h. 

ne„I0/5''0' na.i vlože prošnje pri okraj- 
ni  , \J® v Trbovljah, če izpolnjujejo na- 
ieüöje pogoje: 

Hini i      morajo državljani Federativne 
lu^ske republike Jugoslavije, 
Vr>r lniet' morajo aktivno   in   pasivno 
•;lvno pravico,' 

pit) stroJiov"o izobrazbo (mojstrski  iz- 

• dokaze o zaposlitvi (prvenstveno se 
„,',-SI"'— -•-       ..   ..- ... 

4( 

ü• v
uoi 

"" , evaJo najdaljše neprekinjene zapo- 
e v dimnikarski stroki), 

lraj karakteristiko   in   od    pristojnega 
žan

eVueRa LO uverjeno izjavo o za-ir- 
p

Jl| med okupacijo. 
sljiij1 Ila|Pčaju oz- podelitvi dimnikar- 
lidi '° "*ev imajo prednost vojni inva- 
iava}'1, •01,•('•'H ki so pri delu postali 
••••• '(e zna*a "i''1 zaposlitev 4• časa 
ÌRiaio osta,il1 prosilcev. Med invalidi 
ve?:!: Pr«dnost tisti, čijih invalidnost je Ve'1a. 

«ktSÌe & vložiti do O. maja 1046 pri 
"ijo stri;« 6l" L0 ~ odseku za obrt in indu- 
• v Trbovljah. ^ 

b0v'ljedne 18. aprila 1946. 
•   Okrajni N00 Trbovlje; 
°«sek za obrt in industrijo. 

D] 1408 
davilo automobilsko saobraćajno 

Predu zeéc — DASI" <ly    -, __     _ 

"Otort,    a*a,'°ge   rezervnih   dolova   za 
i to •"1!°^1•' isporučena od UNRRA-e,' 
u upotr ein-slve"° •••' ^0-*"1 ima naiviše 

eći]r     L Počeće se sa izdavanjem sle- 

Chèvr^t£llog rezervnih delova kamiona 
2
vJoletcd Wit. 

^odon^1^ rezervnih delova kamiona 
3 °* od y41. 

e-il.Ctalo8„rezervnih delova kamiona 
8ih •" °d 2 '/s t., a zatim redom dru- 
ï Ume , KataIozi će biti ilustrovani, 
1• ^••••? ^eba olakšana. Prvi će izići 

Poïiv •      om maJa meseca o. g. 

I,la,|Ì'na'trialn°J Upravi llASP-a*- Ne- 
,     •- C — Beograd, koliki broj 

kataloga žele da im budu rezervisani, 
pošto će se štampali u ograničenom 
broju. DASI» 

Razno 

1431 
Poziv upnikom 

Delegat tvrdke • Kristal- d. d., podr. 
v Ljubljani, Tyrše\a cesta 14. poziva v>e 
upnike in dolžnike, da z dokazilnimi 
listinami prijavijo svoje dolgove in ter- 
jatve, ki jih imajo proti imenovani 
tvrdki, do 1•>. maja 194« delegatu. 

Pravice, ki do tega roka ne bodo pri- 
javljene, se bodo štele za ugasle. 

Delegat 
tvrdke »Kristal« ti. cL, 

podr. Ljubljana, Tvrševa r. 14 

1429 
Poziv upnikom 

e fW*   ^° "rtoresenti, da se pismom 
r,5i    ,,trfllnoi  TIliravi   liASP.n   _   NP. 

Tvrdka Papirografija-, d. z o. z. v 
Ljubljani, Cesta 29. oktobra št. 2, je 
prešla z odločbo ministrstva za trgovino 
in preskrbo FLRS v likvidacijo. 

Upniki se  pozivajo, da v  zakonitem 
roku prijavijo likvidatorju pismeno svo- 
je morebitne terjatve na naslov: Matija 
šega, Ljubljana, Stari trg št. 3. 

V Ljubljani dne 24. aprila 1916. 
Likvidator: 

Matija Sega s. r, 
ref. pri min. za trg. in preskrbo 

* 
2153 

Poziv upnikom 
oziroma delničarjem 

Delegat ministrstva za industrijo in 
rudarstvo v tovarni okrasnih tkanjn 
>Stora« (d. d.) poziva vse. ki imajo 
kakršne koli terjatve proti omenjenemu 
podjetju, da jih prijavijo delegatu do 
1. maja 1946 z vsemi dokazilnimi listi- 
nami. Po preteku tega roka se prijave 
ne bodo upoštevale in se bodo štele za 
ugasle. 

Delegat ministrstva za industrijo 
in rudarstvo 

1385 3-1 
Poziv upnikom 

Po odločbi ministrstva za industrijo in 
rudarstvo v Ljubljani z dne 29. III. 1940, 
št. I/P—1506/46—dr. P, je prešla tvrdka 
Delniška družba združenih pivovaren 
Žalec in Laško v Laškem v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da najkasneje 
do 20. maia 1946" prijavijo svoje terjatve 
pismeno na naslov: Pivovarna Union, 
Ljubljana I, Poštni predal št. 45. 

Likvidator 
*   '<v4 

1380 3--2 
Poziv upnikom 

Nabavna zadruga >Lipa< z omejenim 
jamstvom v Ljubljani se je po sklepu 
glavne skupščine z dne 25. februarja 
1946 razdružila in prešla v likvidacijo, 
ki je bila vpisana v zadružni register s 

sklepom Zadr. I 38 11 z dne 21. ma-"a 
1946 (priloga k Uradnemu li-tu št. 29 
od 13. aprila 1946). 

Upniki s(. poziv Ijejo. da v "f^Tfh me- 
secili prijavijo likvidatorjem pi-meno 
svoje morebitne terjatve. 
Nabavna   zadruga   »Lipa«   z   omejenim 

jamstvom v Ljubljani v likvidaciji, 
Kongresni trg št. ]!) 

1323—3-3 
Poziv upnikom 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. III. 1946 št 2978/46 v zvezi s poobla- 
stilom (Gospodarskega sveta v Beogradu 
št. 1759/124 z dne 2 III. 1946 je (ilavna 
kmetijska blagovna zadruga v Ljubljani, 
z z o. j. prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve 
na naslov: Glavna kmetijska blagovna 
zadruga v Ljubljani z. z o j. v likvida- 
ciji, Novi trg št. 3, 

Likvidatorji 
* 

Poziv upnikom 
Po odločbi Iniciativnega zadružaega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16 III 1946 št. 297S 46 v /vezi s poobla- 
stilom Gospodarskega svela v Hen^radu 
Št 1759,124 z dne 2. III. 1946 je (Jospo- 
ilarskn zveza v Ljubljani z. z o. j. prešla 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve na 
naslov: Gospodarska zveza v Ljubljani 
z. z o  j. v likvidaciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 
* 

1322-3-3 

Poziv upnikom 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. III. 1946 št. 2978/46 v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega «veta v Beo- 
gradu .t. 1759/124 je Kmetijska družba 
v Ljubljani z z o. i   prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v šestih mese- 
cih prijavijo svoje morebitne terjatve na 
naslov: Kmetijska družba v Ljubljani 
z. z o. j. v likvidaciji, Novi trg št. 3. 

Likvidatorji 

Izgubljene listino 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 215, izdano od okrajnega odbora OF 
v Dol. Lendavi na ime Rerki Mihael iz 
Kapce, okraj DoL Lendava. S tem jo 
preklicujem. 
1393 Berki Mihael 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, izkaznico 
OF, izdano od četrti Center, Ljubljana 
in prijavnico, izdano od kemande NM 
v Ljubljani, vse na ime Celan Mihaela 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1398 celan Mihaela 



an  181. P t SV. °'" 

Izgubil  -.fin o-ebno izkaznico, izdano 
od   kiir.aiu'e   NM   v   Liubljani   na   imo 
Coma/.ar  Franc  iz  Ljubi jane. S  tem jo 
preklicujem. 
J 430 čemažar Franc 

Izgubil -«'in  o-ohno izkaznico,  izdano 
na ime IJuni|an Ignac iz Sv. Jurija 5 pri 
Litiji. S tem jo preklicuJOITI. 

1391 Damjan Ignac 

Izgubil snu osebno izkaznico,  izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Faj- 
diga Hinko iz Ljubljane. S tem jo ure- 
klicujem. 
1395 Fajdiga Hinko 

Izgubila M'ni začasno osebno izkaznico 
št. 11, izdano od KLO v Kečici ob Savi- 
nji na ime Felicijan Marija iz Rečice ob 
Savinji. S leni jo preklicujem. 

1428 Felici jan Marija 

Izgubil  sem   osebno   izkaznico  štev 
130888, izdano CKI KLO v Gor. Radgoni 
na ime Fras Alojz iz Uor. Radgone št. 50. 
S tem jo preklicujem. 
1427 Fras Alojz 

Izgubil sem evid. tablico za motorno 
kolo št. S—0*206, izdano od ministrstva 
za lokalni promet v Ljubljani na ime 
Gorjanc Anton iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1443 Gorjanc Anton 

Izgubil sem prometno knjižico za žen- 
sko kolo, tov. št. 954713, izdano od pri- 
javnega urada za kolesa v Ljubljani na 
ime Gros Martin iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1418 Gros Martin 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od KN00 Gor. Ix>gatec dno 
20. MI. 1945 pod štev. 201 na im« 
Hvala Maks iz Gor. Logatca. S tem jo 
preklicujem. 
lt.!) . Hvala Maks 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 045231, izdana od komande NM v 
Ljubljani Ln izkaznica OF, izdana od 
mestnega četrtnega odbora Šiška, obe 
na ime Jagodic Vika iz Ljubljane. S 
tem jih preklicujem. 
1447 Jagodic Vika 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime 
Jakin Rafael iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
1419 Jakin Rafael 

Tzgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od KLO v Polici pri Višnji gori 
na ime Janežič Jože iz Peči 11 pri Višnji 
gori. S tem jo preklicujem. 
1396 Janežič Jože 

Izgubil som osebno izkaznico šte- 
vilka 042372, izdano cd komande NM 
v Ljubljani na ime Jeromen Jože iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 

1411 Jeromen Jože 

Izgubila -om naka7.ii4'0 /.; lui rivi) 
-erija H št 0:;ï.'iii3, i/i.'-no rd M LO, od- 
sek za nro.-i;rbo v Lju ;'.V.ai na ime 
Knaflič Mihaela iz Ljubi crie. S tem jo 
preklicujem. 
144« Knaiiič Miliaria 

Tzgubil  som  o-oluio  i/ka/M'i'-i,  izdano 
od  KLO v  1'rimskoM'in   pii   Klanju   na 
ime  Koželj  Andrej   iz Prini-kovo'ja  Iti, 
okraj  Kranj. S tem jo priklicu|om. 
1420 Koželj Andrej 

Izgubili smo evid tablico motni nega 
kolesa št. S—9908. izdano od tiiini-tr- 
stva za lok. promet v Ljubljani na ime 
odsek KPS v Ljubljani. S tem jo pie- 
klicujemo. 
1433 KrS, odsek Ljubljana 

Ukradeni sta mi bili zać. o-ebna iz- 
kaznica št. 0, izdana od KLO v Zg. Lo/.- 
nici in legitimacija OF št. 28010!), izda- 
na od KOOF v Zg. Lo/nici, obe na ime 
Kralj Stanislav iz Zg. Ložu ice 15 pri 
Žalcu. S tem jih preklicujeni. 
1410 Kralj Stanislav 

Izgubila sem zača-no osebno izkaz- 
nico, izdano od krajevnega odbora v 
Litiji na ime Kubot Ju-tina iz Lilije. 
S tem jo preklicujem. 
1434 Kubot Justina 

Izgubila se je sprednja tablica z evi- 
denčno številko S - 0748 o-ebnega avto- 
mobila znamke >Opol-Kadotl^. izdana 
od ministrstva za lokalni promet. S tem 
jo preklicujomo. 

Uprava »Lju«l'k<> pravic«"»-, 
1397 Ljubljana 

Izgubila sem indeks jiuidičiie fakul- 
tete univerze v Ljubljani, izdan I. 1910. 
od dekanata juridične fakultete univer- 
ze v Ljubljani na ime Mal« lié Milica iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
1417 Matclu-Lašič Milica 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od mestnega LO Šoštanj pod -tevilko Olì!) 
z dne 13. XII. 1945 na ime Medic Mara, 
soproga zdravnika, Šoštanj. S tem jo 
preklicujem. 
1440 Medic Mara 

Izgubil sem invalid-ko uverenje št. 045 
od 24. novembra 1945 in odlok o pode- 
litvi invalidnine z dne !). februarja 1940, 
oboje izdano od invalidske komisije 
ljublj. vojnega področja na ime Pavlin 
Maks iz Črnomlja. S tem ju preklicujem. 
1409 Pavlin Maks 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
(evid. št. tablice 230340), izdano od 
bivše uprave policije v Ljubljani na ime 
Pečlin Vojteh iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1441 Pcelin Vojteh 

Ukradena mi je bila osebna legitima- 
cija na ime Petrovič Marija, izdana od 
komande NM v Mariboru, knjižica štev. 
759192 za žensko kolo na ime Janžo- 
ković Marija, izdana od oblasti bivše 
Jugoslavije, 3 osnovne živilske nakaz- 
nice (2 Petrovič, 1 Ozmec), 2 dodatni 

1 nakaznici   TD   (1  Petrovič, 1  Ozmec), 

1    dolaliia    nakaznic 
sknpno z di- t "' 
prednje 

ica    LIJ    (Petrovič), 
in s, 10 —. S tHin preklicujem 

istine. 
Petrovi«" Marija, Maribor, 
Smetanova ulica 40/11. 

sem  .-pričevalo •.  razreda 
i calne gimnazije v Ljubljani, 
1913. od  ravnateljstva I. n>0' 

 «...o gimnazije v Ljubljani na lH'e 

Pogačnik Branko iz Zgor. Kašlja Št. &• 
S tem ga preklicujem. 
114S Pogačnik Branko 

Izgubil sem vojaško knjižico št. 429.3$. 
izdano od bataljona za zvezo III. d'v1' 
zije na ime Polh Branko iz Maribora- 
S tem 

1-101 

Izgubil 
L moške 
izdano I. 
-ko ieal 

jo preklicujem. 
1412 

Ukradena 

Polh Branko 

Izgubil sem dovolilnico za motori^ 
kolo, št. evid. tablice S-2048, W* 
,-Adlr-r" 9« cm na inie Srebotnjak AD' 
drej iz Tržiča, Fužinska ul. 2. S te"1 • 
preklicujem. 
1415 Sn-holniuk AnurCJ 141.) Sn-holnjuk AnurCJ 

•    -i 315 Izgubil sem šofer-ko izkaznico s'-    : 
na ime Strnad Ivan, Sv. Ožbakl ob DfiiV 

S tem jo preklicujem. 
Strnad Ivan, 

1413 Sv. Ožbald ob Drav';_ 

Izgubila sem začasno osebno ï1> \Q • ,.,  ,,., „0. ..no Iž^LO 
co   -t. SO,   izdano   od   krajevnega   jj 
fvančna gorica na  ime škufca Joli 

Stične. S tem jo preklicujem. 
1421 ' ftUuïca ïcza 

Izgubil sein osebno izkaznico, i*~ • 
od terenske četrti Ljubljana-Dravl]^, 
izkaznico OF, izdano od 'terenskega jc 

bora v Žapu/ah, oboje na inie ^ ^ 
Franc iz Zapuž št. 15, okraj LjuDlp 
S tem jih pieklicujeni. 
1425 štale •'•11• 

I//'uIdia sem o-ebno izkaznico, }   ^e 
od   krajevnega   LO   Komenda   pa     ij 
Štiipar Cecilija iz Komende- S telD 

prrklicujeni. ... 
1432 Štupar CcciW* 

Izgubil sem začasno osebno iz.kaZ gu. 
izdano od OLO v Kočevju na ime .^ 
storiò- Alojzij, Kočevje 343", in jo s 

preklicujem. ,, .,\\ 
1412 Suštcrič Aloj»J 

Izgubil sem šofersko izkaznico za ^tr- 
nje z avtomobilom, izdano od nu    ^ 
stva za lokalni promet v LJubfJ«oVeiH 
ime Tomšič Anton iz Dvora Pri 
mestu. S tem jo preklicujem. 
1407 Tomštf A»t0' 

••/kazn1^ 
Izgubil sem začasno osebno_ iz* i0e 

št. 412 in šofersko legitimacijo na ielfl, 
Vrhovšek Janez. S tem jih preIulcuJ 

„  .       r-i. TnilCZ,   .   •• 

1403 

tem jih P 
Vrhovsok J- 

Zg. Laže št. 14, P°sta 
Vrhovšek JWJ**' yß 

Založba: Uprava Uradnega lista LES; urednik: Tonar Robert; tii.ka tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljublja*11« 



Letnik I. 

VESTNÏK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 32. kosu Uradnega lista LRS z dne 27. aprila 194G. Štev. C. 

VSEBINA: 
ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 

OHIfvSK       J , -. • ,   ,   •       ,T I Odločba o določitvi emo'nih proiz<vodnih cen ra usnjeno obutev 
"CUOcba o doloch-. cen za zaobalo Mapa Lnrro. j       •• v% •!>•••.•• Fl4j(>1.alivDe ]judsk0 republiko Jugoslavije. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 
o določitvi cen za zaobaln blaga Unrro 

1. člen 
.       Zaobali  (embalaži), v kakršni  Zavod za izredne nabave 
dobavlja blago Unrro podjetjem in ustanovam (prodajalcem na 
^obelo), so določijo naslednjo obračunske rene: 

Obračunska cena 
Sodi « želerno pločevino Zavoda 

Velikosti 85X53 brez obroba komad din 250— 
Velikosti 88X57 brez obroča         »      „   250— 
Velikosti 88X57 ss dvema obročema .     .     ,        „      „   400— 

Lcsenj sodi 

*° višine 80 cm (za  milo)    .     .     . , . komad din 60— 
^0 visine 80 cm (za mleko v pralni) . .        „       „ 60— 

eSftni eodi, ki niso več uporabni      . « ,      kg     „ 0.75 

Ûobni, leseni in iz •••••• plošč 
J? vizine 15cm    .    .    •     - 
T* visine 15—25 cm   . 
^viline25—50 «an   « 
£* višine 50-75 cm  . 
^Viälno 75-100 cm . 

Kartonski bobni 
^vojniju patentnim pločevinastim yokw- 

vom in pločevinastim dnom 

komad din 3.75 
10— 
15— 
34— 
45— 

Leseni zaboji 
^vsebine 0.02m» . 

» 0.02—0.05m» 
» 0.05—0.10 m» 

0.10—0.15 m» 
» 0.15—0.20 m* 
» 0.20—0.25 m» 
» 0.25—0.30 m» 
» 0.30—0.40 m» 
» 0.40—0.50 ms 

» 0.50—0.60 m» 
" 0.60-0.80 m» 
» 0.80—1,— m» 
» 1.00-1.25 m» 
» 1.25-1.50 m» 
» 1.50-1.75 m» 

2 L L75-2-m» . . 
m *a vsakih nadaljnjih 

<*i 

t» 
|H 

r' 
Ita 
h 
h, 

h 
«i 

» 

komad din 150.— 
franko 

25 •• 

'komad din    3.75 
„      *      7.50 

15.— 
22.50 
30— 
37.50 
45— 
60.- 
75.— 
90— 

120— 
150— 
187,- 
225— 
260.— 
300— 
30.- 

Karton*ki zaboji s lesenim robom 
Cena Vs vrednosti  lesenih  zabojev iste di- 

menzije za 1 komad. 

Vreče i* jute, dvojne 
dimenzije 140X80 (za srne živalske repe) . 

100X70 (za brazilsko kavo)  .     . 
„        106X66 (za amoniakom fodo)     , 
„       105X07 (za sol)    ....    . 
„        105X57 (za sol)    .     .     ,     .     . 

100X50 (za sladkor)   .... 
,, 88X50 fza sladkor,    z   notranjo 

platneno vrečo)   .     .     , 
85X42 (za riž)  

Vreče, iz bombažnega platna 

dimenzije   98X56 (za sojin zdrob)  . 
„ 90X56 (za.eojin  zdrob)  . 
,, 00X40 (za lucerna)   .     .     ,     . 

88X47 (za sladkor)   .... 
Vreče za soliter, modro galico, fosfat, žveplo 

— bruto za neto. 

Pločevinaste posode in Škatlo 
do vsebine   0.50 litra 
od       .,         0.50 do 1— lilra     . 

i         o  

> — 3 — 

n       » 5.—  „ 10.—    „       • 
10.—  n 20—    „ 

n        »       20.—   ,, 50.—     „        • 

Zunanji trdi kartoni  (škatle) 

Kartonska Škatla, v kateri je pakirano le& 
ttlno blago  

kartonska škatla, v kateri so pakirani čovlji 
kartonska Škatla euho vojaško brano z dvema 

notranjima kartonskima in dvema vošče- 
nima Skatlama, označba 10 v eni gar- 
nituri   

kartonska škatla suhe vojaške hrane tipa >Cc 
z8vl  

kartonska škatla suhe vojaške hrane lipa :>K< 
z 12 v 1     

kartonska škatla sladkega kondenziranega 
mleka  

kartonska škatla toaletnega mila      .    .»    . 

Vezano ploščo 
dimenzije 70 X 70 cm       ,    ,    .    .    \     . 

,, 90 X 90   „ •        a        r       r        •        » 

Obračunska •••• 
Zaroda 

îjcrnad din CO.—« 
n • 28.— 
..        ,.     31.— 
»    »   31.- 
•       »     27.- 

„     26.— 

»       »     46.- 

komad din 22.— 
n       » 21.- 
„       „ 17.50 
„       , 20.- 

Vrcčevjna 
ir Jute ..... 
iz bombažnega platna     . 

Iranko 
komad din 5.50 

JI              H 9.— 
'\          * 10.— 
it          " 11.50 
.(         « 18.— 
Î.         »» 26.— 
«         n 38.— 

komad din 30.— 
v          » 20.— 

V    '   * IS.-- 

»         « 10.— 

i»         » 10.-* 

w           • 15.- 
franko 

komad din 
M             t» 

20.— 
33.— 

.li- 
tis.— 



2. člen 
Po cenah iz ì. člena te odločbe je obračunati zaobalo. 

v kateri c-o podjetja iu ustauove (prodajalci na debolo) prejeli 
blago Umro po 1. marcu 1046. 

Zaobalo, v kateri so podjetja prejela blago Unrre pred 
1. marcem 1946, morajo podjetja razprodati na javni licitaciji 
jn izkupiček nakazati Za\odn za izredne nabave v korist sklada 
za obnovo države in pomoč 'porušenim krajem. 

3. člen 

Zaobala se na javnih licitacijah ne sme kupovati za 
«preprodajo, marveč eamo za lastno uporabo. 

V izjemnih primerih, če je kupec primoran prodati za- 
oba-k>, sme zaračunati največ 10% kosmatega zaslužka. 

4. člen 

Vso zaobalo za blago Unrre, ki ni več uporabna (poško- 
dovana, obrabljena) ali ki je neuporabna zaradi specifičnih 
lastnosti blaga, ki je bilo v njej, odstopijo prodajalci na debelo 
državnemu podjetju za promet z odpadki po ceni, ki je dolo- 
čena za odpadke franko skladišče podjetij. Izkupiček se nakaže 
Zavodu za izredne nabave v korist sklada za obnovo države 
in pomoč porušenim krajem. 

Državno podjetje za promet z odpadki da prodajalcem 
na debelo potrdilo o prejemu odstopljene zaobale, na podlagi 
katerega bo Zavod za izredne nabave razbremenil prodajalce 
na debelo za protivrednost tiste odstopljene zaobale, za katero 
jih je obremenil. 

5. člen 

V prodaji blaga Unrre na drobno je potrošniku zaračunati 
kavcijo po ceni, določeni v 1. členu te odločbe, s tem, da mu 
kavcija zapade, če ne vrne zaobale prodajalcu na drobno. 

6. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v 

posebni izdaji Uradnega lista F LR J (^Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene). 

V Beogradu drje C. aprila 194G. 
&t. 6531. 

.,,      V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko rerović s. r. 

(Objavljeno v--Uradnih obvestilih zveznega urada za ceue-t 
«ine 13. aprila 1946, št. 24l/15_) 

ODLOČBA 

o določitvi enotnih proizvodnih cen za usnjeno obutev 
sa vse območje Federativne ljudske republike Jugoslavije 

1. člen 
din 

Moški  delovni  čevlji  z  usnjenim   ^UnTraî   podplatom, 
gornji  del kravina 429.— 

Moški delovni čevl/i  z  domačim  usnjenim  podplatom, 
gornji  del kravina 451.— 

Moški delovni čevlji z gumijastim -Uurra< podplatom, 
eornji del kravina    429.— 

diu 
Me» k i    nizki   čevlji   z   usnjenim   domačim   podplatom, 

gornji   del   holvo ill.— 
Moški   nizki   čevlji   z   u-njenim    ^Unrrav    podplatom, 

gornji   del   bolvfc 419.50 
Moški   nizki   čevlji   z   gumijastim   .Unna.   |>odpl:itiom, 

gornji   del   boks H9.50 
Ženski  športni  čevlji   z  ii-mjenini  domačini   podplatom, 

gornji  del   boke 353.50 
Ženski  športni   čevlji   z   UMije'iim     Unna     podplatom, 

gornji  del  boks 310.— 
Ženski šporlni čovlp z gumijastim    Unna, podplalom, 

gornji   del   bok« 340.— 
Ženski čevlji e polpeto, domačini podplatom, gornji del 

koks 331.— 
Ženski čevlji e polpeto, usnjenim  < Unrra :  podplalom, 

gornji del  boke 317.— 
Deski polčevlji, usnjeni, podkovani, št. 31—34 .     .     .   285.50 
Deški polčevlji, usnjeni,  pod    vani, št. '27—30 .     .     .   251.— 
Deški polčevlji,  usnjeni, podkovani» št. 34 — 3,4 .     .     .    320.— 
Deški polčevlji z usnjenim ali gumijastim «Unrra . pod- 

platom,  št.   31-34 278.— 
Deški polčevlji z usnjenim ali gumijastim    Unrra ' pod- 

platom,  št.  27—31)     . 245.—' 
Deški polčevlji z usnjenim ali gumijastim    Unrnr  pod- 

platom, št. 34—38     . 311.50 
Ženski  čevlji   s  polpeto   in   gumijastim     Unrra:   pod- 

platom 3f7.— 
Moški visoki čevlji z domačim usnjenim podplatom . 495.— 
Moški visoki čevlji z >Unrra' usnjenim podplatom . 470.50 
Moški visoki čevlji z >Unrra' gumijastim podplatom . 470.50 
Deški visoki, podkovani, usnjeni, št. 31—34 . , . 308.— 
Deški visoki, podkovani, usnjeni. St. 27—30 . . . 27I-— 
Deški visoki, podkovani, usnjeni, «1.35—38 . . . 344.50 
Deški visoki, podkovani, usnjeni z usnjenim ali gumi- , 

jastim »Unrra < podplatom, št. 31—34 .... 300.50 
Deški visoki, podkovani, usnjeni z usnjenim ali gumi- 

jastim »Unrra« podplatom, št. 27—30 .... 201-—' 
Deški visoki, podkovani, usnjeni z usnjenim ali gumi- 

jastim »Unrra« podplatom, št. 35—158 .... 336.50 
Vojaški čevlji iz mastne kravine z dvojnim podplatom 406.—• 
Delovni visoki čevlji z iescuim. podplatom  ....   212.—' 

2. člen 

Prednje i'ene je razumeti v prodaji na debelo, franko t°' 
varna, vključno skupni davek na poslovni promet, a brez dru* 
gih državnih in javnih dajatev, ki nat-tnnejo v trenutku pri/daj0- 

3. «Ion 

Ta odločba dofr obvezno moč o$mi dan <pr> objavi v p<>" 
sobni Maji Uradnega lista FLRJ ( Uradna obvestila zveznega 
urada za cene<). 

V Beogradu dne 13. marca 1940. 
St. 5G94. 

V. d. direktorja .zveznega urada za eeUe- 
Marko rerović s. r. 

(Objavljeno v "Uradnih obvestilih zveznega urada za cen0 

z dne 15. marca 1940, št. 185/11.) .- 
(Opomba: Cene veljajo samo za obutev; tovarni?!'.? izdelav"''' 

Založba; Uprava' Uradnega lista LRS; urednik: Pôhar  Robert; tiska tiskarna >Markur* d. d. — vsi v Ljubljana 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

letnik •. Priloga k S3, koau z dne 4. maja 1946. Številka 33. 

. Sodna oblastva 

Trgovinski register 

eoo. Vfiisi; 

Sedež: Kranj. 
"an vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Tcrčon Albin. 
ubratni predmet: trgovina z mešanim 
agom. 

K
Ini?taik:   Teroon   Albin,   trgove 

vranJu, Prešernova 15. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. aprila 1946. 
Zt 60/46 — Rg A •• 112/1 

c   • 

SOI. 
Sprememba in dodatki: 

ï^h Ljubljana, 
^an vpisa: 18. aprila 1946. 

t0v
esedilo: Dominik Battolino nasi, sin, 

*••• cementnih izdelkov. 
v • Podlagi sklepa okrajnega sodišča 
405/4- 1Jani   z   dne   2-   IV-   1946'   Zp 

firm     10, se izbriše dosedanji imetnik 
limit . battolino Vinko   in vpiše novi 

j H FLRJ. 
•  se Pr°kuristinja Klun Erna. 
"«rožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. aprila 1946. 
Rg A VII 163/2 

602. » 

••?5•: m apri]a 194G 
u.i.

Sedllo:   Javno   skladišč •••. "~llu:   Javno   skladišče   špedicije 

poLHub,jani- 
Pre«l K     ^ m',u?,rstva za trgovino in 
U .^pÇ0 • dne 9. IV. 1946, IV št. 51/2, 
„.IjlfJJj110 1'kvidacijsko postopanje. 

': Roš  Alojzi 
« - »4 

Okroži 

lii,-S"0 »kvidacijske 
V^,   ator: Roš  Alojzij  v Ljubljani, 

SOS 
Než- 
• 

rožno sodišče y Ljubljani 
dne m. aprila 1946. 

Rg A VII 225/4 

atl vpisa -ss^r,     - 1!)- aprila 1946. 
•••.1{•••• Turk v Li"H|.-M.i. 
• 6skrh ministrstva za trgovino in 
leW? Z dne °- IV. 1946, IV št. 51/2, 
T ^kviVfÜ? llkv'dacijsko postopanje. 

yrševa cSta 33*  ••• V Ljubljani' 

&0J 

•'o*no so,lišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Rg A VI 19/3 

N vJ*uWiana. 
uo- Špedicija Turk. 

Objave 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo 2 dne 9. IV. 1046, IV št. 61/2, 
je uvedeno likvidacijsko postopanje. 

Likvidator: Roš Alojzij x Ljubljani, 
Tyrseva c. 88. 

Izbriše ee delegat Oelhoìer Lambert. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Rg A VII 69/8 

505. * 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Jos. Eberle. 
Na podlagi odločbe ministrstva za tr- 

govino in preskrbo z dne 12. IV. 1946, 
II 10/2—46, 6e vpiše delegat Mandelo 
Ivan iz Leso pri Bledu 76. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 18. aprila 1946. 

Rg A I 186/7 

506. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. aprila 1946. 
Besedilo: Ljubljanski velesejem, raz- 

stavna družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo LRS z dne 17. aprila 1946, 
VIII št. 47/12—46, je družba prešla v 
likvidacijo. 

Likvidator: Janoigaj Mirko, major, 
dosedanji delegat, v Ljubljani, Beži- 
grad 5. 

Družba v likvidaciji se podpisuje tako, 
da pisanemu, tiskanemu ali odtisnje- 
nemu besedilu tvrdke e pristavkom 
>v likvidacijk pristavi likvidator svoj 
lastnoročni podpis. 

Izbriše se dosedanji delegat Jančigaj 
Mirko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. aprila 1946. 

Rg C V 302/6. 

* 
507. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. aprila 1946. 
Besedilo: Kartonažna tovarna in in- 

dustrija kovinsko-galanterijskih izdel- 
kov Jakša & Co., družba z o. z. 

Po odločbi ministrstva za industrijo 
in rudarstvo z dne 25. marca 1946, 
I/P—171/46, se izbriše delegat Kramar 
Ciril. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. aprila 1946. 

Rg C III 23-1710. 

508. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. aprila 1946. 
Besedilo: Ljudska tiskarna in knjigar- 

na, družba 10,1.1 Ljubljani, 

Po odločbi LRS, ministrstva za indu- 
strijo in rudarstvo z dne 15. aprila 1946, 
I/P—488/46, je družba prešla y likvida- 
cijo. 

Likvidatorja: Plevel Franc, dosedanji 
delegat in Vetrih Franjo, tajnik Slov. 
knjižnega zavoda, oba v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciju. 

Podpis   firme:   Likvidatorja   skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. aprila 1946. 

Rg C •. 22/16. 

609. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. aprila 194G. 
Besedilo: Alojz Pauschin. 
Po odločbi LRS, ministrstva za trg. in 

preskrbo z dne 11. aprila 1946, VIII 
št. 40/28, je tvrdka prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Male Tomo v Ljubljani, 
Bežigrad 13, Skubelj Vinko v Ljubljani, 
Ilirska 28. 

Likvidatorja podpisujeta za tvrdko 
tako, da pisanemu, tiskanemu ali odtis- 
njenemu besedilu firme s pristavkom 
>v likvidacijic pristavljata svoja lastno- 
ročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. aprila 1946. 

Pos. II 146/5. 

510. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. aprila 1946. 
Besedilo: A. Šarabon & Co. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo LRS z dne 17. aprila 1910, 
VIII. št. 215/27, je tvrdka prešla v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja: Zura Marjan, dosedanji 
delegat tvrdke v Ljubljani, Ob Dolenj- 
ski železnici in Mejač Ivo, referent mi- 
nistrstva za trgovino in preskrbo v Ljub, 
ljani, Celovška cesta 130. 

Tvrdka v likvidaciji se podpisuje tako, 
da likvidatorja pisanemu, tiskanemu ali 
odtisnjenemu besedilu tvrdke s pristav- 
kom >v likvidaciji« kolektivno pristav- 
ljata svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 25. aprila 1946. 

Rg A VII 262/4. 

511. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. aprila 1946. 
Besedilo: >Viški mlin« industrijska 

družba z o. z. v Ljubljani. 
Z odločbo LRS, ministrstva za indu- 

strijo is rudarstvo z dne 15. aprila 194C, 
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I/P—1844/46,  se vpiše  delegat  Virant 
Alojzij. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. aprila 1946. 

Rg C V 307/2. 
* 

512. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. aprila 1946. 
Besedilo: sželcznina« d. tL v Ljubljani. 
Po sklepu občnega zbora z dne 30. ja- 

nuarja 1946 je družba prestala in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidatorja: Šega Matija, referent 
min. za trg. in preskrbo v Ljubljani, 
Škerl Stanko v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Podpis   firme:   Likvidatorja   skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. aprila 1946. 

Rg B III 180/2. 
* 

513. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 13. aprila 1946. 
Besedilo: Erainz Alojz, trgovina z 

mešanim blagom in deželnimi pridelki, 
opekarna, žaga, mlin v Ljutomeru. 

Na   podlagi   odločbe   Narodne   vlade 
Slovenije  ministrstva  za  industrijo  in 
rudarstvo v Ljubljani od 16.  januarja 
1946, št. Pers. 327, se vpiše začasni de- 
legat Centrih  Karol v  Ljutomeru, Tr- 
stenjakova ul. 2, ki bo podpisoval tako, 
dn bo pod napisano, tiskano ali odtis- 
njeno besedilo firme pristavil svoj last- 
noročni  podpis  s  pristavkom:  začasni 
delegat ministrstva za industrijo in ru- 
darstvo. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 13. aprila 1946. 

A I 1/10 
* 

514. 
Sedež: Lokavci. 
Dan vpisa: 13. aprila 1946. 
Besedilo: Hönigmann Osvald, opekar- 

na Lokavci, okraj Ljutomer. 
Na   podlagi  odločbe   Narodne  vlade 

Slovenija,  ministrstva  za industrijo  in 
rudarstvo v Ljubljani od 1C.  januarja 
1946, št. Pers 334, se vpiše začasni de- 
legat Centrih Karol v Ljutomeru, Tr- 
stenjakova ul. 2, ki bo firmo podpiso- 
val tako, da bo pod napisano, tiskano 
in odtisnjeno  besedilo firme  pristavil 
svoj  lastnoročni   podpis  s  pristavkom: 
začasni delegat ministrstva za industri- 
jo in rudarstvo. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 13. aprila 1946. 

A 12/7 
* 

515. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. aprila 1946. 
Besedilo: Narodna banka kraljevine 

Jugoslavije, podružnica v Mariboru. 
Na podligi zakona o spfemembah za- 

kona o Narodni banki kraljevine Jugo- 
slavije z dne 17. junija 1931 s spre- 
membami in dopolnitvami z dne 14. 
septembra 1940 in objave svoje centrale 
v Beogradu o  registraciji  spremembe 

naziva firme, št. 15533/2 z dne 1. febru- 
arja 1946, se firma v bodoče glasi; 

Narodna banka Federativne ljudske 
republike Jugoslavije, podružnica v 

Mariboru. 
Na podlagi 2. člena statutov Narod- 

ne banke, potrjenih od ministra za fi- 
nance pod št. 41683/2 z dne 25. junija 
1931, s spremembami in dopolnitvami 
z dne 16. septembra 1940, bodo firmo 
bančne podružnico v Mariboru v vseh 
poslih njenega delokroga polnomočno 
podpisovali upravnik ali njegov namest- 
nik skupno z enim uradnikom, ki ga 
za to odredi upravni odbor Narodne 
banke FNRJ v Beogradu. 

Izvršni odbor je na podlagi pooblasti- 
la upravnega odbora Narodne banke po- 
delil pravico kolektivnega podpisovanja 
firme pri podružnici v Mariboru 

Manfredi Branku, v. d. upravnika, 
dr. Bradaču Franju, pomočniku uprav- 

nika, a v odsotnosti enega od njiju 
Ježovnik Pavli, uradnici. 
Izbrišejo pa se svoječasno dana po- 

oblastila za podpisovanje bančne firme 
pri podružnici v Mariboru glede Žaka 
Dragutina, Rybaîa Miloša, Smerduja 
Maksa, ing. Tavčarja Franja in Hudni- 
ka Albina. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 8. aprila 1946. 
B II 29/22 

516, 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske kre- 

ditne banke. 
Z odločbo Narodne vlade Slovenije, 

ministrstva za finance, z dne 31. XII. 
1945, štev. 1553—V—1945, v zvezi z re- 
šitvijo ministrstva za finance FLRJ, 
VII, št. 8949 z dne 17. XI. 1945, je bila 
odrejena likvidacija družbe. Likvidacijo 
izvrši Denarni zavod Slovenije v Ljub- 
ljani. 

Likvidatorji: 
dr. Povh Vekoslav, pomočnik uprav- 

nika Denarnega zavoda Slovenije v 
Ljubljani, 

dr. Vrečko Franc od komisijo za upra- 
vo narodne imovine v Ljubljani in 

Jankovič Jože, šef odseka za dolgove 
pri ministrstvu za finance Slovenije v 
Ljubljani. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom: »v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisu- 
jejo likvidacijsko firmo tako, da vedno 
po dva izmed njih pristavita svoj lastno- 
ročni podpis pod pisano, tiskano ali od- 
tisnjeno besedilo firme. 

Izbrišejo se člani predstojništva: Pin- 
ter Ferdo, ing. Dračar Oskar, Rosner 
Marko in Oset Miloš in prokuristi: Ster- 
ger Joško, Kovar Frante in Ostanek 
Franjo. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 19. aprila 1946. 

B I 3/39 

517. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. aprila 1916. 
Besedilo: Prva hrvatska štedionica v 

Zagrebu, podružnica v Mariboru. 

Po odločbi Narodne vlade Slovenije, 
ministrstva za finance v Ljubljani °* 
4. aprila 1946, št. 413—V —1946, se vpise 
delegat Slivnik Ivan, uradnik Denar- 
nega zavoda Slovenije v Mariboru, ki ]^ 
pooblaščen za zastopanje in podpisov»" 
nje te podružnice, 

izbrišejo se pa dosedanji firmanti« 
Simonne Drago, upravitelj, Kušar Ivajji 
namestnik upravitelja in Senica Rud0'' 
uradnik podružnice. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne U>. aprila •«. 

B I 27/53 

518. r. 
Sedež: Mislinjc. 
Dan vpisa: 12. aprila 1946. 
Besedilo:  Dr. Artur  Porger, gol*»8 

uprava Mislinjo. 
Po odločbi Narodne vlade Sloveni]^ 

ministrstva za industrijo in rudarstvo v, 
Ljubljani od 5. I. 1946, št. I P-172/4G-J> 
se vpiše delegat Skerjanc Mirko. 
Okrožno kot trg. sodišče v Maribor« 

dne 12. aprila 1946. 
A IV 73/6 

* 
519. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Podružnica Ljubljanske S14, 

ditne banke, ..» 
Z odločbo Narodne vlado Slovenj 

ministrstva za finance z dne 31. * 
1945, štev. 1553—V—1943, v zvezi «^ 
živijo ministrstva za finance ^••• 
VII št. 8949 z dne 17. XI. 1945, je DL 
odrejena likvidacija družbe. LikvHJ* L 
izvrši Denarni zavod Slovenije v M 
Ijani. 

Likvidatorji: 

re« r 

dr. Povh Vekoslav, pomočnik lIf'uij- 
nika Denarnega zavoda Slovenije v Wu 

•Jani, ra- 
dr. Vrečko Franc od komisije za UP 

vo narodne imovine v Ljubljani in    v8 
Jankovič Jože, šef odseka za d°$ui)> 

pri ministrstvu za finance NVS v M 
ljani. . j 

Likvidacijska   firma  kakor doslej 
pristavkom; »v likvidaciji«. .   -e\o 

Podpis firme: Likvidatorji podpisUJ L 
likvidacijsko firmo tako, da ved.n0,no* 
dva izmed njiju pristavita svoj laS ajj 
ročni   podpis  pod   pisano,  tiska00 

odtisnjeno besedilo firme. 7<\AW 
Izbriše se član predstojništva^: •*paD. 

vec Jakob in prokuristi: CilenšeK * 
krač, Meglic Mirko, Bertsch Ludvik.  • 

Okrožno kot trg. sodišče v Maribor" 
dne 19. aprila 1046. 

B I 17/18 
* 

520. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 12. februarja 19*"' 
Besedilo: Ivan Medic. 
Obratni predmet: 
1. industrija perila, .    ^•••• 
2. trgovina z manufakturnim üia° 

čevlji, galanterija, krojaštvo, 
3. tkalnica. držav'1,0 

Ker je ta firma pod začasno " 
upravo in so bili vpisani    ,,v ^•••; ' 

ad 1. kot delegat Mežnarsiu •* •  , 
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ad 2. kot delegat Potočar Vilma, 
ad 3. kot  delegat   Ferjančič   Alfonz, 

e zaznamuje v registru, da se zaradi 
omcZitve 
,.P°d  1.  navedena    podpisuje   odslej 
lvleznargič-Tory Marija, 
y Pod 2.  navedena   podpisuje   odslej 
fener Vilma, 
a sicer vsaka zase, tako da pristavi 
"esedilu firme Ivan Medic Novo mesto 
"' svoj podpis, 

krožno kot trg. sodišče v Novem mestu 
dne 12. februarja 1946. 

Reg. A I 344/7 
621. * 

Sedež: Novo mesto. 
£an vpisa: 26. marca 1946. 

j..1 » îirmi Ivan Medic 1. industrija pe- 
oZ!   i trgoviua z manufakturnim bla- soni.  ••„•;.-      i i ••_      i. •!....    . 3 tu' ,Cf:vIji' galanterija, krojaštvo in 

•'Kalmca, Novo mesto, se izbriše dose- 
Mar^PÌSana delegatila Mežnaršič-•••• 
Pa A -v ^ovem mestu, zaznamuje se 
Bati • *° Postavliena namesto nje dele- 
VM 

Ia pri industriji perila spredaj na- 
tene firme — tov. Markovič Štefka v 
l0,

ein mestu, in sicer po odločbi Na- 
indn6» v'a<3e Slovenije, ministrstva za 
dni • i° in rudarstvo v Ljubljani z 
-Uö •. marca 1946, št. pers. 1527. Gk r°ziio kot trg. sortisco v Novem mestu 

dne 26. marca 1946. 
lieg A I 344/8 

Sîi Izbrisi: 

&• Ljubljana. 
£a& izbrisa: 29. aprila 1946. 
gjaedilo: Kastelic P. 

na Z?*11* Predmet: trgovina s papirjem 
Za     lo- 

(u  °Pustitve obrata. u«rozno sodišče v Ljubljani 
dne 24. aprila 1946. 

Eg A VIII 37/8. 

Zadružni register 

4 Vpisi: 

Než .Celje. 
Ö^a:,17-aPriIa1946- 

tore«   o    barska zadruga z o. j. za 
Ä       nio v C°4U' 
^••••• udruge Je: a) pospeševati 
Splo'Šnpm £• ribarstvo in ribolov v •'•6 •• î, ") postavljati lastne ribogoj- 
^ •

•,11•*••, gojiti v njih ribe, ribji 
!?e revi • dlco in rake, c) čuvati ribar- 
c'stilne e' nadzorovati vodne steze in 
N rihnaprave' č) dajati svojim čla- 
m al; Vno Pravice v svojih, v na- 
v %iriiV î?PravJianje prevzetih vodah, 
h ll svoi- Svtoj'eeih zakonov, d) nabav- 
i°trebsp- clanom vse vrste ribarskih 
*Najoein ter Vse v ribarsko stroko 
?KpriaoVPrCdmele brez Posrednikov, 
v,atsken ^ Mso in za sv°Je 61an0 

v'*ov, {4Prayice in revirje brez posred- 
ht<Hlaìalnt>US-anavlJati ribiške zadružne 
v!°sl°rih •  ln   P°s'ovalnice   v   zaprtih 

v'rste '"i"3 nrostc»% R) vnovčevati 
sladkovodnih   rib in  rakov, 

h) prirejati svojim članom poučne izlete, 
tekme, razstave sladkovodnih, morskih, 
domačih in importiranih rib ia rakov, 
ki bi mogle našemu trgu, ribarskemu in 
zadružnemu razvoju na kakršen koli 
način koristiti, i) prirejati in pospeše- 
vati diskusije o preizkušenih znanstve- 
nih uspehih iz ribarske stroke ter vzpo- 
stavljati zveze s strokovnjaki, strokov- 
nimi in znanstvenimi društvi, doma in 
v tujini, ki imajo slične namene, j) na- 
slavljati na federalne in zvezne državne 
oblasti predloge, peticije, mnenja itd. v 
ribarskih zadevah, k) izdajati, naročati 
in širiti med svoje člane vse v ribarsko 
stroko spadajoče strokovno otivo. 

Za dosego te naloge ei sme zadruga 
priskrbeti potrebne stavbe in tehnične 
naprave ter ei pribaviti v ta namen 
potrebne koncesije. Vse te naloge oprav- 
lja zadruga z namenom samopomoči in 
izboljšanja gospodarstva svojih članov 
in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 3. III. 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša pet sto dinarjev 
in so mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, veljavno s 
tem, da se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in 3 Člani, 
ki jih voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Zorko Anton, tajnik kraj. LO Celje, 

Kersnikova 12, predsednik, 
Suša Alojzij, predsednik okraj. LO 

Celje-okolica, Blagovno 2, 
Zdolšek Bogomir, upravitelj strokov, 

šole v Celju, Cankarjeva 7, 
Cilenšek Franc, ravnatelj meščanske 

šole v p., Celje, Kocbekova 1, 
Dolinar Ivan, gim. učitelj, Žalec 56, 
Pleskovič Stanko, šef fin. odseka, 

Celje-okolica, Laško 30, 
Stifter Franc, skladiščnik Mohorjeve 

tiskarne Celje, Slomškov trg 2. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta   predsednik   in  tajnik  upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. aprila 1946. 

Zt 47/46 — Zadr. VI 174/2 

524. 
Sedež: Mozirj«, 
Dan vpisa: 11. aprila 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga Gornja savinjska dolina z omejenim 
jamstvom v Mozirju. 

Naloga zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov, b) vnovčeva- 
nje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov, c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva in gozdarstva, če in dokler ni v 
istem okolišu posebne zadruge te vrste, 
č) najemanje in nakupovanje inventaria 

in nepremičnin, kolikor je v zadružno 
korist, d) sklicevanje članskih sestan- 
kov, prirejanje predavanj in tečajev za 
poglobitev zadružne vzgoje in aktivnej- 
šega sodelovanja in prebujanje zadružne 
zavesti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 25. XI. 1945 za nedoločen čas. 

tVse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša petdeset dinar- 
jev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, e tem, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 9 članov, ki jih voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora eo: 
Sovec Vinko, mizar, Mozirje 39, pred- 

sednik, 
Lekšo Marija, knjigovodinja, Mozirje 

42, tajnica, 
Klemše Zdravko, obratovodja, Nazarje 

št, 49, 
Dolinar Rudolf, pos., Št. Janž 4, 
Muhovič Franc, ključavničar, Renca 1, 
Sinkovič Matevž, delavec, Nova Štifta 

št. 21, 
Miklavc Stanko, lesni manipulant, Sa- 

vina 2, 
Ermenc Ivan, pos., Ljubno 8, 
Prelesnik Anton, mizar, Solčava 17, 
Tratnik Terezija, pos., Gornji grad 6, 
Pečnik Ivan, pos., Sv. Florjan 47, 
Celinsek Jože, del., Sp. Rečica 26, 
Zadrugo zastopata in podpisujeta pred- 

sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče r Celju 
dne 11. aprila 1946. 

Zt 45/46 - Zadr. •1 173/2 

525. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Krojaška produktivna za- 

druga z o, j. T Kranju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 12. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je, da za svoje člane 
nabavlja surovine, orodje in druge po- 
trebščine ter izdeluje po možnosti v 
skupnih delavnicah, in vnovčuje vse v 
krojaško stroko spadajoče izdelke. 

Nadalje skrbi za strokovno izobrazbo 
svojih čla r.ov, zlasti tudi za vztrojo na- 
raščaja. 

Zadružni jdelež znaša 2.000 dinarjev, 
ki se vplača najkasneje v 6 mesecih 
po vstopu. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem L00, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 



Stran ÏS8. Kiev. 33. 

U|)ravni odbor sestavljajo predsednik 
in "_' o'o 4 ciani, ki jih vse voli skup- 
ščina /a dobo treh let. 

\ sako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadiugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta po d\a člana upravnega odbora. 
< lani upravnega odbora so: 
Triler Jože, krojaški mojster v Stra- 

žišču Kil, predsednik, 
Bratu/. Dominik, krojaški mojster v 

SfraŽišču 81, 
Bulinar Anton, krojaški mojster v 

Kranju, Koroška 19. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. aprila 1946. 
Zt 50/46 — Zadr. V 781 

526, 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Be.-edilo: Blagovna centrala nabavnih 

in prodajnih zadrug, zadruga z o. j. v 
Ljubljani. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dno 2. marca 1946 za nedoločen 
cas. 

Naloga zadruge kot blagovne centrale 
VM'h nabavnih in prodajnih zadrug oko- 
li;a je: 1. nabavljati gospodarske in živ- 
ljen;-ke potrebščine vseh vrst; 2. vnov- 
čtna.'i raznovrstne pridelke in izdelke; 
3. ustanavljati, graditi in vzdrževati po- 
trebna skladišča in druge poslovne na- 
prave; 4. spravljati svoje delo v sklad 
s <-\olimi članicami in z delom drugih 
zadru p. i h organizacij ter državnim go- 
spe !ar-kim sektorjem; 5. predstavljati 
m braniti koristi svojih članic; 6. poslo- 
vati po navodilih zadružnega vodstva za 
Slovrnjo oziroma Iniciativnega zadruž- 
nega odbora za Slovenijo (IZOS-a). 

Zadružni delež znaša 10.000 dinarjev 
in ?e vplača v obrokih najkasneje v 
on°m letu. 

V-ak zadružnik jamči še z dvajset- 
kra'e u« zne-kom vpisanih deležev. 

Z-idr.iga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni razglasili deski. Vabilo na 
-'i;i!!> « .no objavlja t• nJi v zadružnem 
glasnu >.\n\a zadruga". 

Upravni ,j<ibor sestavljajo predsednik, 
•••!;•."! "dnik in 9 do 15 članov in se 
vol, /.n dobo treh let. 

Z-idrngo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 

upravnega odbora. o<l katerih sme ene- 
ga na(leine""afi u-luŽbonoc za<!ruge, ki 
ga po predhodni načelni odločbi skup- 
ščine /a to pooblasti upravni odbor. 

Ciani upravnega odbora so: 
Sirie Franc, predsednik 0IZ0 v Ljub- 

ljani, Prebilova 4, predsednik, 
l'y '.i'- Viktor, žel. uradnik v Ljubljani, 

Rožna dolina XV.5, podpredsednik, 
Ce-ne Ktbin, sekretar OIZO v Novem 

meMu, 
Maric Lojze, upravnik ZKB, Ljubljana, 

Tavčarjeva 11, 
Kristan Cvetko, zadružni nameščenec 

v Ljubljani. Tavčarjeva 11, 
Mirtič Franc, kovač v Novem mestu, 
Ilenič Janez, kmet, Lorenci pri Čr- 

nomlju, 
Bartol Alojzij, kmet v Travniku — 

Kočevje, 
Mikiič Pavel, kmet, Lukovk — Trebr;e; 

Farčnik Avgust, trg. pom. v Ljubljani, 
Slapničarjeva 5, 

Ogrizek Andrej, industriale^ v Ljub- 
ljani, 

Kušar Kari, učitelj v Kranju, 
Muren Hinko, žel. uradnik na Jese- 

nicah, 
Petelin Andrej, kmet, Ljubljana, 

okrožni 00F, 
Šega Andrej, kmet v Cerknici, 
Šivic Silvo, načelnik oddelka za trg 

in preskrbo MLO Ljubljana, Glinška 4, 
Rotar Vinko, kovinar na Jesenicah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Z t 58/46 — Zadr. V 79/1 

527. 
Sedež: Vel. Lašče. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom v Vel. Laščah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 17. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov — gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic; h) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke za 
račun članov ter plačevanja lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov; 
c) najemanje, nakupovanje ali zgraditev 
nepremičnin in inventarja radi zagoto- 
vitve sodobnih obratovališč za obdelova- 
nje lesa; č) poglobitev zadružne vzgoje 
in zavesti, pospeševanje smotrnega go- 
zdarjenja z lesom sploh; d) pospeševa- 
nje domače hišne obrti. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO,v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 8 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega sveta. 

Člani upravnega odbora so: 
Andolšek Franc, gostilničar, Vel. La- 

šče 28, predsednik, 
Šega Leopold, posestnik in trgovec v 

Vel. Laščah 24, tajnik. 
Hočevar Marija, uradnica, Vel. Lašče 

5, blagajnik. 
Kraševec Franc, posestnik, Vel. Lašče 

54, načelnik gozdnega odseka, 
Modic Jože, strugar, Vel. Lašče 68, 

načelnik odseka  hišne domače obrti, 
Jamnik Jože, kmet. Rob 12, 
Klančar Janez, kmet, Vrh 4, 
Šteblai  AHzii. kmet.  Vel. Osolnik 4, 
Zakrajšek Jože, delavec, Podkcgelj 1, 

Rigler Janez, kmet, Praproče 2, 
Allein Franc, kmet, Cor. Retje o. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila  19Ki. 

Zt 61 16 — Zadr. V HO 1 

528. 
Sedež: Št. Vid. 
Dan vpisa: 29. aprila 1916. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga TosKO 

čelo-Podgora z omejenim jamstvom " 
Št. Vidu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup' 
ščini dne 16. marca 1916 za nedoločen 
čas. , 

Naloga  zadruge   je:   a)   da  pod voa; 
s t vom   tehničnega   strokovnjaka  pr°uc. 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela P1* 
račun obnovitvenih del za vsakega P 
sameznega člana  in  za  celotni ^-OAl 
nadalje   določi   višino   obremenitve 
delu in denarju in odplačilni načrt * 
vsakega   člana;  r)   da   posreduje  nie 
člani in narodno oblastjo ureditev zeI|l 
ljiškoknjižnih,    služnostnih    in   drU/>». 
event,   spornih   odnosov   (komasacij3^ 
?\ da priskrbuje kredit za nabavo & 
teriala   in   izvedbo   obnovitvenih   <*, ' 
d) da skupno nabavlja in izdeluje, •, 
in porazdeljuje med svoje člane 8• u 
beni material, e) da s pritegnitvijo v*, 
razpoložljivih delovnih  mori   pod v   j 
stvom  tehničnega  strokovnjaka  °    ;• 
porušena   naselja   po   predložene^ ^ 
odobrenem obnovitvenem načrtu; v, 
po možnosti od pristojnih vojaških| 

bis; 
|'\7   lIMv/.UWSll   uu     |'i JStUJlJ ui    vujasrvii>       •^ 

sti  izposluje pritegnitev delovnih ^.;•• 
zlasti  iz  vrst  vojnih  ujetnikov •}n<y 
odreja delo po njihovi strokovni üV 

sobljenosti. (     . 
Zadružni delež znaša 200 din i° ^ 

mora vplačati ob pristopu. — X ./n^ 
družnik jamči še z dvajsetkratnim " ^ 
skom vpisanih deležev. - Zadrug3 

javlja svoje priobčitve na zadružni • 
glasni deski. Vabilo na skupščino Z'^ 
poleg tega vsem LOO, v območju ^..•, 
r ih posluje, in vsem članom, s'e ^ 

8.  dni    pred    sKuP^niK: 

tajnik, blagajnik in 2 člana, ki J1'1,. 

najmani    o   <mi    pn-<i    M»4"
,V

V PM\\ 
Upravni   odbor  sestavljajo  yiredse ^ 

Vsak0 

skupščina za dobo treh  let. — ___ p.- 
leto izstopi tretjina odbornikov- 7~^\i 
drugo  zastopata   in   zanjo  P° ^••••» 
predsednik in tajnik upravnega ^••• 
če sta odsotna, pa dva za to poot>w 

člana upravnega odbora. . • 
Ciani upravnega odbora so: f^gd' 

Hilarij, stavbenik v Pod gori \^\„ox\ l> 
nik, Bitenc Anton, student v p<*£ti 1?. 
tajnik, Rebolj Staša, trgovec na * p0<l' 
blagajnik, Zalokar Anton, i",z?Lgelo2' 
gori 1, Štrukelj Franc, kmet, TosKO^ 

Okrožno sodišče v Ljuj>lJanl 

dne 25. aprila 1^46. 
c,9na _ 7n^r  V 8•- Zt 62/46 — Zadr. V 

529 
Sedež: Dravograd •i lfl^' 
Dan vnovičnega vpisa: 4. aprl ,-ca,z»' 
Besedilo: Hranilnica in posoj» ^o- 

druea z neomejenim jamstvom 
gradu. 



ötev. 33. 
Stran 189. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vih, sprejetih na skup>èmi dne 20. 1. 
*•46. Zadruga je ustanovljena za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da sprejema in 
obrestuje hranilne' vloge na knjižice in 
fla tekoče račune, b) da pridobiva na- 
daljnja potrebna denarna sredstva z 
^jemanjem kredita, c) da daje svojim 
članom posojila. 

Zadružni delež znaša 10 dinarjev in 
ße plača ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči z vso svojo imo- 
vino. 

Priobčitve članom se izvrše tako, da 
Eô nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
«jnik, blagajnik in 4 člani, ki jih vse 
?01i skupščina za dobo treh let. Vsako 
je« se izmenja ena tretjina članov od- 

, Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
j\ta Po 2 člana upravnega odbora. Enega 
jv1 teh lahko nadomešča uslužbenec za- 
•[•$•> ki ga po predhodni načelni od- 
j~cbi skupščine upravni odbor pooblasti 

J>a Prijavi za vpis v zadružni register. 
piatii upravnega odbora so: 
Morij Franc, posestnik, Vič pri Dravo- 

«^u, predsednik, 
potnik   Ludvik,  posestnik,   Dobrije, 

i^ogelnik Alojz, posestnik, Podklanc, b%ajnik, 
"f' ' yecnik Franc, žeL upokojenec, Dravo- 

•"z?. odbornik, 
hfjl

lrnik Franc, posestnik in gostilničar, 
pški vrh, odbornik, 

odbo   -av Slmen* P°8Mtnlk' Sv. Boštjan, 

^••oynik  Miha,  posestnik,  Libeliče, 
Okr°žno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 4. aprila 1946. 
Zadr. II 26/80 

Spremembe in dodatki:, •••. 
jkdeZ: Dol pri Hrastniku. 
£aû vpisa: 12. aprila 1946. 
£!ley.ll°:   Darlehenskasse   Dol   pri 

pa; 
arastmku z. z n. i 
••••• zb°ru z dne 14. II. 1946 

BÏÏ? sprejeta nova pravila, 
ha n„i   lo ^slej: Posojilnica z. z n. j. 

S"S Pri Hrastniku. 
jìeàez: Dol. 

•1)••••^• ^adru8° ie: a) da sprejema in 
•• teki* üranüliö vlogo na knjižice in 
daljno e ra6une. °) da pridobiva na- 
0ajemwPOtretna denarna sredstva z 
Elanom pm..kredila» c> d* ^1° svoJim 

fcas.   rUga Je ustanovljena za nedoločen 

^to?»11^16* znaSa petdeset dinar- 
Vsak LPiaca ob vst°Pu v zadrugo. 

'Vino.    'aaruznik jamči z vso svojo imo- 

^taES °S°°T sestavljajo: predsed- 
lVoli ekims-'• blaSainik in 4 člani, ki jib 
» 2aÄCma ** dob<> 3 let 
leta Po LTsi,°Pala i" zanJo podpisu- aega ort t u , ana "Pravnega odbora. 
••• zadrV„ Thko uadomeača uslužbe- 

uge, ki ga po predhodni na- 

čelni odločbi skupščine pooblasti in 
registrskemu sodišču prijavi upravni 
odbor. 

Kolikor ni v pravilih določeno dru- 
gače, se vse priobčitve zadruge članom 
izvrše veljavno s tem, da se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Gnus Anton, Draksler Anton, Kozole 
Peter, Roš Ferdinand in Majcen Ferdi- 
nand, 

vpišejo pa Holešek Franc, rudar, Dol, 
tajnik, Gnusova Stana, pos., Marna, bia- 
gajničarka, Napret Rudolf, kmet. Mar- 
na, Jakopič Fani, kmetica, Sv. Štefan, 
Omahne Franc, kmet, Sv. Jurij in Sa- 
viozzi Jože, steklar, Brnica. 

Predsednik je Strava Alojz, trgovec, 
Hrastnik. 

Izbriše se zaznamba po okupatorju 
odrejene likvidacije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. aprila 1946. 

Zadr. • 187/81 

531. 
Sedež: Ambrus. 
Dan vpisa: 25. aprila 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga t omejenim jamstvom v Ambrusu. 
Zaradi nove razmejitve sodnih okra- 

jev se je prenesla zadruga z vsemi do- 
sedanjimi vpisi iz zadružnega registra 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu v 
zadružni register pri okrožnem sodišču 
v Ljubljani ter so ee hkrati vpisale na- 
slednje spremembe: 

Sprejeta so bila nova pravila. 
Besedilo zadružne firme odslej: Živi- 

norejska zadruga z omejenim jamstvom 
v Ambrusu. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo in vnovčuje živino svojih 
članov v živem ali zaklanem stanju; 
č) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; d) da v dosego 
te naloge postavlja v svojem gospodar- 
skem okolišu zbiralnice in po potrebi 
predelovalnice mleka; e) da priskrbi in 
vzdržuje skupne pašnike za živino svo- 
jih zadružnikov; f) da prireja za svoje 
zadružnike živinsko sejme, razstave, 
premovanja, strokovna predavanja in 
ker še spada k pospeševanju živinoreje; 
g) da izvaja med svojimi člani >samo- 
pomoč< za živino, zaklano v sili. Po- 
drobnejše določbe predpiše pravilnik, 
ki ga odobri skupščina. 

Zadružni delež je bil zvišan na 100 din 
in se vplača ob pristopu ali v obrokih. 

Vabilo na skupščino se objavi v za- 
družnem glasilu >Nova zadruga<. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 

tajnik,   blagajnik,   morebitni  načelniki 
odsekov in 3 člani. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Zavbi Ivan, Šinkovec Ivan, Hočevar Ja- 
nez in Hrovat Anton, vpišejo pa se člani 
upravnega odbora: 

Molek Ignacij, posestnik v Ambrusu 
št. 20, tajnik, 

Novak Franc, posestnik v Ambrusu 3, 
blagajnik, 

König Janez, posestnik v Bakercu 5, 
Hočevar Ignacij, posestnik na Kalu 6 in 
Novak Franc, posestnik na Kamen 

vrhu 5. 
Že vpisani član upravnega odbora 

Muhič Franc je predsednik upravnega 
odbora. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. aprila 1946. 

Zadr. V 82/13. 

532. 
Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Borovnici, zadruga z ncomej. jamstvom. 
Na podlagi odločbe NVS — ministrstva 

za   finance  z  dne  13. IL 1946,  štev. 
612—V—1946, se vpiše delegat Hrovatin 
Ivan iz Borovnice št. 93. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. aprila 1946. 

Zadr. III 43/83 

533. 
Sedež: Dol. Logatec oz. Logatec. 
Dan vpisa: 15. aprila 1946. 
Besedilo: Mlekarska in sirarska za- 

druga logaška, zadruga z omejenim jam- 
stvom v Dol. Logatcu. 

Na skupščini dne 17. februarja 1946 
so bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Živinorejska 
zadruga z omejenim jamstvom v Lo- 
gatcu. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postav- 
lja v svojem gospodarskem okolišu zbi- 
ralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
ne pašnike za živino svojih zadružni- 
kov; f) da prireja za svoje zadružnike 
živinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev. 
Zadruga objavlja svoje priobčitve s 

tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. ' 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
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podpredsednik, tajnik, blagajnik, 3 na- 
čelniki odsekov in 2 člana. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Maček Jože, Maček Jakob, Kavčič Jože, 
Mihevc Ivan ter za sopodpisovanje po- 
oblaščeni nameščenec Slave Ludvik, vpi- 
šejo pa se člani upravnega odbora: 

Slave Kari, železničar v Dol. Logatcu 
71, predsednik, 

Marinko Franc, kmet, Kake 5, pod- 
predsednik, 

Rus Albert, mesar v Dol. Logatcu 49, 
tajnik, 

Urbančič Jože, kmet v Clor. Logatcu9, 
blagajnik, 

Petrovčič Franc, kmet, Cevica 2, na- 
čelnik mlekarskega odseka, 

Korenčan Franc, mesar v Dol. Lo- 
gatcu 46, načelnik nabavno-prodajnega 
odseka, 

Pišlar Franc, kmet v Gor. vasi 48, 
Kune Avgust, kmet v Dol. Logatcu C. 
Že vpisani član upravnega odbora Po- 

hleven Anton je načelnik selekcijskega 
odseka. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. aprila 1940. 

Zadr. I 135/69 
* 

33-J. 
Sedež. Jesenice. 
Dan vpisa: 29. aprila 1946. 
Besedilo: Kreditna zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Jesenicah. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Toman Franc in Stražišar Jože, vpišeta 
pa se člana upravnega odbora: 

Rainer Jakob, tov. uradnik pri K1D 
na Jesenicah, 

Zlebir Janez, tov. topilec pri KID na 
Jesenicah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. aprila 1946 

Zadr. I 78/36. 
* 

535. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Gospodarska zadruga mizar- 

skih moj?trov, zadruga z o. j. v Ljub- 
ljani. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Praznik Ivan, Bokal Anton, Podobnik 
Ivan, Zaje Viktor in Berlič Lojze, 

vpišejo pa se člani upravnega odbora: 
Dobrajc Leopold, mizarski mojster v 
Rožni dolini 11/36, Lencoš Dimitrije, 
mizarski mojster v Ljubljani, Cesta v 
Mestni log 26, Troha Milan, mizarski 
mojster v Vižmarjih 171, Šemrl Ivan, 
mizarski mojster v Ljubljani, Gospo- 
svetska c. 16, Okretič Vladimir, mizarski 
mojster v Rudniku 48. 

Okrožno sodiate v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. IV 120/8 
* 

Sedež: Preserje. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Lesna zadruga v Presrrju, 

zadruga z omejenim jamstvom. 

Na skupščini dne 7. aprila 1946 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Lcsno-pro- 
duktivna zadruga z o. j. v Prcscrju. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov — gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednie; b) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke za 
račun članov ter plačevanja lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov; 
c) najemanje, nakupovanje ali zgraditev 
nepremičnin in inventarja radi zagoto- 
vitve sodobnih obratovališč za obdelova- 
nje lesa; č) poglobitev zadružne vzgoje 
in zavesti, pospeševanje smotrnega go- 
zdarjenja in gospodarjenja z lesom 
sploh. 

Zadružni delež znaša odslej 150 din. 
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 

zneskom vpisanih deležev. 
Zadruga objavlja svoje priobčitve s 

tem, da jih nabije na zadružni deski. 
Vabila na skupščino pošlje poleg tega 

vsem LOO, v območju katerih zadruga 
posluje, in vsem članom, slednjim naj- 
manj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor je sestavljen iz pred- 
sednika, tajnika, blagajnika in 3 članov. 

Zadrugo zastopata  in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. II 134/5 
* 

537. 
Sedež: Stražišče. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Sitarska in žimarska zadru- 

ga v Stražišču, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Na skupščini dne 24. marca 1946 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Naloga zadruge je: a) da nakupuje 
surovine, orodje, stroje in jih prodaja 
svojim članom; b) postavlja stroje in 
druge obrtne naprave v skupno uporabo 
in jih oddaja v najem svojim članom; 
c) izdeluje polizdelke, ki jih prodaja 
svojim članom in popolne izdelke, pri 
čemer zaposluje samo svoje člane; č) 
prevzema naročila na izdelke in jih raz- 
deluje med svoje čiane; d) pospešuje 
strokovno izobrazbo svojih članov. 

Zadružni delež znaša odslej 2000 din. 
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 

zneskom vpisanih deležev. 
Vnbilo na skupščino se objavi '.udi v 

zadružnem glasilu »Nova zadruga«. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 

tajnik, blagajnik in 4 člani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Fabjan Franc, Bajželj Frančiška in Za- 
vrl Franca, 

vpišejo pa se člani tinravne<?a odbora: 
Masterl Dinko, obrtnik v Škofji Loki, 

predsednik, 
Kavčič Avguštin, obrtnik v Stražišču, 

ta'nik. 
Bajželj Janez, obrtnik v Stražišču, 

blagajnik, 
Bajželj Jožef, sitar v Stražišču, 

Cesenj Karel, uradnik v Kranju, 
Kavčič Tomaž, žimoprejec v Strazi • 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. III 73/61 

538. 
Sedež: Studeno. 
Dan vpisa: 29. aprila 194G. 
Besedilo: Čevljarska produktivna ** 

druga »Ratitovec« v Studcnem, zadrUS11 

z omejenim jamstvom. 
Na skupščini dne 31. marca •& Î? 

se spremenila zadružna pravila v čl. 1 * 
in 19. 

Zadrugo zastopa odslej upravniod^ 
Za  zadrugo  podpisujeta  po dva dan 

upravnega odbora, od katerih sme en 
ga nadomeščati uslužbenec zadruge, * 
ga po predhodni načelni odločbi M * 
pooblasti odbor. .        . 

Vabilo na skupščino objavi zadrug 
tudi v zadružnem glasilu >Novazadruga 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. aprila 1946. 

Zadr. I 51/7. 
* 

539. 
Sedež: Sv. Križ pri Litiji. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. ,    ^ 
Besedilo: Posojilnica in hranilnic* .J 

Sv. Križu pri Litiji, zadruga z iiconw 
jamstvom. ... 

Na podlagi odločbe NVS minist«1'» 
za   finance  z  dne  19. februarja ^ ' 
št. 612-V—1946, se vpiše delegat Toi» 
šič Hubert v Trebnjem. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. aprila 1946. 

Zadr. III 54/75. 
* 

510. 
SP<1Pž: Vače. 
Dan vpisa: 29. aprila 1940. . „. 
Besei'i:o: Nabavna in prodajna za. nl. 

ga na Vačah, zadruga % omejenim i 
stvom. #     • 

Na skupščini dne 24. februarja 
so bila sprejeta nova pravila. o- 

Naloga zadruge je: a) nabava g0^ 
darskih   in   življenjskih   potrebščin    . 
članstvo brez posrednikov; b) vnovC

hrez 
njo  pridelkov in izdelkov članov » 
posrednikov; c)  ustanavljanje Pose,nili 
odsekov   za   pospeševanje posa•e 

gospodarskih  panog kakor> sadjar-< 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, c   nj 
larstva in gozdarstva, če in dokIe   ^ 
v  istem   okolišu   posebne   zadrug 
vrste; č) najemanje in nakupovanje   ^ 
ventarja in nepremičnin, k°•or l.iù 
zadružno korist; d) sklicevanje clan ^ 
sestankov,  prirejanje predavanj '    jn 

čajev za poglobitev zadružne vZj>vLjija 
aktivnejšega sodelovanja ter prenuj 
zadružne zavesti. . - 

Zadružni delež znaša 100 ••••^•• 
Vsak zadružnik jamči še s petkr* 

zneskom vpisanih deležev. .,a Da 
Zadruga objavlja svoja obvesti 

zadružni razglasni deski.  _       .     tega 
Vabilo na skupšoino pošlje P° „Ç;Iuie> 

vsem LOO, v območju katerih P°| dui 
in vsem član :ri, .lednjim najmanj 
pred skupščino. Aaein1^' 

Upravni odbor sestavljajo PreaB 
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•]••,  blagajnik,   morebitni   načelniki 
odsekov in G članov. 
. Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

? P*,dva člana upravnega odbora. 
«brišejo se člani upravnega odbora: 

ötrmljan Ivan, Mohar Jože, Juvan Franc, 
^rjevcc Gainer, Sušnik Albin in Kovač 
*ranc, 

vpišejo pa se člani upravnega odbora: 
Krhlikar Martin, posestnik, Hrastje 2, 
kevijak Jože, posestnik, Slivna 1, 
Jvimovec Jože, posestnik, Slivna 17, 
Kimovec Franc, posestnik, Vače 20, 
Dolinar Franc, posestnik, Vače 41, 
Zfbert Rudolf, posestnik, Cvetež 2, 
Klobučič Franc, posestnik, Seliše 21, 

v,   e'ek Maks, posestnika sin, Kandršc 
°l. 26. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 24. aprila 1946. 

Zadr. IV 71/7 

541, * 
Sedež: Vižmarjc. 
^an vpisa: 29. aprila 1946. 
besedilo: Vodovodna zadruga v Viž- 

m^"j'li, zadruga z omejenim jamstvom. 
Na skupščini dne 10. marca 1946 •• 

e spremenila zadružna pravila v § 1. 
Besedilo zadruge odslej: Vodovodna 

atlruga za Vižmarjc in St. Vid, zadruga 
•""••• jamstvom. 

, obrišejo se člani upravnega odbora: 
^8'ster Albin, Arhar Jože in Kajzar 

U••'?•.•> pa se člani upravnega odbora: 
Üh le. ^nton» Dan•i uradnik v Vižmar- 

jin
RoZman Štefan, posestnik v Vižmar- 

«.iinaver Jože, tehnični vodja v Viž- 
«arjih 47. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. aprila 1946. 

Zadr. I 106/8 
Sl2_ • 

£edež: Vrhnika. 
£an vpisa; 19. aprila 1946. 

iCni^
edilo: Mlekarska zadruga z omc- 

",ni jamstvom na Vrhniki, 
bila   u, up.ščini dne 20- Januarja 1946 je 
lekc'^k    J'ena sP°iitev Živinorejske se- 
lla Y^I   . zadrugo z omejenim jamstvom 

kliniki s to zadrugo. 
' Ni7^eta So biIa nova pravila. 
ilru'^

lv udruge odslej: živinorejska za- 
Nalo °moJP|liin jamstvom na Vrhniki. 

Hira ea Za<lru8e J'e: a) da komisijsko 
Zadrn^Zai P'eme primerno živino svojih 
trolo- ?lkov tcr vodi o teh živalih kon- 
kontr'0) ' na vo<li rodovnik in molzno 
za pa p • Rodovnik mora voditi ločeno 
Wo Mi ustrezajoče in drugo go- 
i-odovnii- -no .nadkontrolo in kontrolo 
Za; c\ ~f- izvaja pristojna poslovna zve- 
zlastj nI nabavlJa plemensko živino, 
trebščin   menJake  in   živinorejske  po- 

clanov mi ? nabav°; č) da prevzema od 
Za njijj "lefeo, ga predeluje in plačuje 
IT *o rnlptUn Po kakovosti ali povprečno 
«) da v H 

• mlečne izdelke vnovčuje; 
•V°Jem S0^

e/° }G naioge postavlja v 
ln Po °:s.podarskem okolišu zbiralnice 

Potrebi   predelovalnice   mleka; 

e) da priskrbi ln vzdržuje skupne paï- 
nike za /.ivino svojih zadružnikov; f) da 
prireja za svoje zadružnike živinske 
sejme, razstave, premovanja, strokovna 
predavanja in kar še spada k pospeše- 
vanju živinoreje. 

Vabilo na skupščino pošlje vsem LOO, 
v območju katerih posluje, in vsem čla- 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 Članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Zadružni delež znaša 60 dia. 
Izbriše se član upravnega odbora Jer- 

šinovec Anton, vpišejo pa se člani uprav- 
nega odbora: 

Japelj Matija, posestnik na .Vrhniki, 
Na klancu 12, 

Susman Jakob', posestnika sin, Mirke S, 
Mesec Janko,  posestnik, Stara Vrh- 

nika 7, 
Smrtnik Janez, posestnik, Velika Li- 

gojna 4, 
Oblak Franc, posestnik, Drenov grič 8. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. II 87/76. 

513. 
Sedež: Žiri. 
Dan vpi.-a: 19. aprila 1946. 
Besedilo: revijama Žiri, zadruga z 

omejenim jamstvom v Žirch. 
Na skupščini dne 23. marca 1946 je 

bila sklenjena spojitev Postolarske za- 
druge Ziri, zadruge z omejenim jam- 
stvom in Produktivne čižmarske zadru- 
ge v Zirrh, zadruge L omejenim jam- 
stvom, s to zadrugo. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Maček Jože, vpiše pa se član upravnega 
odbora Kopač Pavel, čevljarski pomoč- 
nik v Novi vasi 30. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. IV 133/2. 
* 

541. 
Sedež: Ormcž. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Posodilo: Kmetska hranilnica in poso- 

jilnica v Ormožu, zadruga z neomejenim 
jamstvom. 

Izbriše se zaznamba likvidacije po 
Raiffoisenvorband Steiermark. 

Vpiše pa se spojitev te zadruge s Hra- 
nilnico in posojilnico, zadrugo z neome- 
jenim jamstvom v Ormožu, Zadr. I 72. 
Zaradi te spojilve jo Kmetska hranil- 
nica in posojilnica v Ormožu, zadruga 
z n. j. prenehala in se izbriše v zadruž- 
nem registru. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. I 17/18. 

Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo;  Okrajna  posojilnica  v  Or- 

molu, s&drage i neomejenim Jamstvom. 
Izbriše se zaznamba likvidacije pO 

Raiffeisenverband Steiermark, 
Vpiše pa ee spojitev te zadruge » 

Hranilnico in posojilnico, zadrugo z ne- 
omejenim Jamstvom v Ormožu, Zadr. I 
72. Zaradi te spojitve Je Okrajna poso- 
jilnica v Ormožu z. x n. j. prenehala in 
se izbriše T zadružnem registru. 

Okrožno kot trg. sodišče r Maribora 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. II 44/6a 

To 77/48 1481 
Oglas 

Tožeča stranka Rancinger Ivan, uprav- 
nik Ljudske pravice pri podružnici v 
Trbovljah. 

Tožena stranka Rancinger Greti roj. 
Miško, Maribor, Jenkova 12, sedaj ne- 
znanega bivališča. 

Tožeča etranka Je vložila zoper točeno 
stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se ji postavlja za skrbnika na čin Gre- 
gorio Jože, sodni uradnik v Celju, ki 
jo bo zastopal in čuval njene interese, 
dokler ee sama ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, ođđ. •., 
dne 80. aprila 1946. 

To 130/46—5 1458 
Oklic 

Brezigar Marija roj. Duchek, zaseb- 
nica v Ljubljani, Kongresni trg, točasno 
v Plznji, Houškova 11/11 (ČSR), je vlo- 
žila pri tem sodišču proti dr. Brezigarju 
Emilu (Milku), novinarju, Ljubljana, 
Miklošičeva c. 15, sedaj neznanega bi- 
vališča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej tožbi bo 
dne 24. maja 1946 ob 10. url pri tem 
sodišču, soba št. 140. 

Ker bivališče toženega dr. Brezigarja 
Milka ni znano, se mu postavi za skrb- 
nika za čin Peterca Fran, tajnik okrož- 
nega sodišča v Ljubljani, ki ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. aprila 1946. 

To 243,46-1 
Oklic 

1489 

Tožeča stranila: Maric Angela roj. 
Juvan, šivilja v Ljubljani, Nunska ul. 3/1, 
je vložila proti toženi stranki Mariču 
Štefanu, zidarju ravno tam, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Javna ustna razprava o tej tožbi je 
določena na dan 

4. junija 1946 ob 10. uri 
pri tem sodišču v sobi št. 140. 

Ker bivališče toženca Marica Stefana 
ni znano, mu sodišče postavlja za skrb- 
nika^ na čin Peterco Franca, tajnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani, ki ga bo 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se ne javi sam ali ne ime- 
nuje svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. aprila 1946. 
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To 236/46-2 
Oklic 

1488 

Tožeča si ranka Pegan Štefanija roj. 
Bodlaj, nameščenka v Ljubljani, Pihar- 
jnva ul. 12, je vložila proti toženi stranki 
Pegan u Vincencu, zasebnemu uradniku 
v Ljubljani, Šttidentovska ul. 13, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo radi razveze 
zakona. 

Javna ustna razprava o tej tožbi je 
določena na dan 
4. junija 1946 ob 10. uri, soba št. 140, 
pri tem sodišču. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
sodišče postavlja za skrbnika na čin 
Peterco Franca, tajnika okrožnega so- 
dišča v Ljubljani, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
ne javi sam ali ne imenuje svojega po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. aprila 1946. 

Po 3/46-7 
Sklep 

1483 

S sklepom okrajnega sodišča v Kranju 
t dne 1. IV. 1946. Po 5/46—5, je bila 
Frančiška Umnik, rojena 21. Vili. 1003, 
posestnica na Visokem št. 34, samska, 
zaradi slaboumnosti popolnoma prekli- 
cana. 

Ta sklep je postal pravnomočen. 
Za skrbnika preklicani Frančiški Um- 

nik sp imenuje Jože Umnik, posestnik 
na Suhi št. 19 pri Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 20. aprila 1046. 

•••'46-8 14S2 
Sklep 

S sklepom okrajnega sodišča v Kranju 
i dne 1. IV. 1946. Po 5/46-6, je bila 
Marija Umnik, posestnica na Visokem 
St. 34. ki je bila rojena 1 IX. 1895, 
samska, zaradi slaboumnosti delno pre- 
klicana. 

Za pomočnika se ji postavlja Jože 
Umnik, posestnik na Suhi št. 19 pri 
Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne  29. aprila   1946. 

II T 68 46-3 * 1434 
Dostavitov tožlio z javnim naznanilom 

in postavitev skrbnika 
Tožnik Zobec Alojz iz Pivole je vložil 

zoper toženca Vinšeka Ivana, nazadnje 
v Robovi štev. 26, tožbo radi din 13.900 

Razprava je odrejena za dan 15. maja 
1946 ob 8.30 uri pri podpisanem sodi- 
šču, soba štev. 4. 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
mu na njegove stroške in nevarnost po- 
stavlja za skrbnika tov. Verbek Viljem, 
sekretar OLS Maribor. 

Okrajno sodišče Maribor 
dne 16. aprila 1946. 

I Sp 477/46-4 " 1455 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Pestotnik Franc, rojen dne 22. febru- 
arja  1004  v  Pšajnovici.  KLO Cešnjice 

pri Moravčah, je odšel dne 14. septem- 
bra 1944 v partizane, nato pa na Do- 
lenjsko. V drugi polovici meseca de- 
cembra 1944 je bil še v II. bataljonu 
10. brigade v Št. Janžu. Od tega dne 
dalje pa ni bilo nobenega glasu o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva emrti, se 
uvede na prošnjo Pestotnika Jožeta, po- 
sestnika iz Pšajnovice št. 6, postopanje 
za proglasitev za mrtvega ter se izdaje 
poziv, da se o pogrešanem poroča so- 
dišču ali s tem postavljenemu skrbniku 
Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v Kam- 
niku. 

Pestotnik Franc sé poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 26. juliju 1946 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 26. aprila 1946. 

V Sp 79/46—8 1485 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvo 

Drinkovič Marija roj. Stilinovič, ro- 
jena dne 10. IV. 1908 na Reki, pristojna 
v Hvar, Dalmacija, rim. kat. vere, po- 
ročena z Drinkovičem Markom, kapeta- 
nom JA, sedaj v Mariboru, jo bila me- 
seca januarja 1945 od gestapa s silo od- 
vedena ter je konec marca 1945 z zad- 
njim transportom iz Trsta došla v tabo- 
rišče Bergen-Belzen. Zaradi slabe pre- 
hrane in drugih trpinčenj je od gladu 
nevarno obolela in padala v agonijo. 
Hudo bolno jo je po osvoboditvi angle- 
ški Rdeči križ odvedel v neko bolnico, 
kjer je po mišljenju jugosl. odbora za- 
radi onemoglosti umrla. 

Ker se po teh okolnostih upravičeno 
domneva, da je imenovana Drinkovič 
Marija umrla, se uvede na prošnjo nje- 
negi soproga Drinkoviča Marka, kape- 
tana v Mariboru, Slovenska ulica št. 37, 
postopanje za proglasitev za mrtvo in se 
ji postavlja za skrbnika tovariš Josip 
Drevenšek, sodni uradnik v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šani, se poziva, da o imenovani v roku 
treh mesecev od objave tega oklica po- 
roča podpisanemu sodišču ali pa prej 
imenovanemu skrbniku. 

Drinkovič Marija se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali na 
kateri koli način da kako vest o sebi. 

Po preteku prednjega roka in izvedbi 
dokazov bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvo. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 30. aprila 1946. 
* 

l Sp 238/46-2 1457 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Pintariö Štefan, poljedelec iz Noršin- 
cev št. 23, rojen 10. avgusta 1873 v Mur- 
ski Soboti št. 130, je v prvi svetovni 
vojni od leta 1914. do 1918 služil v ma- 
džarski vojski. Leta 1918. je prišlo spo- 
ročilo iz Maroša na Madžarskem, da je 

tam 2. maja 1918 umrl in od takrat ni 
bilo o njem nobenega glasu več. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se uvaja na proš- 
njo Pintariča Jožefa, poljedelca in "e" 
lavca iz Noršincev št. 23, postopek za 

proglasitev za mrtvega ter se izdaj.8 

poziv, da se o pogrešancu poroča $0<*1' 
šču ali skrbniku Miholiču Koloniauu, 
sodnemu uradniku v Murski Soboti.    . 

Pintariö Štefan se poziva, da se zgl&sl 

pri podpisanem sodišču ali drugače da 
vest o sebi. 

Po 15. juniju 1946 bo sodišče na y"0* 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 

mrtvega. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
nespor. odd-, 

dne 1. aprila 1946. 
* 

II Sp 208/46-2 I450 

Amortizacija 
Na  prošnjo  tt. Jugobrune,   kranjs»® 

tekstilne tovarne družbo z o. z. v Kr 
nju, po delegatu ministrstva za in<1j* 
strijo in rudarstvo vlade LRS, se u'aL 
postopek za amortizacijo čekovnih W^ 
ketov za razpolaganje s terjatvami D 

žiro-računu pri bivši Narodni banki *•• 
Ijevine Jugoslavije, podružnice v Lju 
ljani, katere je prositeljica za okupaj 
izgubila, ter se imetnik teh čekovfl 
blanketov poziva, da uveljavi v «v^ 
mesecih, počenši z dnem objave v "ïa• 
nem listu, svoje pravice, ker bi se slC 7 
po preteku  tega  roka izreklo, da 
vrednotnice brez moči in veljave. 

Označba vrednotnic: 
beli čeki: št. 595.954 — 545.975, 
rdeči ček: št. 516.275, .^e 

glaseči se na tt. Jugobruna, kraiiJ5 

tekstilne tovarne, družbe z o. z. Kra i' 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. aprila 1946. 

Ok 1-46-9 

Amortizacija 

1497 

ielez- Na prošnjo Peterka Zofije, ženo žele 
carja, Ljubljana, Kraška ulica *4' jÄj mcarja 

uvede 
:doiaJ postopanje za amortizacijo zo 

navedenih vrednotnic, ki jih je PT°Jl
v0. 

baje izgubila, ter se njih  imetnik V 
živa, da  uveljavi  v dveh  meseci«it ^ 
objavi v Uradnem listu svoje Pra ,j0) 
sicer bi se po preteku tega roka izrC 

da so vrednotnice brez moči. 
Oznamenilo vrednotnic: _.„ja- uznameniio vreanoinic: •- 
potrdili Glavne komisije za zal^J

za 
.0 okupacijskih novčanic štev. 31.J *' 
900 lir DZS in  500 lir  HLP in fe!^e 
31.973 za 24.744 lir, glaseči se »a 

Peterka Zofija. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 15. aprila 1946, 

Z p 21/46 
Poziv upnikom 

1453 

Leii- 
Pri okrajnem sodišču v ĐomJ!,lope? 

davi je uveden zaplembeni l)0n
s
teroV 

glede imovine Tota Petra iz ücn ,.• 
cev, Zp 21/46. 
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••°z'.YaJ° se vsi upniki navedenega, da 
' •[javijo, svoje terjatve pri okrajnem so- 
"lscu v Dolnji Lendavi v  15 dneh od 
Qneva objave.' 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. II., 

dne 24. aprila 194«. 

Zp 211/46-3 * 1471 

Poziv upnikom 
S pravnomočno sodbo okrožnega so- 

& v Ljubljani z dne 4. I. 1046, Ko. 
^/45—47, je odrejena zaplemba to- 

varne Brumen-Thaler v Škofji Loki in 
P^Jetja Radi Thaler, tovarno prešitih 
od£J v Škofji Loki. 
. *,°zivajo se upniki, da v 15 dneh pri- 
sna sw'ie  tei'.ialve   pri   podpisanem 
°Qišfu z natančno navedbo, kdaj in v 
aivšnih okolnoslih so te terjatve na- 

stale. 
Okrajno sodišče v Škofji Loki 

dne 26. aprila 1946. 

Razna oblastva 
Št' 594/46 1493 

Razpis 
j. "ekanat medicinske fakultete v Ljub- 
tûm   ra7'Pisuie  mesto asistenta v ana- 
v,?kem "institutu medicinske fakultete 

Jjubljani. 
Ut^°šnje a potrebnimi prilogami (§ 3. 
cinli' ^k.) ie vložiti na dekanatu medi- 
ce fakultete, Vrazov trg 4/1, do 20. 
m*l* 194(1. 

LJ4bljana dne 2. maja 1946. 
Dekanat medicinsko fakultete 

v Ljubljani 

Stî 2354/1 

Po 
Javni natečaj 

1467 

okraj- 
uj e jo na- 

indi ?aroCilu okrožnega LO, oddelka za 
Pisii- i° in rudarstvo v Mariboru, raz- 
kon      ° lla Postavi § 93. obrtnega za- 
Wz\ 1Z leta 1931' iavni liate*ai  (k?n" 
nil-«   ?a Popolnitev izpraznjenega dim- 

arskega okoliša 
p v Dravogradu. 

lem°TSrici naj" vložiio prošnjo pri 
SW„-    v prevaljah, če izpolnjuj 

«nje pogoje: 
liuti J? l mora.io državljani Federativno 

2 ?e ^publike Jugoslavije, 
Vo]i*„imeti morajo aktivno  in  pasivno 

glvno pravico, 
izpit) strokovn(>   izobrazbo    (mojstrski 

%>'šU°kazo o zaposlitvi (prvenstveno se 
slitVn    

J,° najdaljše neprekinjene zapo- 
5 ,^ dimnikarski stroki), 

krajev« istiko   in   od   Prist°ine&a 
ž»n i, , ga L0 uverjeno izjavo o zadr- 

Pri     oISupacije. 
«kih olf •^•••• oz. podelitvi dimnikar- 
ji in lilsev

v imajo prednost vojni inva- 
lrivaliai °mocniki- ki so Pri delu P°stali 

?.aPoälii!^6 Znaša nJih zaposlitev 4/s časa 
4 im„v.e ostalih prosilcev. Med inva- 
n°st ie ,°-Prednost tisti, čijih invalid- 4C »ecja. 

Prošnje je vložiti do 15. maja 1946 pri 
okrajnem LO, oddelku za obrt in indu- 
strijo v Prevaljah. 
Okrajni LO, odsek za obrt in industrijo, 

Prevaljc 
dne 24. aprila 1946. 

Št. 2354/1 * 1468 
Javni natečaj 

Po naročilu okrožnega LO, oddeika za 
industrijo in rudarstvo v Mariboru, raz- 
pisujemo na podstavi § 93. obrtnega za- 
kona iz leta 1931. javni natečaj (kon- 
kurz) za popolnitev izpraznjenega dim- 
nikarskega okoliša 

v Marenbcrgu. 
Prosilci naj vložijo prošnjo pri okraj- 

nem LO v Prevaljah, če izpolnjujejo na- 
slednje pogoje: 

1. biti morajo državljani Federativne 
ljudske republike Jugoslavije, 

2. imeti morajo aktivno in pasivno 
volivno pravico, 

3. strokovno izobrazbo (mojstrski 
izpit), 

4. dokaze o zaposlitvi (prvenstveno se 
upoštevajo najdaljše neprekinjene zapo- 
slitve v dimnikarski stroki), 

5. karakteristiko in od pristojnega 
krajevnega LO uverjeno izjavo o zadr- 
žanju za okupacije. 

Pri natečaju oz. podelitvi dimnikar- 
skih okolišev imajo prednost vojni inva- 
lidi in pomočniki, ki so pri delu postali 
invalidi, če znaša njih zaposlitev 4/s časa 
zaposlitve ostalih prosilcev. Med inva- 
lidi imajo prednost tisti, čijih invalid- 
nost je večja. 

Prošnje je vložiti do 15. maja 1946 pri 
okrajnem LO, oddelku za obrt in indu- 
strijo v Prevaljah. 
Okrajni LO, odsek za obrt in industrijo, 

Provaljo 
dne 24. aprila 1946. 

1456 
Javni natečaj 

Po naročilu okrožnega ljudskega od- 
bora, odseka za industrijo in rudarstvo 
v Celju, se razpisuje javni natečaj (kon- 
kurz) za popolnitev izpraznjenega dim- 
nikarskega okoliša 

v Šmarju pri Jelšah. 
Prosilci naj vložijo prošnje pri okraj- 

nem ljudskem odboru Šmarje pri Jel- 
šah, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. biti morajo državljani Federativne 
ljudske republike Jugoslavije, 

2. imeti morajo aktivno in pasivno 
volivno pravico, 

3. strokovno izobrazbo (mojstrski iz- 
pit), 

4. dokaze o zaposlitvi (prvenstveno se 
upoštevajo najdaljše neprekinjene za- 
poslitve v dimnikarski stroki), 

5. karakteristiko in od pristojnega LO 
uverjeno izjavo o zadržanju v času oku- 
pacije. 

Pri natečaju oziroma podelitvi dim- 
nikarskih okolišev imajo prednost vojni 
invalidi in pomočniki, ki so pri delu 
postali invalidi, če znaša njih zaposlitev 

4/s časa zaposlitve ostalih prosilcev. Mod 
invalidi imajo prednost tisti, čijin inva- 
lidnost je večja. 

Prošnje  je   vložiti  do   15.  maja  1946 
pri okrajnem ljudskem odboru — gospo- 
darskem odseku — Šmarje pri JeKah. 

Okrajni LO Šmarje pri Jelšah, 
gospodarski odsek, 

dne 18. aprila 1940. 

Št. 16/36. 1420 2—2 

Razpis cestarske službe 
Baza cest Ljubljana, Celovška c. 32, 

razpisuje za progo cd km 5.000—11.650 
federalne ceste II. reda štev. 157 Vel. 
Lašče—Mala Slivnica—Grahovo službo 
cestarja. Prošnjam, ki jih je kolkovati 
s takso za din 10.—, je priložiti takso 
din 30.— in listine: 

1. rojstni list prosilca, 
2. zadnje šolsko spričevalo, 
3. nravstveno spričevalo, 
4. rojstne liste (družinsko polo) žene 

in otrok, 
5. domovnico, 
6. potrdilo vojaške uprave o službi 

v NOV oziroma v POJ. 
Vsaka teh prilog mora biti taksirana 

s kolkom za din 5.—. 
Prošnje je vložiti neposredno na Razo 

cest v Ljubljani najkasneje do 15. maja 
1946. ' 

Haza cest. Ljubljana, 
dne 23. aprila  1940. 

Razno 

Poziv upnikom 
1487 

Po odločbi vlade Ljudske republike 
Slovenije, ministrstva za trgovino in 
preskrbo, oddelek za notranjo trgovino 
IV. št. 421/1 z dne 17. IV. 1940, je 
prešla tvrdka R. Ranzinger špedicijsko 
podjetje, javno skladišče in carinsko po- 
sredništvo, Ljubljana, Masarvkova cesta 
17-21, v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v roku enega 
meseca od dneva te objave prijavijo 
pismeno svoje morebitne terjatve na 
naslov: R. Ranzinger, špedicijsko pod- 
jetje, javno skladišče in carinsko posred- 
ništvo v likvidaciji, Ljubljana, Masarv- 
kova cesta 17-21. 

Likvidatorji 
* 

1177 
Poziv upnikom 

Tvrdka A. Šarabon & Co. v Ljubljani 
je prešla v likvidacijo. Upniki se pozi- 
vajo, da v 15 dneh prijavijo svoje ter- 
jatve likvidatorjema. 

Likvidatorja 

13S5 3-2 

Poziv upnikom 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo v Ljubljani z dne 29. III. 1946, 
št. I/P—1506/46—dr. P, je prešla tvrdka 
Delniška družba združenih pivovarni 
Žalec in Laško v Laškem v likvidacijo. 



Straa 194. Štev. 

Polivajo se vsi upniki, da najkasneje 
do 20. v. a 1946 prijavijo svoje terjatve 
pismeno na naslov: Pivovarna Union, 
Ljubljana I, Poštni predal št. 45. 

Likvidator 

1380 3-3 
Poziv upnikom 

Nabavna zadruga >Lipa« z omejenim 
jamstvom v Ljubljani se je po sklepu 
glavne skupščine z dne 25. februarja 
1916 razdružila in prešla v likvidacijo, 
ki je bila vpisana v zadružni register s 
sklepom Zadr. I 38/11 z dne 21. marca 
1946 (priloga k Uradnemu listu št. 29 
od 13. aprila 1946). 

Upniki se pozivljejo, da v šestih me- 
secih prijavijo likvidatorjem pismeno 
svoje morebitne terjatve. 
Nabavna  zadruga  »Lipac  z  omejenim 

jamstvom y Ljubljani v likvidaciji, 
Kongresni trg št. 19 

Izgubljene listino 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od narodne milice v Gor. Radgoni, le- 
gitimacijo za kolo, izdano od okraja Gor- 
nji Radgona in še druge osebne listine, 
glaseče se vse na moje ime, ter s tem 
\»e listine preklicujem. 

Anzelj Franc, 
1172 posestnik in gostilničar, 

Zbigovce, p. Gor. Radgona 
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 

od kraj. LO v Žužemberku na ime Bo- 
bi n Ju/ef iz Rudnika — Kočevje. S tein 
j<> preklicujem. 
I486 Boben JožcI 

Ukradena mi je bila v garaži Auto- 
vodu Cankarjeve brigade II. divizije 
KNOJ-a evidenčna tablica št. S— G056 
nntornega kolesa DKW 200 ccm, ki je 
bila izdana na prometnem odseku v 
Mariboru na ime Drofenik Franc, Ma- 
ribor, Cankarjeva ulica št. 22. S tem jo 
preklicujem. 
1164 Drofenik Franc 

Izgubila sem "nebno izkaznico, izdano 
Of!  mest.  LO v  Kranju  na ime Fende 
Marija iz Primskovega 242, okraj Kranj. 
S tpm jo preklicujem. 
1491 Fende Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od ministrstva za kmetijstvo dne 1. IX. 
194"), šofersko izkaznico, izdano od na- 
črUiva NM v Ljubljani meseca januarja 
1946, dve registraciji avtomobila Che- 
vrolet št. 372 ter motornega kolesa, iz- 
rlelan.jga od Ustroja v Mariboru. Vse 
listine s tem preklicujem. 

Gačnik Anton, 
1430 Maribor,  Koroščeva št. 32 

Tzgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani in krušno 
karto za mesec maj, izdano od M LO v 
Ljubljani na ime Gale Jožefa iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 
1496 Gale Jožefa 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa evid. št. tablice S-2184, iz- 
dano od min. za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Globočnik Anton iz Zg. 
Otoka, okr. Jesenice. S tem jo prekli- 
cujem. 
1498 Globočnik Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na  ime 
Hribar Marija iz Sneberja.  S tem jo 
preklicujem. 
1466 Hribar Marija 

Ukradeno mi je bilo 6 nakaznic za 
obleko, plašč s podlogo in kuhinjsko 
posodo (št. 528536—528541), izdanih od 
MLO, četrt Moste, na ime Jekovec Te- 
rezija iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
1465 Jekovec Terezija 

Izgubil sem diplomo drž. srednje teh- 
nične šole v Ljubljani, izdano 1. 1941. 
na ime Jurše Leopold iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
1474 Jurše Leopold 

Izgubil sem spričevalo I. letnika tehn. 
sred. šole v Ljubljani, gradbeni odd., 
izdano leta 1941. od ravnateljstva tehn. 
sred. šole v Ljubljani na ime Kempele 
Jože iz Puterhofa. S tem ga preklicujem. 
1490 Kcmpelc Jožo 

Izgubil sem osebno izkaznico in sin- 
dikalno delavsko člansko izkaznico 
št. 914394, obe na ime Kordiš Dominik 
iz Šegove vasi 36 pri Loškem potoku. 
S tem jih preklicujem. 
1449 Kordiš Dominik 

Izgubil sem izkaznico za kolo št. 753 
na ime Kosnik Milan, rojen 14. aprila 
1929 v Pristavi, okraj Ljutomer. S tem 
jo preklicujem. 
1469 Kosnik Milan, 

Pristava, Ljutomer 

Izgubila sem osebno izkaznico na imo 
Merhar Helena, iz/'ano od kraj LO v 
Št. Vidu nad Ljubljano, dve prometni 
knjižici za žensko in ino^ko kolo na ime 
Merhar Helena in Merhar Plel'an, ì/dani 
prva od komande NM v Ljubi; .vi. druga 
od bivše uprave pol cije v Ljub'jani ter 
štiri nakaznice za otro-ko obleko, na 
ime Merhar Marta in Jo/ica, izdane od 
četrti Št. Vid nad Ljubljano. S tem jih 
preklicujem. 
1475 Merhar •••••, 

St Vid nad Ljubljano 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od   komande  NM  v   Ljubljani   na   ime 
Ocko Emil iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
1463 Ocko Emil 

Ukradeni sta nama bili osebni izkaz- 
nici št. 005582 in 095583, izdani od K LO 
v Ključarovcih pri Ljutomeru na ime 
Alojz, in Zofija Prelog iz Grab, okraj 
Ljutomer. S tem jih preklirujeva. 

1'relog Alojz 
1495 Prelog Zofija 

Izgubil sem letno spričevalo VI. raz 
reda drž. gimnazije v Mariboru, izdano 
dne 8. julija 1943 od takratnega ravna- 
teljstva tako zvane »Oberschule für die 
Jungen am Tegetthoff Gymnasium • 
Marburg a. d. Dx. S tem ga preklicujem. 

1473 Rihtar Ivan, 
dijak VIII. razr. drž. gimnazije 

y Celju 

Izgubil sem začasno osebno izkaznic0 

št. 133, izdano od KLO v Doleni Pf* 
Ptujski gori na ime Rus Lovrenc Jz 

Dolene 17, okraj Ptuj. S tem jo Vxe' 
klicujem. 
1484 Rus Lovrenc 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande  NM v  Ljubljani na umj 
Samotorčan Fani iz Ljubljane. S tem i 
preklicujem. 
1492 Samotor&m Fani 

Izgubil  sem  osebno izkaznico  Ste** 
034036, izdano od komande NM v LjuD- 
ljani na ime Sever Josip iz Ljubljan • 
S tem jo preklicujem. 
1476 Sever Josip 

Ukradene so mi bile osebna izk^j" 
ca, izdana od komande NM v Ljublpj 
izkaznica OF in izkaznica RK, »zda" 
od četrti Moste, ter potna dovolilnica *£ 
cono B, izdana od min. za notranje & 
deve v Ljubljani na ime Školč Marija * 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1459 Školč Marij* 

Izgubil sem evid. tablico motorP 
kolesa DKW št. evid. tablice •2••• 
dano od min. za lokalni promet v w 
Ijani na ime Slebir Anton iz Ljutom6 

S tem jo preklicujem. 
1452 Slebir Anton 

Ukradena   mi   je   bila   légitima^ 
št. 1104   54 na ime Stramič Stanisi" 
moïka bolnica v Novem mestu. S tem 
preklicujem. . , tf 
1451 Strami* StanlslaT , 

Izgubil    sem   spričevalo o  d°v'r* 
osnovni šoli, izdano leta 1917. od     r£ 
nateljstva osnovne   šole  v  Mostalj K, 
Ljubljani na ime Šetina Alojz i2, ^1 
ljane-Moste. S tem ga preklicujem. # 

1478 Šetina Al0J 

Izgubila sem osebno izkaznico, &    • 
od MLO v Kranju na ime Šumi ^m 

Kranja. S tem jo preklicujem. 
1160 Šumi E"1* 

Izgubila sem osebno izkaznic^ & ^ 
v Zagrebu, IV. rajon, na ime Teza» ^y 
rija, roj. v Vidovcu, Varaždin, se«8J-jg. 
nujoča v Dobrni pri Celju, Gorica 
S tem jo preklicujem. ,r r:;a 
1470 Težak M»r,J* 

Izgubil sem osebno izkaznico, l^gll 
od kraj. LO v Domžalah na im^.-njeO1, 

Franc iz Domžal. S tem jo Prek"   „c 
1479 Viđali Ffi11 

Založba: Uprava Uradnega lista LBS; urednik: Pohar Hubert; tiska t.ikarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 



VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 38. kosa Uradnega lista LRS z dne i. maja 1946. Šter. 7. 

YSEBINÀî 
URAD ZA" CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

9. Odločbe za posamezna podjetja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE Pia GOSPODARSKEM SVETU FLRJi 
duarrijskin podjetij prt posameznih" fcveneerfjefcfli «JeHffi, M 
niso izvršena po Izdelavnih nalogah, odroma ki ne spadajo 

OđloJba o eenï makulature. 

OdloSba o določitvi cene starega gumija in odpadkov iz gumija. 

Sprememba 2. Hena odloSbe o izdajanju ••••••• državnih in- 
v izdelavni nacrt podjetja. 

Popravki. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

9. 
ODLOČBE 

za posamezna podjetja 
Urad za  cene  pri  predsedništvu  vlade  LRS  je   določil 

Proizvodno ceno za izdelke naslednjih podjetij: 
Tvrdki S. AndrljaSi« v Slov. Konjicah: 

^roski telovnik iz vigogne št. 28, 260 g . . , 
J* vsako večjo številko din 5— veî. 
"J°»k| pulover z rokavi iz vigogne, 630 g . , , 
noski telovnik z rokavi iz vigogne, 630 g . , 
J^ki pulover brez rokavov iz vigogne, 270 g . 
^ke kapico St. 10  

jalov 

za komad 
din 

130— 

178— 
205— 
130— 
19— 

Prednje cene veljajo franko izdelovalni«* brez javnih da- 

**• 1294/1 s dne 18. marca 1946. 

Tvrdki Ernest Eylort v Mariboru: 

£erfMnl Prtme«, 8ir. čeljusti 120 mm 
vrete        prhn6Ž- sir čelJustl 14••• 
j,.„,T"   puni»,   BU.   ucijumi   IüUI 

vretn        Prim&ž. Sir. čeljusti  145) 
«Tote     *a J"-0?110 ?aEc' velikost K 1 
»reto""" M kroZn<> ža8e> velikost K 2 
Vreto     M kro&iö £age, velikost K 3 
vrote a ea krožno ^g^ velikost K 4 
vretp°a z noži za spehalnik, dolžina vretena 410 mm 
trunio ? noZi M epehalnik. dolžina 

•i razprgflec, vel. št. 3 . 

vretena 510 mm 

k<y 
kovaïc '•* veI- zun- okvira 280X200 mm . . . 
kovnïi ie5a' vel- zun- okvira 240X330 mm . . . 
Patent,? 3,eSa- vel zun- o3£vira 400X300 mm . . . 
••••••?? ^vaška Jeäa, vel. zun. okvira 400X400 mm 
»•ezkain     F°J •• lea> vel. mize 900X900 mm .     .     . 

'na ßlava za rezkalni stroj za les . . . . 
rodnjo cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 

St- 1345/3 z dne 9. aprila 1940. 

za komad 
din 

2-682— 
3.220— 
1.530— 
1.822— 
2.195— 
2.498.50 
7.736— 
S.163.— 

242— 
290— 
693— 
826— 

1.120— 
1.700— 

26.680— 
12.965— 

za par 
din 

dki »Totra«, lovarna trakov v Ljubljani: 
8rt. 2io .-i "i" 

° »Kroglo vezalko iz bombaža, 32 niti, dolž. 60 cm 0.94 
art. 230 •|,•1!?1• vezalke iz bombaža, 32 niti, dolž. 45 cm 0.75 

" ni°>xat0 vozalko iz bombaža, 32 niti, dolž. 60 cm 0.96 
an- 240 •--      vezalko iz bombaža, 32 niti, dolž. 45 cm 0.77 

..        •-      vezalko iz bombaža, 40 niti, dolž. 60 cm 1— 
moscato vezalko iz bombaža, 40 niti, dolž. 90 cm 1.40 

•a pei 
db 

art. 248 široko ploSeate rezalke iz bombaža, '4S  alti, 
dolžina 60cm •    •    i    •    •    •    •    •    i    •   112 
dolžina 90cm ,.».••.    i     .     •   1-58 

art. 219 ploščate vezalke kartoriran«, etiketirane H bom- 
baža, 40 niti, dolžine 60 cm 1.4« 

art. 221 vezalke za gojzerice iz bombaža, 72 nitf, dol- 
žina 100 cm 2.48 

art. 222 okrogle vezalke za delavne èevlje rs bombala, 
St. 40/2, 64 niti, dolžina 100 cm 2.11 

art. 249 trak za perilo iz bombaža, 49 niti, za meter   0.97, 
art. 269 trak  20 mm   širine  iz  bombaža     .   za meter   1.12 

za pa* 
art. 2034 vezalke iz bombažne preje St. S4/2, dolž.   90 cm   1.80 
art. 2034 vezalke iz bombažne prete St. 34/2, dolž. 100 cm   1.97 
art.2034 vezalke iz bombažne preje št. 34/2, dolž. 120 cm   2.32 

Prodnje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 
5t. 1685/1 z dne 11. aprila 1916. 

TVrdki  >J u he,  tovarna barv, Dol pri 
barve: 

oker št. L' > i • • 
oker št. 50 • • • • 
oker št. 54       •     •     •     • 
oker št. 58/B . , . , 
oker št. 65 i     •     • 
satinober št. 2       ,     ,     . 
satinober št. P. 8   .     ,     , 
salnmbf>r št. 100    .     ,     • 
satinober št. 110    ,     .     , 
satinober št. 114    .     .     , 
satinober št. 116    .     ,    . 
satinober št. 163    .     .     . 
satinober rjava št. 150      , 
srnaRto rjava št. 152   . 
kotlovno rjava št. 158 .     . 
kaseljsko rjava št. 160     . 
terra di Siena št. 165  . 
terra di Siona žgana št. 168 N 
železni minij št. 207 N . 
pompejansko rdeča št. 212 
trsno črna št. 250 . 
briljantno Sima št. 252 . 
spec, črna za olje št. 254  . 
pariško črna spec. št. 2ÖG . 
pariško čma št. 257 
elonokostno črna št. 258 
slonokostno čma spec. šl. 259 
zidno zelena št. 300 
zidno zelena št. 317 
ultramarin, nadomestek št. 374 
ultramarin, nadomestek št. 374/K 
modra za olje št. 392   . 
modra za olje št. 393  .     • 
vinsko rdeča št. 503    .    . 

Ljubljani, za suhe 
za 100 kg 

din 
258— 
258— 
402— j 
434— j 
542—- ' 
428— < 
428.— J 
429.— 
46«.— 
470— 
427— 
370.— 
440.— 
420.— 
535.— 
659.— 
718.— 
834— 
487— 
794— 
258— 
380.— 
467— 
fi60.— 
544—' 
776— 

1.123— 
1.143— 
1.067— 
1.754— 
1.212— 
1 ,R.-fi — 
1.182— 
1200^ 
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turško rdeča št. 557 , 
minium nadomestek »t. 570    .... 
signalno rdeča št. 582        ,     ,     .     ,     • 
Viktoria zelena št. 720       .     ,     ,     .     , 
Viktoria zelena št. 722       .     ,     t 
liptno zelena št. 730 ,     »     ,     ,     , 
listno zelena št. 752     .#§».> 
listno zelena št. 754     «     ,     ,     ,     ,     a 
fasadna št. 20 >     •     • 
fasadna eiva št. 80 ,     »     ,     ,     , 
fasadna št. 163 ..,.,.,     , 
fasadna št-105 , 
fasadna zelena št. 342 *     .     t     .    ,     , 
Filling-np št. 806   .     .     .     ,     ,     ,     , 
orehovo lužilo št. 1100 .,.*., 
Jubofon      ......... 

Prednje cene veljajo za 100 kg franko tovarna 
dajatev. 

Št. 1641/1 z dne 10. aprila 1916. 

za 100 kg 
din 

1.626— 
2.501— 
1.769— 
1.466— 
1.466— 

961.— 
965— 
975— 
870— 
370— 
370— 
742— 
370— 
370— 

1.400— 
1.220— 

brez javnih 

Tvrdki Viljem Brauns v Celju: 

»Aurore plavilni prašek, 1 karton (100 zavitkov) , 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 1724/1 z dno 15. aprila 1946. 

din 
181— 

Sindikatu pletilcev v Ljubljani : za komad 
din 

ženska jopica iz cefir volne, teža 400 g, št. 3 « . 276.26 
ženska jopica iz cefir volne, teža 350 g .... 261.66 
ženska jopica iz cefir volne, teža 300 g .... 247.06 
ženska jopica iz celulozne volne, teža 400 g, št. 3 . 237.43 
za jopice v različni teži je za vsakih 50 g težine pri- 

šteti oz. odšteti po  10.— 
ženski pulover s kratkimi rokavi iz cefir volne, teža 

180 g, št. H  165.63 
ženski pulover s kratkimi rokavi iz cefir volne, teža 

160 g, mattìch št. 2  152.81 
ženski pulover s kratkimi rokavi iz celulozne volne, 

teža 200 g, št. 2  152.13 
moški telovnik iz cefir volne, teža 450 g, št. 3     .     . 291.— 
moški pulover iz cefir volne, teža 350 g, št. 3     .     . 214.— 
ea puloverje v različni teži je za vsakih 50 g težine 

prišteti oziroma odšteti  po  14.60 
moški telovnik iz kanigarn volne, teža 500 g, št. 3   . 245.— 
moški pulover iz kamgarn volne, teža 350 g, št. 3    . 171.71 
za puloverje v različni teži je za vsakih 50 g težine 

prišueli  oz. odšteti   po  8.50 
moški pulover iz \olnene vigogne, teža 380 g, št. 3  . 119.10 
deški pulover iz bombažne vigogne, teža 330g, št. 12 

do 10  157.G6 
otroški pulover iz cefir volne, teža 100g, št.2    .     . 100.— 
otroški pulover iz kamgarn volne, teža 120g, št.2  . 92.— 
otroški miki-pulover iz celulozne volne, teža 180 g, 

št. 6-12  123.64 
otroška jopica iz cefir volne, teža 120 g, št. 2    .     . 134.09 
otroška jopica iz kamgarn volne, teža 140g, št.2    . 123.02 
d"kliška oblekica iz cefir volne, vezana, teža 120 g, 

št. 2      .     .     . 204— 
eiva otroška garnitura (Mačke z nogavičkami in jo- 

nica) iz cefir volne, teža 200 g, št. 1 .     .     .     . 215.54 
otroške  hlačice z nogavičkami iz cefir volne, teža 

100 g št. 1  96— 
za par 

moške rokavice iz cefir volne vzorčaste, teža 75 g, 
art. 101, št. 12  86.30 

enake ženske rokavice art. 102  83.12 
ženske vzorčaste rokavico iz cefir volne, art. 103, 

teža 60g, St.8  73.32 
ženoke gladke rokavice iz cefir volne, art. 104, teža 

50 g', št. 8  62.89 
otroške gladke rokavico iz cefir volne, art. 105, teža 

25 g, št. 2  35.20 
za vsako večjo številko (f. j. za 4, 6, 8, 10, 12) jo 

za par 
din 

otroške vzorčaste  rokavice iz  cefir volne,  art. 106, 
teža 30 g, št. 2 44.70 

za vsako večjo številko (t. j. za 4, 6, 8, 10, 12) je 
prišteti po         4.50 

otroški palčniki iz cefir volne, art. 107, teža 30 g, št. 1       36.66 
za vsako v<xp številko (št. 2 in 3) je prišteti po    .        2— 

za komad 
ženska bluza iz cefir volne, teža 220 g, št. 3 .     .     .     191.—' 
moški brezrokavnik iz cefir volne, teža 200 g, št. 3 .     135.— 
za brezrokavnike v različni teži je za vsakih 50 g 

prišteti oz. odšteti po 10.— 
dekliška oblekica, plesirano krilo in puLovcrček iz 

cefir volne, teža 250 g, št. 4 222.50 
deška oblekica, hlačke in puloverčok iz cefir volne, 

teža 180 g, št. 2 188.54 
otroške hlačke z nogavičkami iz Cheviot volne, teža 

100 g, št. 1 96.27 
deški pulover iz Cheviot volne, teža 110 g, št. 2 .     .     126.— 
deške kratke hlačke iz Cheviot volne, teža 75 g, št. 1       86.11 
ženska majica iz mikane volne, teža 200 g, št. 3 .     .     118.64 

Prednje cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 

St. 693/2 z dne 15. aprila 1946. 

Tovarni kemičnih izdelkov Golob & Co. v Ljubljani: 
gumitran   mast  za  čevlje  v   pločevinastih   škatlah   po  Ve kg 

din 87.25 za ducat. 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 

St. 1726/1 z dno 15. aprila 1946. 

K oli nek i tovarni hranil d.  d. v Ljubljani: 
kavin nadomestek »Proja* za 100 kg . . . din 2.505.20 
kavin nadomestek ••••••« v zavitkih po 'Akg „ 24.50/kg 
kavin nadomestek »Proja« v zavitkih po Vskg „ 27.—Ibg 

Prednje cene veljajo franko skladišče kupca v Ljubljani 
oziroma franko namembna postaja kupca v ostalih krajih z za* 
obalo, brez javnih dajatev. 

Št. 116/3 z dne 18. aprila 1946. 

Tvrdki   Lužnik   Angela,  stroj, pletilstvo  v   Rečici ob 
Savinji: 

otroški pulover brez rokavov iz bombaža, št. 2 
otroški pulover brez rokavov iz bombaža, št. 6 
otroški pulover brez rokavov iz bombaža, št. 10 
otroški pulover brez rokavov iz bombaža, št. 14 

za komad 
din 
95.- 
08.73 

102.38 
106.57 

Ceno voljaijo franko izdeloval ni ca brez javnih dajatev. 

St. 580/3 z dne 18. aprila 1910. 

Tvrdki Joško Vi d i c, tovarna pletenin v Radovljici: 
za koma* 

art. 802 damski telovnik z dolgimi rokavi iz vigogne       din 
in bombaža, veL II  180.3" 

art. 803 damski poilover s kratkimi rokavi iz vigogno        „ ,* 
vel. II 0a5Sr 

art. 801 moški pulover brez rokavov iz vigogne in 
bombaža, vel. II I""*1 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 

St. 781/3 z dne 18. aprila 1946. 

Tvrdki Edmund Lo z e j, stroj, pletilstvo v RadvanjuJ* 
Mariboru: 

moški ali ženski telovnik iz vigogne, št. 5 
art. 210 moški, 260 ženski, neto 0.37 kg, vol. I    . 
art. 210 moški, 260 ženski, neto 0.37 kg, vel. II   . 
art. 210 mofki, 2G0 ženski, neto 0.31kg, vol. III , 

din 
124.92 
129.92 
134.93 
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JriiOSki ali ženski t cl ••••• k iz vigogne, barvana preja 
^•5, art. 210 moški, 260 ženski, neto 0.37 kg, vel. i' 
ft-5, art. 210 moški, 200 ženski, neto 0.37 kg, vel. H 
st-5, art. 210 moški, 260 ženski, neto 0.37 kg, vel. III 

Cone veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev 

St. 1690/1 z dne 18. aprila 1946. 

za komad 
din 

137.03 
143— 
149— 

,       Tvrdki J. G u m z o j, sodarstvo v Mcdlogu pri Celju; 
hrastov sod vsebine 650 1   .     .     .     .   za 1 1 vsebine din 4.50 
bukov sod vsebine 2201     .     .     .     .   za 11 vsebine din 2.30 

Ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 

St. 1751/1 z dno 17. aprila 1946. 

Tvrdki R. Thaler, izdelovalnica odej v .f,':ofji Loki: 
°Qcja iz klota II koei. din 458— 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajalec 

St. 1430/3 z dne 19. aprila 1910. 

Tvrdki »Jugockla«, tovarna pldcnin v Mariboru; 
din 

aM. 154b otroško kapico iz bomb., barv., vel 1 komad 18.— 
Otroško kapico iz bomb.,   barv., vel. 2 „ 20.— 

Ort. 920   pleteno   rokavico  otroške,   iz  vigogne, 
vel. 2 '.     . par 32— 

••.920   vel. 5  „ 41 — 
art. 920   pletene rokavice, damske iz vigogne   . „ 48.— 
art. 920   pletene rokavice, moške iz vigogne.     . „ 54.— 
••.929   otroški palčniki iz 20°/o vol., 80 »/o st. 

volne, vel. 1  „ 18.50 
art.930   palčniki iz vig., vol. 12  „ 38— 
art. 1800 otroški puloverji iz vig., barv., rei. 3  . komad SO— 
aft. 1800 otroški puloverji brez rok., iz vig., barv., 

vel. 5 , 06— 
••. 2170 mesečno obveze big. iz-vig.      .     .     . duc. 84.— 
art. 2660 vrhnje garniture iz vol. st. blaga, vel. 1 komad 107.— 

vel. 2 „ 117— 
vcl.3 „ 127— 

Rl1t. 2(>U4I> vrbuje gain, iz &t. volne Plirix, vel. 1 „ 55— 
vel. 2 „ 60— 
vel. 3 „ 65— 

art-3052 damske kombineže, vol. 1, 2, 3       .     . „ 64— 
ar*. 3095 damske kombineže, vel. 1, 2, 3       .     . „ 72— 
a"t. 3097 dam. zimsko srajčke, rei. 1, 2, 3    .     . „ 00— 
art-3099 dam. srajčke brez rok., vel. 1, 2, 3 .     . „ 40— 
ar|-3252 dam. hlačke, vel. 1, 2, 3      .... „ 41— 
art-3259 dam. hlačke, vol. 1, 2, 3      .... „ 53— 
nrt-3207 dam. hlačke zimske, vol. 1, 2, 3      .     „ „ 58.50 
at\. 3298 dam. hlačke zimske, vel. 1, 2, 3      .     » „ 82— 
a«-3209 damslke hlačke, vel.1, 2, 3 .     .     .     . „ 53.50 
art-3563 igralne hlačke iz vol./st. volne, vel. 1   . „ 08— 

vel. 2   . „ 107— 
vel. 3  . „ 116— 

a". 5000 benkiro za novorojence, vel. 2, 3, 4 
vel. 2  duc. 252— 
vel. 3 » „ 276— 
vel. 4  „ 300— 

"•o003 japice za novorojenčke iz um. svile in 
st. volne, vel. 2  „ 420— 

vel.3   ....... „ 456— 
vel. 4 .„    . „ 492— 

art- 5029 jopice za novorojenčke, vel. 2   .     .:     , „ 216— 
vel.3   ... „ 240— 
vel. 4   .     ,     , „ 264— 

'•o200 avbico za novorojenčke, vel. 1 .     ,     » „ 126— 
vel. 2  138— 
vel. 3 .     .     , „ 150.— 

»H Inf? otr°ško majice, vel. 1    .     ,     .    .    . Jcomad   27— 
art o-^01•^ majice, vel. 2  32— 

'• Jo02 strampel hlačke iz vig. 10 ali 20 bomb., 
vel. i  „ 87.— 
vel. 2      ....,.,.    . „ 41— 

a vel. 3 ,       44.60 
'• °313 otroško hlacko v starosti 1-3 let, vel. 1   duc. 204— 

-     •                 -     .           -             vel. 2 „ 228— 
yel.3 „ 252,—^ 

din 
art. 9521 Strampel hlačke iz et. volne Phrix Nm 50, - 

vel. 1 komad   31 — 
vel. 2 „ 34— 
vel. 3 „ 37— 

art. 9785 Strampel   garnitura   iz  vig.   in  bomb. 
vel. 1 „ 42— 
vel. 2 „ 46— 
vel. 3  50— 

art. 9539 strampel hlačke z naramnicami, vel. 1        „ 40.— 
vel. 2        „ 43— 
vel. 3        „ 46— 

art. 9000 hlačke z nogavičko skoke iz volne in 
bomb., vel. 1 , 103— 

veL2 „ 115.— 
ari. 1       pleteno blago iz st. volne     ....      kg 203.— 
art. 2       pleteno blago iz st. volne    ....        „ 190.50 
art. 3       pleteno   svileno   blago   iz   um. Gvile, 

maco, st. volno angl. 36/1    ....        „ 217— 
ari. 4       pleteno blago iz um. svile in vig.   .     .        „ 197— 
art. 5       pleteno blago iz um. svile in vig.   .     .        „ 216— 
art. 6       pleteno blago iz st. volne 36/1 maco    .       „ 209— 
art. 7       pleteno blago iz svile „ 222— 

Trednje ceno veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 

St. 1443/3 z dne 23. aprila 1946. 

Tvrdki M. Lazar, stroj,  pletilstvo v Ljubljani, Rimska 
cesta: za komad 

din 
art. 204 moški telovnik iz cefir volne 20/2 
art. 205 moški pulover z rokavi iz cefir. volne 20/2 
art. 206 moški brezrokavnik iz refir. volne 20/2 . 
art. 207 moški pulover brez rokavov iz vig., barvan 
art. 201 damski telovnik iz refir. volne 25/2 
art. 202 damski telovnik iz cefir. volne 
art. 203 damski telovnik iz cefir. volne 
art. 200 damski piilo\er iz cefir. volne 25/2 
art. 209 igralne hlačke  iz bombaža    . 
art. 208 damski pulover s kratkimi rokavi iz bombaža 

311.10 
249.24 
160.32 
95.06 

273.75 
285.04 
300.28 
231.65 
46.54 

115.07 

Prednje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1722/1 z dne 24. aprila 1946. 

Tvrdki Schimmel & Co., d. z o. z., Celj£: 

art. 475 Arak  esenca  
„ 10 C citronova aroma  za  kandite . 
„ 4 C citronova aroma  za  kandite  . 
„ 10 H hrušova aroma za kandite . 
„ 4 H hrušova aroma za kandite . 
„ 10 JG jagodova aroma za kandilo    . 
„ 4 .10 jagodova aroma za kandite 
„ 4 MN majski napitek aroma za kandite 
„ 10 KM malinova aroma za kandite   . 
„ 10 KM malinova aroma za kandite   . 
„ 10 K medena aroma za kandilo     . 
„ 4 K medena aroma za kandite     . 
„ 20 KO oranžna aroma za kandite 
„ 8 KO oranžna aroma za kandite 
„ 4 KO oranžna aroma za kandite 
„ 10 V višnjeva aroma za kandite 
„ 4 V višnjeva aroma za kandilo 
„ E 13 eterično olje  
„ >Nerolk \% razstopina iz olja prave Bigarade 
„ L 2995 motvica, liker patroni ....     duc, 
„TI cimetova esenca kg 
„ Tib cimetova esenca     .....'      kg 

za 1 kg 
din 
479.76 
546.94 
472.70 
354.77 
370.75 
1521.11 
451.34 
427.51 
344.57 
435.12 
340.98 
382.07 

1.703.32 
981.50 
711.46 
402.41 
400.89 
332.91 
559 33 
149.50 
528.41 
373.16 

Prednjo ceno veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1495/8 z dne 24. aprila 104G. 

Tvrdki Josip Vidmar, tovarna nogavic, perila in dež- 
nikov iz Ljubljane: za komad 

din 
moška srajca  navadna   14   M/46  iz  oksforda   106, 

vel. 37—42 105.57 
moške spodnje hlače na trak iz križnega  gradla, 
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za komad 
din 

moška srajca   navadna   iz   oksforda   »Tisa t   T/30, 
vel. 37-42 •7.1•. 

moška srajca navadna iz oksforda 3>Sava< keper T/32, 
vel. 37—42 144.75 

moška srajca   navadna    iz   oksforda   >Zi!a«   T/30, 
vel. 37—42 135.81 

moška srajca navadna iz oksforda sSoča« T/38, karo, 
vel. 37—42 128.84 

moška srajca navadna iz oksforda  »Kanafas« T/40, 
vel. 37—42 120.52 

moška srajca navadna iz oksforda îSoca« T/38, II. 
vel. 37—42 119.03 
Prednje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St  1550/2 z dne 24. aprila 1946. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 
o ceni makulaturo 

Podjetja za izdajo časopisov smejo prodajati makulature 
(slabo tiskane in neprodane tičkovine) po ceni 

din C— za 1 kg 
franko skladišče podjetja. 

Po tej ceni se sme prodajati navedena makulatura, ki je 
uporabna za zunanjo zannalo, ne pa tudi odpadki starega 
papirja. Te ie odstopiti državnemu podjetju za promet z od- 
padki za predelavo v nov papir po ceni, ki je odrejena za 
star papir in odpadke. 

V Beogradu dne 22. marca 1945. 
St. 6260. 

V. d. direktorja 
zveznega  urada   za  cene: 

Marko Perović s. r. 
(Objavljeno v >Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 

z dne 30. marca 1946, št. 208/13.) 

ODLOČBA 

o določitvi cene starega gumija in odpadkov iz gumija 

1. člen 

Za star gumi in odpadke iz gumija ee določi cena 
din 12 — za 1 kg. 

2. člen 

Ko dobi ta odločba obvezno moč, preneha veljati odločba 
zveznega urada za rene št. 13729/45 z dne 4. januarja 1946, 
e tom. da ie račune, ki so bili izdani po 11. januarju 1946, 
a še niso plačani, obračunati po prednji ceni. 

3. Člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osem dni po objavi v 

posebni izdaji Uradnega lifta FLRJ (s-Uradna obvestila zvez- 
nega  urada za cejie?). 

V Beogradu dne 2. aprila 194C. 
ftt. 6855/46. 

V. d. direktorja 
zveznega urada  za cene: 

Marko Perović s. r. 

(Objavljeno v >Uradnib obvestilih zveznega urada za cene« 
z dne 6. aprila 1946, št. 223/14.) 

8PRBMBMBA 
2. člena odločbe o izdajanju računov državnih industrij- 
skih podjetij pri posameznih izvenserijskih delih, ki niso 
izvršena po izdelavnih nalogah, oziroma ki ne spadajo 
v izdelavni načrt podjetja (»Uradna obvestila zveznega 

urada za cene« št. 1 z dno 4. januarja 1946).. 

1. točka 
2. člen odločbe o izdajanju računov državnih industrijskih 

podjetij pri posameznih izveneerijsldh delih, ki niso izvršena 
po izdelavnih nalogah oziroma ki ne spadajo v izdelavni načrt 
podjetja, št. 14558 z dne 28. decembra 1945 (»Uradna obve- 
stila zveznega urada za cene« št. 1 z dne 4. januarja 1946) 6° 
spremeni takole: 

Namesto potrditve urada • cene morajo podjetja ra* 
členiti fakture v naslednje kalkulativne postavke: 

a) izdelavni oziroma uporabljeni material, 
b) izdelavne mezde (produktivne mezde), 
c) dodatek splošnih stroskw, izračunan ••• fzdelavne 

mezde (režija), 
č) kosmati zaslužeik, 
d) morebitne dajatve, ki neposredno obremenjajo blago 

(posredni davki, trošarine) in takse (pogodbene in pobotnične). 
Podjetja, ki vodijo obratni obračunski list (oboi), obraču- 

navajo dodatke splošnih izdelavnih stroškov po posameznih 
glavnih mestih izdelave. Prav tako obračunavajo posebej 
dodatke eplošnih stroškov materiala, uprave in prodaje. 

Vse te dodatke je obračunavati po podatkih iz obratnega 
obračunskega lista v ekladu z določbami odloka o enotnem 
računovodstvu in splošnem navodilu za kalkulacije v gospo- 
darskih podjetjih. . 

Na vsako tako razčlenjeno fakturo morajo podjetja naves" 
nafllednji pristavek: 

ïOa so gornje kalkulacijske postavke sestavljene po stvar- 
nih podatkih knjigovodstva in izvršenih izdatkih, jamči odgo- 
vorni poslovodja podjetja.« 

2. točka 
Ta sprememba dobi obvezno moč osem dni po objavi v 

posebni izdaji Uradnega lista FLRJ (^Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene-r). 

V Beogradu dne 29. marca 1910. 
ftt. 5937. 

V. d. direktorja 
zveznega urada za cene: 

Marko Pcrovié 8. r. 

(Objavljeno v ^Uradnih obvestilih zveznega urada za cene* 
z dne 6. aprila 1946, št. 226/14.) 

Popravki; 
V odločbi o določitvi enotnih cen za bombažne proizvode 

(»Vestnik urada za cene« z dne 13. aprilo 1946, št. 3) E<> 

nastale naslednje napake: 
na 10. strani v 2. stolpcu pođ IIL, točita 4., ari. po tip'^ 

ciji št. 133 itd. karirani, je pravilna cena .     .     .     din 39-2- 
točka    6.,    art.    po   tipizaciji    št.    135    itd. „ 

tiskani, je pravilna cena „   31'*? 
karirani, pravilna cena •     ,       „   31»*8 

V »Vestniku urada za pene« z dne 20. aprila 1946, •. 5» 
na 20. strani v drugem stolpcu objavljeni obrazec za izracu- 
nanje nabavne cene po odstavku b) 1. člena odločbe o uporabi 
novega navodila za določanje cen v trgovini na debelo in na 

drobno (tabela I) se pravilno glasi takole: 
Prodajna cona ugotovljena po uredbi o izravnavi cen_X_JjL 
100 + kosmati zaslužek po starem navodilu za določanje cen 

«» nabavna cena 
100 X 100 
100 + 25 -= 80 

Urađ za ccne 

Zaluiba; Upi ava Uiadnega li&ta LRS; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur< d. d, -* .vsi v Ljubljani, 
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Objave 

Sodna oblastva 

Zadružni register 

64G. Vpial: 

Sedež: Črnomelj. 
. lUkoliš zadruge obsega kraje: Jerno- 
EÄ Cudno selo, Loka, Dobliče, Jel- 
«evaik, Tušev dol, Talčji vrh. Zajčji vrh, 
»,•Vec> Paka, Petrova vas, Butoraj, Zo- 
*e"ci, Lokve, Velika Lahinja.) 

"an vpisa: 21. februarja 1946. 
Udi;      ilo: živinorejska zadruga z omo- 

i«1 jamstvom • Črnomlju. 
, ^aüruga je ustanovljena 28. decembra 
*f za nedoločen čas. 

hbir611 ^1^0 ie: a) &>• komisijsko 
fcadrv211 Pleme primerno živino svojih 
Clo K 

kov ter v0di ° teh živalih kon* itoj.?' D) da vodi rodovnik in molzno 
5^  rolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
^VSMmsko u9trezai°<te in ostalo go- 
i(ß' Molzno nadkontrolo in kontrolo 
2veza k3 izvaJa pristojna poslovna 
*la3 c) da nabavlja plemensko živino, 
trefe.P^emenjake in živinorejske po- 
dlije ,,° za svoje zadružnike ali posre- 
^Hov d0Davo> č) da prevzema od 
Za •••, mleko, ga predeluje in plačuje 
ter L rflčun po kakovosti in povprečno 
•••• mleko in mlečne izdelke vnov- 
* sv'oip ^a v doseß° te naloge postavlja 
ìlice ji. m gospodarskem okolišu zbiral- 
e) j P° potrebi predelovalnice mleka, 
•• pgv Priskrbi in vzdržuje skup- 
?|• ln*e za živino svojih zadruž- 
živins'i 2 da. Prireja za svoje zadružnike 
iStr»kov seJme' razstave, premovanja, 
«• po,!11? Predavanja in kar Se spada 
üspeg pe.*evanJu živinoreje. — Za>adi 
Vj?* jJS,ega Poslovanja opravlja za- 
le oni, P P° odsekih. - Vse te nalo- 
Nia iS, Ja radi samopomoči in izbolj- 
Sne*f3p<xiarstva svojih članov in de- 
sa 100 d- va- ~ Zadružni delež z«a- 
! <leSe.i

1I1, ~~ Vsak zadružnik jamči še 
î6v. 1•• vnim leskom vpisanih dele- 
t6r pružni deleži se ne obrestujejo se 
ppa-di ? ' "1° no izplačujejo dividende, 

taks     r *e zadru8a oproščena plači- Se<JniU-*  ~"  Načelstvo sestoji  iz pred- 
!ainiW\ p^dPre<lsednika. tajnika,  bia- 
data n    , odbornikov. — 2Udrugo za- 

f0tna    Predsednik in tajnik, če sta od- 
?-pravnpa dva *a to pooblaMena člana 
ri v°ZnXa,odbora- - Objav* in priob- 
či r,, Se da"om se nabijejo na za- e4 -8    ni deski 

lredsed^Vega nacelstva so: Držaj Jože, 

sin, Čudno 

selo si 2, Banovec Janez, odbornik, 
kmetovalec, Dobličo et. 17, Gregorio Jo- 
že, odbornik, kmetovalec, Velika Lahi- 
nja št. 6, Grahek Jakob, odbornik, kme- 
tovalec. Rožanci št. 8, StrucelJ Anton, 
odbornik, kmetovalec, Talčji vin St 7. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novena mesta 

dnô 2L februarja 1946. 
U 23/46 — Zadr II 85• 

547. * 
Sedež: Globoko. 

' (Okoliš zadruge obsega kraje: Globo- 
ko, Mali vrh, Piršenbreg, Rojsno, Brezje.) 

Dan vpisa: 16. aprila 1Ô4Ô. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga • 

omoj. jamstvom v Globokem. 
Zadruga je ustanovljena po zapisniku 

ustanovne skupščine dne 7, IX. 1945 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 gospo- 
darskega strokovnjaka izdela proračun 
obnovitvenih del za vsakega posamez- 
nega člana in za celotni okoliš; nadalje 
določi višino obremenitve v delu in de- 
narju ter odplačilni načrt za vsakega 
člana, c) da posreduje med člani in na- 
rodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu, f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, 
zlasti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim 
odreja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenostL 

Poslovni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende, zato je zadruga 
oproščena plačila taks. — Upravni od- 
bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gajnik in 4 odborniki. Zadrugo zastopa 
upravni odbor ali tisti, ki ga upravni 
odbor pooblasti, njeno firmo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora. 
— Objave in priobčitve zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Kežman Andrej, tesarski mojster. Glo- 
boko št. 63, predsednik, Vidmar Franc, 
šolski upravitelj, Globoko št. 10, tajnik, 
Struci Anton, posestnik, Bojsno št. 18, 
blagajnik, Zevnik Franc, posestnik, Boj- 

ano it 11, odbornik, Bratanič Jože, 
posestnik, Brezje St. 8, odbornik, Koc- 
jan Jože, posestnik, Mali vrb št. 20, od- 
bornik, Kostevc Martin, posestnik. Pir- 
ž&nbreg št 48, odbornik, 
Okrošno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 16. aprila 1&4Ô. 
U 34/4Q r- •••• II 94• 

u 
648. 

Sedež: Gorenja Sušica. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: 1. kra- 

jevni odbor Sulica, 2. krajevni odbor 
Stara vas. 8. krajevni odbor Orešje.) 

Dan vpisat 4. aprila 1046. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga » 

omejenim jamstvom na Bizeljskem. 
Zadruga je ustanovljena 7. oktobra 

1945 za nedoločen čaa. _ 
Naloga zadrug« je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana hi za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Delež znaša 100 din. Vsak zadružnik 
jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. Zadružni deleži so ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
dividende, zato je zadruga oproščena 
plačila taks. — Upravni odbor sestav- 
ljajo predsednik, tajnik, blagajnik in 5 
odbornikov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, ali tisti ki ga pooblasti upravni 
odbor, njeno firmo pa podpisujeta po 
dva clami opravnega odbora. — Objave 
in priobčitve zadruge članom se nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Ari Mihael, posestnik, Bračna vas št. 9, 
predsednik, Kovačič Anton, knjigovodja, 
Nova vas št. 6, tajnik, Kos Mirko, trgo- 
vec, Drenovec št. 75, blagajnik. Premek' 
Franc, posestnik, Bukovje Št. G, odbor- 
nik, Grmovšek Alojz, posestnik. Vitna 
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vas St. 24, odbornik, Mihelin Karel, mi- 
ta r, Nova vas št. 13, odbornik, Hudina 
Anton, posestnik, Brezovica št. 21, od- 
bornik, Iljas Jože, posestnik, Gorenja 
Sušica št. 46, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 4. aprila 1946. 
Zt 31/46 — Zadr II 91/1 

649. 
Sedež: Leskovcc pri Krškem. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Celotni 

kraj Leskovec in celotni kraj Senuše.) 
Dan vpisa: 16. februarja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z 

omejenim jamstvom v Leskovcu pri Kr- 
škem. 

Zadruga je ustanovljena dne 4. no- 
vembra 1945 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše-, 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; I) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni uspo- 
sobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 din. — 
Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Zadruž- 
ni deleži se ne obrestujejo in so nanje 
ne izplačujejo dividende, zato je zadru- 
ga oproščena plačila taks, — Upravni 
odbor sestoji iz predsednika, podpred- 
sednika, tajnika, blagajnika in 3 odbor- 
nikov. — Zadrugo zastopata in zanjo 
podpisujeta predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora, če sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana upravnega odbora. 
— Objave in priobčitve zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni de- 
ski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Stoviček Lumir, posestnik v Leskovcu, 
predsednik, Urbane Alfonz, posestnik 
v Senušah št. 15, podpredsednik. Ridi 
Leopold, posestnik v Leskovcu št. 18, 
tajnik. Butkovič Vinko, posestnik v Le- 
skovcu št. 31, blagajnik, Tomažin Aloji, 
posestnik v Straži št. 2 Sv. Valentina, 
odbornik, Zorič Jože, posestnik v Brez- 
ju št. 4, odbornik, Baje Franc, zidar v 
Veliki vasi št. 20, odbornik. 
okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 16. februarja 1946. 
Zt 17/16 - Zadr II 79/1 

550. 
Sedež: Mirna peč. 
(Okoliš zadruge obsega krajo b'vše 

občine Mirna peč.) 
Dan vpisa: 4. aprila 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Mirni peči. 
Zadruga je ustanovljena dne 10. mar- 

ca 1946 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zvefca, c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako dobavo, č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti in povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje, d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalnice mleka, 
e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
ne pašnike za živino svojih zadruž- 
nikov, f) da prireja za svoje zadružnike 
živinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. — Zaradi 
uspešnejšega poslovanja opravlja za- 
druga delo po odsekih. — Vse té nalo- 
ge opravlja radi samopomoči in izbolj- 
šanja gospodarstva svojih članov in de- 
lovnega ljudstva. — Zadružni delež zna- 
ša 50 din do 2 krav, z več kravami — 
dva deleža. Zadružni deleži se ns obre- 
stujejo in se nanje ne izplačujejo divi- 
dende, zato je zadruga oproščena plači- 
la taks. — Upravni odbor sestoji iz 
predsednika, tajnika, blagajnika in 6 
odbornikov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor ali tisti, ki ga upravni odbor po- 
oblasti, njeno firmo pa podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora. — Objave 
in priobčitve zadruge članom se nabije- 
jo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Huč Ivan, posestnik, Biška vas št. 17, 
predsednik, Štemberger Anton, posest- 
nik, Mirna peč št. 13, tajnik. Hude Ja- 
nez, posestnik, Malenska vas št. 1, bla- 
gajnik, Povše Alojz, posestnik, Pod- 
boršt št. 7, odbornik, Saje Franc, po- 
sestnik, Veliki Kal št. 12 odbornik, 
Kranjc Franc, posestnik v St. Jurju št. 
16, odbornik, Kastelic Ivan, posestnikov 
sin, Mali vrh št. 4, odbornik, Kos An- 
ton, posestnik, Jablan št. 18,. odbornik, 
Zarabec Janez, posestnik v Gorenjem 
Globodolu št. 25 odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 4. aprila 1946. 
Zt 30/4G — Zadr II 90/1 

* 
551. 

Sedež: Mokronog. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: bivšo 

občino Mokronog in Trebelno ter kr. 
L00 Hrastovica in Skrovnik.) 

Dan vpisa: 5. marca 1946. 
Besedilo: Nabavljalna in prodajna 

aadruga z om, jamstvom v Mokronogu. 

Zadruga je ustanovi iona 28. oktoora 
1945 za nedoločen čas. 

Namen zadruge je: a) nabava gospo* 
dairskih in življenjskih potrebščin z* 
članstvo brez posrednikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov ** 
pospeševanje posameznih gospodarski 
panog, kakor; sadjarstva, vinarstva. P°" 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 

gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v ^" 
družno korist; 

d) sklicevanje   članskih   sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za Pj£ 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadruzo 
zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi sarnop 
moči   in   izboljšanja gospodarstva  s^ 
jih  članov  in  delovnega  ljudstva. *»" 
družni delež znaša 50 din.    Vsak ***. 
družnik jamči  še z desetkratnim zn ' 
skom vpisanih deležev. Zadružni de le 
se ne obrestujejo in se nanje ne izp1 * 
čujejo dividende, zato je zadruga opr , 
ščena plačila taks. .^ 

Upravni odbor sestoji iz predsednic , 
tajnika, blagajnika, morebitnih načeli1 

kov odsekov ter 5 odbornikov. 
Zadrugo zastopa upravni °^°°TiL 

predsedniku in tajniku, če sta °ds.0\L' 
pu dva odbornika, ki jih upravni *j£ 
bor za to pooblasti — ali en član uPj „j 
nega odbora in en za to P000-^5,^ 
uradnik, ki ga.je prijaviti registre*6 

sodišču radi vpisa. fl 

Objave in priobčitve zadruge č^lj-i. 
se nabijejo na zadružni razglasni A& 

člani prvega načelstva so: 
Majcen Franc, posestnik v Mokr° 

gu št. 18, predsednik, ,    «^ 
Herbst Pavel, šolski upravitelj v 

kronogu, tajnik, ,   že. 
Podlipec Jakob,  vlakovodja <»•/<. ^ 

leznic v pok. v Mokronogu št. H"' 
gajnik, .     nle- 

Zlajpah    Anton,    posestnik   1J1 

sar v Mokronogu, odbornik, nrezfl* 
Borštnar Alojzij, posestnik v » 

vasi št. 14, odbornik, ...• 
Tratar Anton, posestnik v Skrov 

odbornik, rt{gi 
Miklavčič Alojzij,    posestnik na 

belnem št. 11, odbornik, s i-• 
Hočevar Karel, posestnik v Slep3 

št. 6, odbornik. sti 

Okrožno kot trg. sodišče v Novem i" 
dne 5. marca 1946. 

Zt 25/46 — Zadr II 41/1 

552. 
Sedež: Novo mesto. .TrtVO $o* 
(Okoliš zadruge obsega krain'l0ienJa 

mesto, Regrča vas, Gotna vas, & gmiUe" 
vas, Brod, Stopiče, čnnošnjice, 

1940. 
ob- 

stranska vas, Žabja vas.) 
Dan vpisa: 26. januarja 
Besedilo: Živinorejska za«•?* 

jenim jamstvom v Novem mSf :'&••&•• 
Zadruga je ustanovljena -'• J 

1046 za nedoločen čas. 
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. Namen zadruge je: a) da komisijsko 
ttbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi 1••••• 
za pascmsko ustrezajoče in ostalo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza, c) da nabavlja plemensko živino, 
r3^ plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
di6 tako dobavo, č) da prevzema od 
olanov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti in povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
uu•, d) da v dosego te naloge postavlja 
v_ svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
flioe hi po potrebi predelovalnice mleka, 
e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
a? pašnike za živino svojih zadruž- 
nikov, f) da prireja za svoje zadružnike 
živinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
* pospeševan i u živinoreje. — Zaradi 
?JsPešnega pjsTovanja vrši zadruga 
üelo po odsesiii. — Vse te naloge vrši 
v svrho samopomoči in izboljšanja go- 
spodarstva svojih članov in delovnega 
Hudstva. — Zadružni delež znaša 100 
•

1•
• a člani preko treh krav plačajo po 

ya deleža. Vsak zadružnik jamči So z 
^esetkratnim zneskom vpisanih deležev, 
zadružni deleži se ne obrestujejo in se 
«anje no izplačujejo dividende, zato je 
zadruga oproščena plačila taks. — 
~Pravni odbor sestoji iz predsednika, 
cinika, blagajnika in 5 odbornikov. Za- 
J^gp zastopa upravni odbor po pred- 
..fcdniku in tajniku, če sta odsotna, pa 
"va za to pooblaščena člana upravnega 
•^•••, ali Po en <3an upravnega odbo- 
ja a ter en pooblaščeni uradnik, ki ga 
°5.Prijaviti registrskemu sodišču radi 
•vpisa. — Objave in priobčitve zadruge 
'anorn se nabijejo na zadružni razglas- 

ul «eski. 
j, Člani prvega načelstva so:  Šmajdek 

rane, kmetovalec v Regrči vasi št. 9, 
J/edsednik, Staniša Jože, kmetovalec v 
,>egrči vasi št. 18, blagajnik, ing. Lasič 
'Ant g . °ii, nameščenec državne kmetijske 
jPi? na Grmu, odbornik-tajnik. Smuk 
?ze. kmetovalec v Smolenjì vasi št. 33, 

^Dorni'k, žefran Janez, kmetovalec v 
gornji vasi št. 18, odbornik, Širne Franc, 
«metovalec v Irci vasi št. 8, odbornik, 
g oert Karol, kmetovalec v Žabji vasi 
j. ' 1C»  odbornik,   Rosenberger   Janez, 
Wr?ValCc   v CrmoSnJicah  št-  n> ok- 

rožno kot trg. sodišče v Novem mestu 
dne 26. februarja 1946. 
Zt 20/46 - Zadr II 82/1 

653. * 

Ca  n0lls zadruge obsega krajo: Ribni- 
^Gorenja vas.) 
ßgn vPisa: 12. marca 1946. 

jonim •     : Obnovitvena zadruga z oinc- 
vag     iamstvom za Ribnico in Gorcnjo 

Slisti VCM^ ^e ustanovljena dno iS, *v- 
zadrun• Za nedoločen čas. — Ramen 
Uerra °? •• <i) da pod vodstvom tclinič- 
mere i•••••••••• prouči terenske raz- 

• izdela obnovitveni načrt  za 

svojo vas; b) da pod vodstvom gospo- 
darskega strokovnjaka izdela proračun 
obnovitvenih del za vsakega posamezne- 
ga člana in za celotni okoliš; nadalje 
določi višino obremenitve v delu in de- 
narju in odplačilni načrt za vsakega čla- 
na; c) da posreduje med člani dn na- 
rodno oblastjo ureditev zemljiškoknjiž- 
nih, služnostnih in drugih event, spor- 
nih 'odnosov (komasacija); č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni materi- 
al; e) da s pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti 
od pristojnih vojaških oblasti izposiuje 
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov in jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti —Za- 
družni delež znaša 100 dinarjev. — Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se no obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende, zato je zadruga opro- 
ščena plačila taks. — Upravni odbor se- 
stoji iz predsednika, tajnika, blagajnika 
ter 7 odbornikov. Zadrugo zastopata in 
zanjo podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta odsotna, pa 
dva za to pooblaščena člana upravnega 
odbora. — Objave in priobčitve zadruge 
članom se nabijejo na zadružni razglas- 
ni deski. — Člani upravnega odbora so: 
Peterlin Filip, trgovec v Ribnici št. 60, 
predsednik, Zalar Stane, uradnik v Rib- 
nici št. 52, tajnik, Mihelič Anton, po- 
sestnikov sin v Ribnici*št. 30, blagajnik, 
Češarek Alojzij, ključavničar v Ribnici 
št. 20, odbornik, Hren Alojzij, zidarski 
mojster v Gorenji vasi št. 54, odbornik, 
Marolt Anton, posestnik v Gorenji vasi, 
št. 21, odbornik, Činkel Ludvik, trgovec 
v Ribnici št. 48, odbornik, Trček Jože, 
strojnik v Ribnici št. 236, odbornik, 
Tursič Alojzij, delavec v Ribnici št 
172, odbornik, Urbančič Herman, delo- 
vodja v Ribnici št. 232, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 12. marca 1946. 
Zt 28/46 — Zadr. II 87/1 

* 1 

554. 
Sedež: Stari trg ob Kolpi. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Ra- 

dence, Predgrad, Deskova vas, Kot, So-' 
devce, Dol. Prelesje, Zagozdec, Gor. in 
Dol. Podgora, Čeplje, Vimolj, Kralji, 
Brezovica.) 

Dan vpisa: 31. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga 2 ome- 

jenim jamstvom v Starem trgu pb Kolpi. 
Zadruga je ustanovljena 25. novembra 

1945 za nedoločen čas. — Namen zadru- 
ge je: a) da pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka prouči terensko razmere 
in izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 
b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi vi- 
šino obremenitve v delu in denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; c) 
da posreduje med člani in narodno .obla-. 

stjo ureditev zemljiškoknjižnih, služno- 
stnih, in drugih event, spornih odnosov 
(komasacija); č) da priskrbuje kredit 
za nabavo materiala in izvedbo obno- 
vitvenih del; d) da skupno nabavlja in 
izdeluje, zbira in porazdeljuje med svo- 
je člane gradbeni material; e) da s pri- 
tegnitvijo vseh razpoložljivih delovnih 
moči pod vodstvom tehničnega strokov- 
njaka obnovi porušena naselja po pred- 
loženem in odobrenem obnovitvenem 
načrtu; f) da po možnosti od pristojnih 
vojaških oblasti izposiuje pritegnitev 
delovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujet- 
nikov ter jim odreja delo po njihovi 
strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 200.— din. VsaK 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni dele- 
ži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende; zato je zadruga 
oproščena plačila taks. — Upravni od- 
bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gajnik in 2 odbornika. Zadrugo zastopa- 
ta in zanjo podpisujeta predsednik in 
tajnik upravnega odbora (načelstva), če 
sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. — Objave in 
priobčitve zadruge članom se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. — Člani 
upravnega odbora so: Kapš Jože, po- 
sestnikov sin, Prelesje št 5, predsed- 
nik, Weiss Marija, gospodinja, Predgrad 
št. 117, tajnik, Antič Ivan, kmetovalec, 
Deskova vas št. 24, blagajnik, Kranjac 
Miha, posestnik, Srednje Radence št. 13, 
odbornik, StaTC Janez, posestnik in čev- 
ljar, Predgrad št. 72, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 31. marca 1946. 
Zt 14/46 — Zadr II 76/1 

555. 
Sedež: Krčevina pri Mariboru. 
Dan vpisa: 18. aprila 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga t 

omejenim jamstvom v Krčevini pri Ma« 
riboru. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 17. februarja 1946 za dedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge Je: a) skupna obde- 
lava in izkoriščanje zadružne zemlje 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin radi obdelave in obnove zadruž- 
nega zemljišča, pa tudi gospodarstev po- 
sameznih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčevanje 
zadružnih pridelkov in izdelkov, pa tudi 
vnovčevanje lastnih pridelkov zadruž- 
nikov proti ^ primerni odškodnini, č) 
skupno vzdrževanje in graditev zadruž- 
nih objektov in naprav ter skupna na- 
bava v ta namen potrebnega materiala. 
Na enak način zadruga lahko pomaga 
posameznim članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega znanja 
in poglobitev zadružne zavesti. 

Na splošno naj so zadruga ravna po 
strokovnih navodilih narodne oblasti 
Ljudske republike Slovenije. 

Kjer so krajevne razmere za to pri- 
merne, tesno sodeluje z bližnjo vinarsko 
in ..sadjarsko..zadrgo.   iVse te naloco 



Stran 198. Štev. ««• 

opraUja radi samopomoči in izboljšanja 
gospodarskega položaja svojih članov. 

Zadružni delež znaša 60 din in se pla- 
ča ob vstopu v zadrugo oziroma ob raz- 
delitvi čistega poslovnega prebitka. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom osnov- 
nega članskega deleža. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in največ dva čla- 
na, ki jih vse voli skupščina za dobo 
treh let. Vsako leto se izmenja ena 
tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Kermavc Jože, viničar, Vinarje, pred- 

sednik, 
Merlak Kvirin, komercialist, Ribniško 

selo 45, tajnik, 
Raušel Ana, delavka, Tomšičev dre- 

vored 1, blagajnik, 
Jenuš Julijana, delavka, Ribniško se- 

lo 25. odbornik, Ajdnik Ivana, delavka, 
Tomšičev drevored 1, odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. aprila 1946. 

Zadr II 125/2 
* 

556. 
Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Ljudska hranilnica in poso- 

jilnica v Ormožu, zadruga z neomejenim 
jamstvom. 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na skupščini dne 28. fe- 
bruarja 1946. 

Naz zadruge odslej: Hranilnica in 
posojilnica, zadruga z neomejenim jam- 
stvom v Ormožu. 

Sedež: Ormož. 
Zadruga je ustanovljena za nedolo- 

čen čas. 
Naloga zadruge je: a) da sprejema in 

obrestuje hranilne vloge na knjižice in 
na tekoče račune, b) da pridobiva na- 
daljnja potrebna denarna sredstva z na- 
jemanjem kredita, c) da daje svojim 
članom posojila. 

Zadružni delež znaša 25.— dinarjev 
in se plača ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči z vso svojo 
imovino. 

Priobčitve članom se nabijejo na za- 
družni razglasni deski 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 6 članov, ki jih vse 
voli skupščina za dobo treh let. Vsako 
leto se izmenja ena tretjina članov od- 
bora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora. 
Enega od teh lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga po predhodni na- 
čelni odločbi skupščine upravni odbor 
pooblasti in ga prijavi za vpis v zadruž- 
ni register. 

Vpiše se spojitev te zadruge z 1. Okraj- 
no posojilnico v Ormožu, zadrugo z ne- 

/ omejenim jamstvom in 2. Kmetsko hra- 
nilnico in posojilnico y Ormožu, zadrugo 

z neomejenim jamstvom, in to na pod- 
lagi sklepov vseli prizadetih zadrug na 
svojih skupščinah dne 28. februarja 
1946. 

Izbriše se zaznamba likvidatorja Raiif- 
eisenverband Steiermark. 

Vpišejo pa se na novo izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Ivanuša Martin, posestnik v Frankov- 
cih, predsednik, 

Izlakar Line, delegat v Ormožu, tajnik, 
dr. Ban Adam, posestnik v Ormožu, 

blagajnik, 
Petovar Lovro, posestnik v Ivanjkov- 

cih, odbornik, 
Petek Franc, posestnik v Cvetkovcih, 

odbornik, 
Puklavec Martin, poslovodja v Ormo- 

žu, odbornik, 
Simonie Joško, trgovec pri Sv. Miklav- 

žu pri Ormožu, odbornik, 
Gorjup Viktor, knjigovodja v Ormožu, 

odbornik, 
Sonaja Milan, upravitelj v Ormožu, 

odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 19. aprila 1946. 
Zadr. I 72/80. 

* 
557. 

Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 5. aprila 1946. 
Besedilo: Pletarna, zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ptuju. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na skupščini dne 7. III. 
1946. 

Naloga zadruge je: Zadruga ima na- 
men, pospeševat^ gospodarske koristi 
svojih zadružnikov, zato: 

1. nakupuje za svoje člane vse suro- 
vine, orodje in sploh vse potrebščine 
za pletarstvo, 

2. izvršuje pletarsko obrt v zvezi z 
ostalimi za pletarstvo potrebnimi po- 
stranskimi obrtmi, 

3. izdeluje in prodaja izdelke svojih 
članov, 

4. ustanavlja poslovalnice v okolišu 
zadruge, 

5. skrbi za strokovni pouk in sploh 
uporablja vsa zakonito dopuščena sred- 
stva za dosego svojega namena. 

Zadružni delež znaša 500 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Priobčitve 
članom se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
in dva člana, ki jih voli skupščina za 
dobo treh let. Vsako leto se izmenja 
ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in še en član upravnega 
odbora, če je predsednik zadržan, pa 
dva člana upravnega odbora. 

Izbrišeta se dosedanja člana uprav- 
nega odbora: Kreft Hinko in dr. Šala- 
mun Franjo, 

vpišeta pa se novo izvoljena Člana 
upravnega odbora: 

Rakuša Ferdo, mizarski mojster v 
Ptuju, 

Ponikvar   Friderik,   obrtni   učitelj   V 
Ptuju. 

Okrožno kot trg. sodijo v Mariboru 
dne 5. aprila 104(5. 

Zadr. II 62/:V.5 

558. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 11. aprila 1946. 
Besedilo: Posojilnica v Ptuju, r. i. t 

n. j. 
Vpiše se od ministrstva za finance 

NVS v Ljubljani z odlokom od 11. fe- 
bruarja 1946, št. 612/V—1945, imenova; 
ni delegat Skaza Aleksander, bančni 
uradnik v Ptuju, ki je upravičen za za- 
drugo pravnoveljavno podpisovati. 

Izbriše pa se zastopstvena pravica za- 
druge po Raiffeisenverband Steiermark. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 11. aprila 1946. 

Zadr. I 51/73. 

559. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 11. aprila 1946. 
Besedilo: Raifîciscnkasso Ptuj r. 2« 

z o. j. 
Vpiše se od ministrstva za finance 

NVS v Ljubljani z odlokom od 11. f^ 
bruarja 1946, št. 612—V—1945, imeno- 
vani delegat Skaza Aleksander, bančni 
uradnik v Ptuju, ki je upravičen z'a za- 
drugo pravnoveljavno podpisovati. 

Izbrišejo pa se dosedanji člani upra^' 
nega odbora: 

Swenschegg Franc, posestnik v Krče- 
vini pri Ptuju, . 

Museg Ignac, posestnik, Zg. Breg Vn 

Ptuju, 
Scholar Franc, posestnik v ZlatoIi2Ju' 
Kasper Karl, posestnik v Ptuju,     . , 
Raschi Franc, posestnik v Rogoznic1, 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 11. aprila 1946. 

9 Gen I 7/5. 

560. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 11. aprila 1946. 
Besedilo: Volksbank Ptuj r. z. z o. V 
Vpiše se od ministrstva za finan00 

NVS v Ljubljani z odlokom od H. fe* 
bruarja 1946, št. 612—V—1945, i•efi 
vani delegat Skaza Aleksander, bančni 
uradnik v Ptuju, ki je upravičen t& za' 
drugo pravnoveljavno podpisovati. 

Izbrišejo pa se dosedanji člani up1,3*' 
nega odbora: ' 

Kraker Rudolf, trgovec v Ptuju, 
Ornik Pavel, trgovec v Ptuju, 
Prelog Josip, trgovec v Ptuju, 
dr.  Kalb  Adolf, bančni   ravnatelj v. 

Ptuju. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 11. aprila 1946. 
Gen. I 69/25. 

Izbrisi: 
561. 

Sedež: Vrhnika. 
Dan izbrisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska ?.. 

druga z omejenim jamstvom na ^•1!"   <J 
Zaradi spojitve z Mlekarsko •&•••» 

z omejenim jamstvom na Vrhniki, ki 



Štev. 34. Stran 199. 

jj° odslej  imenovala:  živinorejska za- 
ur«ga z omejenim jamstvom na Vrhniki. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 194fi. 

Zadr. II 97/17 

•62. * 
Sedeić: Žiri. 
Dan izbrisa: 19. aprila 194G. 
Insedilo: Postolarska zadruga z ome- 

jciiim jamstvom žiri. 
zaradi spojitve s Cevljarno Ziri, za- 

rug° z omejenim jamstvom. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. aprila 1946. 
Zadr. I 148/9. 

663. * 

Sedež: žiri. 
"•• izbrisa: 19. aprila 1946. 

^uesedilo: Produktivna «zmarska za- 
llga v Žireh, zadruga z omejenim jam- 

đr
zaradi spojitve s Cevljarno Žiri, za- 
11 §o z omejenim jamstvom. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. aprila 1946. 

Zadr. I 41/10. 

0 519/45 1529 
Poziv 

l9^Per Pinterja Antona, roj. 12. maja 
^ v Selnici ob Dravi, slov. nar., jug. 
jO .Poročenega, tovarnarja, nazadnje 
jfi

nuločega v Mariboru, Cankarjeva ul. 
Wue^aj neznanega bivališča, je uvede- 
na -zensk° postopanje radi kaznivih 
Zot)n ] P° zakonu o kaznivih dejanjih 

ZvvÌudstvo in državo- 
lieno    anie Pinterja Antona kot osum- 
ob na le določeno na dan 13. maja 1946 
ìla..; 

Uri v prostorih javnega tožilstva v 
ribom, Marijina uL 14, v sobi št. 93. 

p0z? se imenovani ne bi odzval temu 
vedi« ' se k° kazensko postopanje iz- 

0 v njegovi odsotnosti. 
avno tožilstvo  okrožja Maribor 

dne 2. maja 1946. 

^• 501/4G-2       * 1534 
Vedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
s£ fcz' zidarj r°ien dne 22- sep- Miau- v/J°2 na Klancu, stanujoč na 
1944 if pri Komendi, je odšel leta 
• niit P,?rtizanom. Nazadnje je služil 
šerim!, J?zec 2- «eie 2. bataljona Pre- 
«ecaà? .; b"gade 31. divizije NOV. Me- 
vMtiriPr .a„194* je bil njegov oddelek 
?••• ^V-Treh kraljih in Rovtah od 
^C;r*lh &t obkoljen in od tega 

Ker • gresanem ni vc« sledu. 
? iei •!•,••1° vorietno, da je imenovani 
4iuT*1 Padel in da bo nastopila za- 
?io nlprm eva smrtl\ se «vede na proš- 
2?nl,i B^ne i?e.no Kern Mariio r°5- Ju- 
îencSra'e na Mlaki 25 pri ^di T .••• na Mlaki 25 pri Ko- 
?nve•n ,°sl°PanJe za proglasitev za 
5reSan&m     Se izdaJe P°ziv' da se ° P0' 
ü?mu 4i;ii P?,ro?a sodišču ali postavlje- 
^« vft Terstenjaku Niku, urad- p0 j Kamniku. 

• septembru 194G bo sodišče na I 

vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 2. maja 1946. 

* 
Popravek. 

V objavi amortizacije vrednotnic Mi- 
kolaš Marije iz Ljubljane, uvedene pri 
okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. 
št. 38-45-22 in priobčene v prilogi k 32. 
kosu Ur. lista z dne 27. aprila 194C pod 
zap. št. 1422, se mora 15. vrsta glasiti 
pravilno: 
»štev. 1858 z vlogo  1084.50 din noe«. 

Razna oblastva 
Stev. 856/46. 1545 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 

suje mesto docenta za slovensko zgodo- 
vino na filozofski fakulteti univerze v 
Ljubljani. 

Prošnje, opremljene po predpisih § 3. 
uradniškega zakona in čl. 121. obče uni- 
verzitetne uredbe, je vložiti najkasneje 
do 20. maja 1946 na rektoratu univerze 
v Ljubljani. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

Stev. 828/46. 
Razpis 

1344 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje mesto asistenta pri institutu za par- 
ne in pogonske stroje in mehansko teh- 
nologijo na tehniški fakulteti univerze v 
Ljubljani. Prednost imajo kandidati-in- 
ženirji strojne stroke. 

Prošnje, opremljene po predpisih § 3. 
uradniškega zakona, je vložiti najkas- 
neje do 20. maja 1946 na rektoratu uni- 
verze v Ljubljani. 

Rektorat univerzo v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

Štev. 221/1—46. 1507 

Razpis 
Na osnovi § 31. zakona o bivši ban- 

ski upravi v Ljubljani se razpisuje v 
območju cestnega nadzorstva Skofja Lo- 
ka službeno mesto federalnega cestarja, 
in sicer na federalni cesti I. reda št. 5 
Škofja Loka—Železniki od km 15.000 do 
19.500. 

Prosilci za to mesto morajo spolnjeva- 
ti pogoje iz ČL 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem- 
kih in ne smejo biti mlajši od 23 in ne 
starejši od 30 let, 

Svojeročno pisane in pravilno kolko^ 
vane prošnje, opremljene s pravilnimi 
in zadostno kolkovanimi prilogami, je 
vložiti najkasneje do dne 

•   15. maja 1946 pri Bazi cest Kranj. 
Nastop službe je dne 1. junija 1946. 

Baza cest, Kranj 
dne 29, aprila 1946. 

St. 4390/1. 1516 
Razpis 

javnega natečaja za dimnikarski okoliš 
v Sv. Lovrencu na Pohorju, okraj 

Maribor-okolica. 
Okrajni LO Maribor-okolica razpisuje 

na osnovi čl. 93. zakona o obrtili in čl. 
7. pravilnika za izvrševanje dimnikar- 
skega obrta javni natečaj (konkurz) za 
izdajo dovolila za ometalni okoliš v Sv. 
Lovrencu na Pohorju, ki je prost po 
Poglič Uršuli. 

Izpraznjen okoliš obsega vsa poslopja 
v Sv. Lovrencu na Pohorju, Klopni vrh 
in Recenjak. 

Prošnje, ki morajo biti pravilno kol- 
kovane in opremljene s prilogami po 
čl. 95., odst. 3.. zakona o obrtili, se vla- 
gajo pri okrajnem LO, gospodarskem 
odseku, oddelek za obrt in industrijo 
Maribor-okolica, v roku enega meseca 
po objavi v Uradnem listu LRS. 

Pozneje vloženih prošenj okrajni  LO 
pri oddaji dovolila ne bo upošteval. 

Okrajni LO Maribor-okolica, 
gospodarski odsek i 

Razno 

1314 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavljalna in prodajna zadruga v 

Ljubljani kot delegat firme Karol Belec. 
St. Vid nad Ljubljano, poziva vse up- 
nike in dolžnike, da z dokazilninii li- 
stinami prijavijo delegatu svoje dolgove 
in terjatve, ki jih imajo proti imenovani 
tvrdki, do 20. maja 1940. 

Pravice, ki do tega roka ne bodo pri- 
javljene, se bodo štele za ugasle. 

Delegat 
tvrdke Karol Belec. St. Vid ••.•; 

* 
1313 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Delegat okrožnega ljudskega odbora 

ljubljanskega okrožja, oddelkov in trgo- 
vino in preskrbo ter industrijo in ru- 
darstvo pri tvrdki Andrej Jeglič, Lesce 
75, trgovina z mešanim' blafom in stroj- 
no pletilstvo, poziva vse dolžnike in up- 
nike, da do 15. maja 1946 prijavijo vse 
svoje terjatve in dolgove proti omenjeni 
tvrdki s predložitvijo dokazilnih listin. 

Delegat 
tvrdke Andrej Jeglič, Lesce 75. 

1385 3-2 
Poziv upnikom 

Po odločbi ministrstva za industrijo in 
.rudarstvo v Ljubljani z dne 20. III. 1946, 
št. I/P—1506/46—dr. P, je prešla tvrdka 
Delniška družba združenih pivovareu 
Žalec in Laško v Laškem v likvidacijo. 

Pcnlvajo se vai upniki; da najkasneje 
do 20. r 'a 1946 prijavijo svoje terjatve 
pismeno na na=lov: Pi-ovarna Union, 
Ljubljana I, Poštni predal št. 45. , 

Likvidator 



Siran '•••. erev. o* 

Poziv 
1519 

Spodnještajerska ljudska posojilnica 
z. z n. j. v Mariboru poziva vse zadružne 
člane, ki so na dan pristopa k zadrugi 
bivali v območju mesta Maribora, da 
radi ureditve članskega imenika do 81. 
maja t. 1. javijo osebno ali pismeno svo- 
je sedanje bivališče. 

Poziv velja za člane, ki so pristopili 
k zadrugi od ustanovitve L 1907. do 6. 
aprila 1941. 

Spodnještajerska ljudska posojilnica 
z. z n. j. v Mariboru. 

Izgubljene listine 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani ter izkazni- 
co OF, izdano od četrti Rakovnik na ime 
Brus Neva iz Ljubljane. S tem ju prekll- 
cujem. 
1518 Brus Neva 

Ukradena mi je bila osebna izkaznU 
ca št. 091427 in izkaznica OF, izdani 
prva od komande NM v Ljubljani, dru- 
pa od MLO, četrti Šiška L, na ime Go- 
gala Fanči iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujem. 
1543 Gogala Fanči 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 018254, izdana od KLO v Harinji va- 
si na ime Gorenc Ivan iz Cešnice št. 16, 
okraj Novo mesto. S tem jo preklicujem. 
1521 Gorenc Ivan 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande NM  v  Ljubljani na  ime 
Hren  Veronika iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1510 Hren Veronika 

Izgubil sem izkaznico za kupovanje 
dijaških mesečnih kart v šolskem letu 
1945/1946. za relacije od Črnuč do Kra- 
nja. S tem jo preklicujem. 

Hrovatin Janez, 
Črnuče 58. 1509 

Uničeno mi je bilo završno spričevalo 
nižjega teč. izpita mešč. šole v Maribo- 
ru, izdano leta 1930. od ravn. mešč. šo- 
le v Mariboru na ime Janiček Franc iz 
Radovljice. S tem ga preklicujem. 
1"46 Janiček Franc 

Izgubil sem službeno železničarsko iz- 
kaznico, izdano od uprave drž. žel. v 
Ljubljani   na   ime  Kadunc   France   iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1527 Kađunc France 

Ukradena mi je bila izkaznica OF, iz- 
dana od krajevnega LO na Jezici  na 
ime KaLnger Julka iz Jezice. S tem jo 
preklicujem. 
1505 Kalingcr Julka 

Izgubila   sem   osebno   izkaznico   št. 
02376, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Konc Zora iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
1503 Konc Zora 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke Puch na ime Lindič 
Anton, izdano od okraj, odbora Novo 
mesto ter osebno izkaznico, izdano od 
krajevnega odbora Radovlje na ime Ko- 
pina Franc iz Radovlja, okraj Novo me- 
sto. S tem jih preklicujem. 
1512 Kopina Franc 

Izgubil sem spričevalo I. razreda 
I. deške meščanske šole v Ljubljani 
(Prole) za leto 1928/29. na ime Krošelj 
Ludvik iz Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
1549 Krošelj Ludvik 

Uničena mi je bila železničarska le- 
gitimacija št 123406, izdana od dir. drž. 
železnic v Ljubljani na ime Loboda Jo- 
sip iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1501 Loboda Josip 

Izgubil sem spričevalo petega razre- 
da prve realne gimnazije v Ljubljani 
za leto 1940./1941. na ime Mihelič Dra- 
gotin, roj. 21. septembra 1923. S tem 
ga preklicujem. 
1526 Mihelič Dragotin 

Uničeno mi je bilo maturitetno spri- 
čevalo II. dekL meščanske šole v Sp. 
Šiški iz 1. 1931. na ime Mohar Martina 
iz Save pri Litiji. S tem ga preklicujem. 
1511 Mohar Martina 

Izgubil sem železničarsko izkaznico 
št. 116577, izdano 4. junija 1945 od upr. 
drž. žel. v Ljubljani na ime Moškrič 
Alojz iz Zadvora. S tem jo preklicujem. 
1502 Moškrič Alojz 

Osebna izkaznica št. 7639, izdana od 
okrajnega osvobodilnega odbora v Pre- 
valjah na ime Naroločnik (Antona) Ce- 
cilija, je izgubljena in jo e tem prekli- 
cujem. 
1539 Naroločnik Cecilija 

Izgubil sem indeks tehnične fakultete 
univerze v Ljubljani, izdan marca 1946 
od dekanata tehn. fakultete v Ljubljani 
na ime Puncer Milan iz Murske Sobote. 
S tem ga preklicujem. 
1500 Puncer Milan 

Izgubili smo evid. tablico št. S-2366 
za motorno kolo, izdano od min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani na ime >Ribo- 
gojstvo< v Dragomlju. S tem jo prekli- 
cujemo. 
1542 ^Ribogojstvo«, Dragomclj 

Izgubil sem spričevalo 6. razreda IL 
drž. realne gimnazije v Ljubljani, iz- 
dano leta 1913. od ravnateljstva II. drž. 
realne gimnazije v Ljubljani na ime 
Rižnar Ivan iz Loke pri Zidanem mostu. 
S tem ga preklicujem. 
1504 Rižnar Iran 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
št. 2271, izdano od KLO v Selnici ob 
Dravi na ime Robič Ivanka, Sleme št. 
46. S tem jo preklicujem. 
1540 Robič Ivanka 

Izgubil sem evidenčno tablico m0'0^ 
nega kolesa št. S—2356, izdano oü 
Okrožnega odbora OF v Ljubljani na 
ime Snoj Viktor iz Radovljice. S tem Jû 
preklicujem. 
1548 Snoj Viktor 

Izgubil sem železničarsko legitimacij0 

St. Ö53393/I, izdano od uprave drž., že.1' 
v Ljubljani na ime Sočan Baldomir » 
Ljubljane VII. S tem jo preklicujem. 
1506 Sočan Balđomir 

1508 Jesenice (Gor.), Blejska c. 7& 
Izgubil sem izkaznico za kolo znaf" 

ke >Meve« št. 509154 na ime Sifrer Vin- 
ko iz Zabnice 87 pri Skoîji Loki. S tem 
jo preklicujem. , 
1535 Silrer Vinke 

Izgubila sem začasno osebno ^f2^ 
co št. 111„ izdano od KLO v Zgoši i» 
jo s tem preklicujem. 

Stromajer Vera, 

Izgubila sem osebno izkaznico _s& 
069032, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani, 5 živilskih in 8 oblačilne nakag 
nice za družino na ime Urek Marija • 

Ljubljana S tem jih preklicujem. 
1541 Urek Marij» 

Izgubil  •••  osebno  izkaznico  "e ' 
6032a, izdano od MLO na Jeseničan »* 
ime Visier Marjan, Jesenice (Gor-KJ 

vorniška pot 8. S tem jo preklicu]^ 
1532 Viator Marjao 

Izgubila   sem  prometno  knjižico ^ 
žensko kolo, tov. št. 2579139 brez {» 
tablice, izdano od komande NM v M ^ 
ljani na ime Zakrajšek Anica iz ^1 
ljane VII. S tem jo preklicujem. 
1517 Zakrajšek A»ie* 

Izgubili smo evidenčno tablico osen 
ga avtomobila št. S-0468, izdano od «•' 
za lokalni promet v Ljubljani na ' j« 
Zavod za nabavo in razdeljevanje s  ^ 
tetnega blaga v Ljubljani S tem j° P 
klicujemo. -e 

Zavod za nabavo in razdcljÇT*| 
1499       sanitetnega blaga v LjublJ*111 

Izgubil sem začasno osebno i^Ljco 
siev. 638 in začasno delavsko ^:",\, 
štev. 78861, obe izdani od KLO Odf? p3 

štev. 638 in začasno delavsko 
be izdani od KLO «— p3 

prva meseca decembra 1945, •••••. 
30. septembra 1945. S tem obe pre>J> 

cujem. 

1547 
Zvcr FraSnorid 

Odranci 148 (Preli 

Izgubil sem osebno izkaznico št-""  v 
229,  izdano  od  KLO  Stara  Fuz»", 

3554/ 

Bohinju na ime Žagar Franc, Stara 
žina št 9. S tem jo preklicujem. 
1536 Žagar Fra»c 

Izgubil sem službeno izkaznico, ^ 
no od predsedstva Narodne v}aü 'gagar 

nom. odsek v Ljubljani, na in}e g ^ettt 
Janez iz Grčarevca pri Planini. 
jo preklicujem. ,^eï 
1528 Žagar J""1 

Založba: Uprava Uradnega Jiat§ LRSi urednik: Pohar Eobertj tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani, 



VESTNÎK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠKO VLADE LRS 

Priloga k 84. kosu Uradnega lista LRS z dne 8. maja 1946. Šter. 8. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNISTVÜ VLADE LRS: 

i?' n^°Sa ° dolo
J
ïa,n^ cea V4U ln ??vnlm P'!»^•- I 13. Odločba o prodajni ceni lesnega oglja. 

*£• Udločba o prodajnih cenah žagarskih nevezanih odpadkov. I 
"•• Odločba o prodajnih cenah drv. | 14. OdloCbe za posamezna podjeitja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedniŠtvu vlade LRS 

10. 

ODLOČBA 
urada za ceno pri predsedništvu vlado LRS 
o   določanju   cen   vinu   in   žganim   pijačam 

Na podlagi zvezne uredbe o določanju in kontroli cen 
• ono 21 X. 1945, Ur. list FLIU št. 803/84, dalje zvezne odločbe 
0 določanju cen vinu, vinskemu destilatu in žganju letine 1945 
*n prejšnjih letin z dne 16. I. 1946, Uradna obvestila zveznega 
«rada za cene št. 28/3, v zvezi s pooblastilom zveznega urada 
*a cene št. 4119/509 z dno 28. II. 1946 ter na predlog mhii- 
trstva za trgovino in preskrbo ter ministrstva za kmetijstvo 

j} gozdarstvo VLRS, določa urad za cene pri predsedništvu 
j,lade LRS zaradi cen v prometu z vinom in žganimi pija- cami tole: 

1. 8en 

tj Vsi vinogradi ljudske republike Slovenijo spadajo v I. 
Vj°°rodno področje po 2. členu zvezno odločbe o določanju cen 
1er' v'ns&emu  destilatu  in  žganju  letino  1945  in prejšnjih 

2. Sien 

•> »Za sortna vina, pridelana v LR Sloveniji, veljajo cene po 
°- členu te odločbo. 

Vinorodno področje LR Slovenije so deli po izvoru vina 
^ Jva vinorodna okoliša. V prvega spadajo vinogradi mari- 
•0l  ^Sa okrožja razen vinogradov iz okrajev Murska Sobota, 
Slo     ?.ntlava in Konjice. Ti slednji in vei ostali vinogradi v 

vonijl spadajo v drugi vinorodni okoliš po tej odločbi. 

8. člen 

Baivi«   •••1•• vina> pridelana v LR Sloveniji, veljajo naslednjo 
Jvl»jo nakunno cene: vinorodni 

."Unec, neuburgovec, portugalka, žlahtnina, 
b) Ši  & ^J^ina zli—13% jakosti vmaliganih 

8iP°n> laški rizling, modra îrankinja, zeleni 
11   ion? DOuvierjeva ranina, bela klovna z 

») Jj"T, «      Jakosti v maliganih      .... 
i,-*1 rizling, traminec, dišoči traminec, ru- 
*• rameni muškatelec, muškatelni  sil- 

Don f'     Ji Durßundee, modri burgundec, si- 
s' it ^mo v ormoSko-liutomerskih goricah) 
2 •-1•• % Jakoeti .......     38, 

vinorodni 
okoliš 

I. II. 
za 1 Hter 

din 
32.-     29.- 

35.-     32.— 

35. 
> alkohol ^?18 ^•• izredne kakovosti, ki vsebujejo 12—15% 
predloff     ol°ea ura^ za cene pri predsedništvu vlado LRS na 
^ioistrstv086^110 elr°kovne  komisije,  sestavljeno po odredbi 
haknm,l     za kmetijstvo in gozdarstvo VLRS, posebno najvišje 

"ya.Q cene. 

"kovalen0 ~•••1° Ka vina po drugem pretoku franko klet pri- 
ievno nrim      Cene so naJvi5l° in veljajo le, če niso kot kra- 
Wnih c ustaljene nižje cene. Krajevno primernost na- 

on Po'rdi na računu dobavitelja pristojni krajevni LO. 

i. Sien 

Pravilnost nakupnih cen vina, uvoženega iz drugih ljud- 
skih republik, jo presojati po predpisih tistih ljudskih republik 
oziroma, če takih posebnih predpisov ni, po 2. in 4. členu 
zvezne odločbe o določanju cen vinu, vinskemu destilatu in 
žganju letine 1945 in prejšnjih letin, 

B. Sen 

Vinarske zadruge in drugi za odkup domačih vin poobla- 
ščeni trgovci z vinom na debelo, ki vino pri pridelovalcih na- 
kupujejo in ga prodajajo naprej, no da bi ga predelovali ia 
nogovali, smejo priračimati k nakupni ceni, povečani g dodat- 
kom državne trošarine, železniških in kamionskih prevoznih 
stroškov in s tem prevozom zvezanih manipulativnih stroškov, 
stroškov za pošiljatev in povračilo praznih sodov ter davka na 
poslovni promet, največ 8% kosmatega zaslužita. 

Ako pa vino dalje negujejo, emejo zaračunati za donego- 
vanjo vina še nadaljnjih 7%, k nabavni ceni torej skupaj naj- 
več 15%. 

Ako se vino proda naprej pred koncem negovanja, se teh' 
7% za donegovanje vina določenih odstotkov porazdeli eoraz- 
merno doseženi stopnji nege med prodajalca in kupca. 

* Pri stroških prevoza ln nakladanja pa ni dovoljeno pose- 
bej zaračunati stroške prevoza od vinogradnika do železniške 
postajo ali kamionske costo in stroške nakladanja v vagon ali 
na kamion, kakor tudi ne stroškov razkladanja in prevoza od 
železniško postaje do skladišča zadruge oziroma trgovca z vinom 
na debelo, ker je te stroške -poravnati iz kosmatega zaslužka. 

6. člen 

Za prodajo vina v izvirnih zaprtih steklenicah je priraču- 
nati k nakupni ceni še dodatek za polnitev v steklenice ia 
opremo. Ta dodatek ne sme presegali zneska din 4.— za 1 ste- 
klenico. 

7. Hen 

Veleprodajalci žganih pijač" smejo priracunatl K nakupni 
ceni, plačani proizvajalcu in povečani z državno trošarino, dav- 
kom na poslovni promet, prevoznimi etroški z železnico, ka. 
mioni ali ladjo in e temi prevozi zvezanimi manipulativnimi 
Stroški za pošiljko ln vrnitev praznih sodov, največ 15% ko-F 
smatega zaslužka. 

V tem kosmatem zaslužku jo obseženo povračilo za vso 
ostalo stroške, kakor so etroški za dovoz od proizvajalca d» 
nakladalne železniške postaje ali kamionske ceato ali prista- 
nišča, za nakladanje v vagon, kamion ali ladjo, za razkladanje, 
za spremljavo itd. 

Za prodajo žganja v izvirnih' zaprtih" steklenicah" ]e v na- 
bavno ceno priračtinati še poseben dodatek za polnitev v ste- 
klenice in opremo, ki ne sme presegati zneska din 3.60 za 
1 steklenico. 

8. Hon 
Prodajalci alkoholnih pijaS na drobno "ïtrgoveï s Solonial" 

nim ali delikatesnim blagom) smejo priracunati k nakupni ceni 
največ 15% kosmatega zaslužka, iz katerega poravnajo vse 
stroške, zlasti stroške za prevoz v prodajalno trgovca na drobno, 
davek na poslovni promet in ostalo režijo. 

Ako so zadruge in prodajalci na debelo pečajo s trgovino 
alkoholnih pijač tudi na drobno, smeio priracunati k svoji ceni 
v prodaji na debelo šo nadaljnjih 5% kosmatega zaslužka za 
prodajo na drobnq, " '    --«••••        •    ,       •""1 
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9. Sen 

Ako v istem poslu sodeluje več trgovcev na debelo ali več 
trgovcev na drobno, si morajo kosmati zaslužek med seboj so- 
razmerno delili. 

10. člen 

Pri točenju in prodaji vina na drobno smejo gostinski 
obrati priracunati k nabavni ceni, plačani proizvajalcu oziroma 
prodajalcu na debelo dejanske stroške prevoza, nakladanja in 
razkladanja, krajevno trošarino, splošni davek na poslovni pro- 
met ter po kategorizaciji gostinskih obratov kosmati zaslužek 
tia liter: 

posebna kategorija  ,   ,   •>   ,   t   ,   i   .   ,   din 10.— 

i      t 
<   • 

9.— 
7.- 
5.— 
4.— 

I. kategorija 
II. 

III. 
IV. 
Pri prodaji žganih pijač se pa računa v gostinskih obratih 

kosmati zaslužek v odstotkih nabavne cene in znaša: 
posebna kategorija   ,<*..,,.,,. 40% 

I. kategorija ,..,,»,.,,,,.  35% 
II , i   ,  30% 

III. „ t   , 25% 
IV. „ ..*..•»•..••• 20% 
Ta kosmati zaslužek vsebuje povračilo vseh stroškov in 

vse režije z davkom na poslovni promet. Le krajevna trošarina, 
ki ne 8pada v osnovo za obračun kosmatega zaslužka, se sme 
priracunati h končni prodajni ceni. 

Kategorizacija gostinskih obratov so bo izvedla s posebno 
odločbo pristojnih državnih oblastev. 

Dokler ta odločba ne izide, spadajo v posebno kategorijo 
že doslej določeni veliki gostinski obrati okrožnih mest, leto- 
višč in planinskih postojank, v I. kategorijo večje in bolje ure- 
jene kavarne in restavracije, v II. kategorijo ostale kavarne in 
restavracije, večji bifeji ter penzioni in dosedanjo gostilne 
I. reda, v III. kategorijo gostinski obrati dosedanjega II. in 
III. reda, v IV. kategorijo pa krčme, točilnice, preprosti bifeji 
in vsi ostali gostinski obrati. 

11. člen 

Pri vsaki prodaji alkoholnih pijač prodajalcem na debelo 
»li na drobno mora dobavitelj izdati račun, v katerem morajo 
biti natančno navedene: količina, vrsta oz. sorta, izvor, kako- 
vost, jakost v maliganih ali stopnjah alkohola in cena alko- 
holne pijače. 

Kupec si mora priskrbeti na računu dobavitelja potrdilo 
o krajevni primernosti cen, predpisano v 3. členu te odločbe. 

12. člen 

Prodajalci vina in žganih pijač na debelo ali na drobno 
morajo imeti v svoji prodajalni oziroma lokalu na vidnem 
mestu cenik z označbo vrste oziroma sorte, izvora in kakovosti 
vina ali žgane pijače. 

13. člen 

Cene vina in žganih pijač v prodaji na debelo določajo 
po 5., 6. in 7. členu te odločbe okrožni ljudski odbori. Čo pa so 
vino in žgane pijače namenjene prodaji po vsej LR Sloveniji 
ali zunaj nje, ali če gre pri žganih pijačah pri cenah na debelo 
hkrati za proizvodne cene,- določi cene urad za cene pri pred- 
sedništvu VLRS. 

Cene v trgovini na drobno in v gostinskih obratih dolo- 
čajo po 8. in 10. členn te odločbe okrajni ljudski odbori. Ti pa 
smejo pooblastiti za določitev teh cen prosilcem v mestih, trgih 
in večjih krajih pristojne krajevne ljudske odbore, če to ustreza 

•krajevnim razmeram. 

14. člen 

Kolikor ta odločba ne vsebuje drugačnih določb, veljajo 
predpisi zvezne odločbe o določanju cene vinu, vinskemu desti- 
latu in žganju letine 1945 in prejšnjih letin. 

Ta odločba velja od dneva objave v sVestniku urada za 
ceno pri predsedništvu VLRS«. 

Ljubljana dne 3. maja 194G. 
Št. 1827/22. 

V. d. direktorja 
urada za cene: 

Koblcr France s. r. 

11. 
ODLOČBA 

o prodajnih cenah žagarskih nevezanih odpadkov 

Na vlogo tvrdko >Kurivopromet< v Ljubljani določa urad 
za cene pri predsedništvu vlade LRS po navodilu za določanju 
cen v trgovini na debelo in na drobno (»Uradna obvestila 
zveznega urada za cene« št. 10 z dne 8. III. 1946) cene za 
žagarske nevezane odpadke v prodaji na debelo in na drobna 
takole : 

meš.lisit. drev.  iglast, drev, 
za tono franko vagon naklad, postaja   din 452.50      ' 380.70 
za tono franko vagon postaja Ljubljana     „   535.30 463-90 
za  tono franko skladišče  trgovca  v 

Ljubljani  „   711.—        625.50 
V cenah so vračunane vse javne dajatve. 
Pri dobavah državnim in javnim ustanovam so pogodbena, 

pobotnična in federalna taksa ter kolkovina zaračunajo posebej. 
Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru 

na vidnem mestu. 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo* 

voljene špekulacije in gospodarsko sabotaže. 
Odobrene cene veljajo dokler se ne znižajo posamezni 

stroški, na podlagi katerih so ceno odobrene. 

Ljubljana dno 23. aprila 1946. 
&t. 1303/2. 

Pomočnik direktorja 
urada za cene: 

Dr. Viktor Maček s. •, 

12. 

ODLOČBA 

o prodajnih cenah drv 

Na vlogo tvrdkc >Kurivopromet« v Ljubljani določa ura* 
za cene pri predsedništvu vlade LRS po navodilu za določanj 
cen v trgovini na debelo in na drobno (»Uradna obvestila zve^" 
nega urada za cene« št. 10 z dne 8. marca 1946) cene trdih dr* 
v prodaji na debelo in na drobno takole: 

franko vagon nakladalna postaja   .   .   .   din 356.90 
franko vagon postaja Ljubljana ....     „   403.70 
franko  skladišče  trgovca,  Ljubljana,  za 

cela drva    .     „   480.— 
T. Cena velja za prm normalno naloženih drv v V°}e1ilg 

ki so merijo z uzančno mero za drva, 1 m široko in 1 m •'5°~*• 
v katero se zložijo drva brez križa in večjih vmesnih prostor« 

II. Pri naročilih pod enim prostominskim metrom •••^•• 
nina obračunava na kg, pri čemer velja, da telita 1 prm 500 »w 

III. Če  želi   stranka   žagana   drva, plača   še za  ^f^a 
din 40.—. Pri prodaji žaganih  drv na mero je uporablja" 
mero zaboj 1 m3 z metrskimi stranicami. _  . 

IV. Pri napolnitvi merskega zaboja z drvmi, r!l7^a!!a"óko 
iz 1 prm polen, mora mera izkazovati v sredini 20 cm vl- 
vzboklino (naložitev kupona). 

V. V cenab so vračunane vse javne dajatve. ihciH1» 
Pri dobavi državnim in javnim ustanovam se ••£°     •••- 

pobotnična in federalna taksa ter kolkovina zaračunajo P°f .0rii 
Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem pr° 

na vidnem mestu. ,     .   nc' 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu  o zatiranju 

dovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. * 

Odobrene cene veljajo,  dokler se ne  znižajo Vosa 

stroški, na podlagi katerih so cene odobrene. 

Ljubljana dne 25. aprila 1940. 
Št. 1415/3. 

Pomočnik din**0«4 

urada za cene- 
Dr. Maček Viktor s. 
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18. 
ODLOČBA 

o prodajni ceni lesnega oglja 

Na vlogo tvrdke- »Kurivopromet« v Ljubljani določa urad 
za. ceno pri predsedništvu vlade LRS po navodilu za določanje 
cen v trgovini na debelo in na drobno (>Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene« št. 10 z dne 8. marca 1946) ceno za lesno 
°•'•• v kosih v prodaji na debelo takole: 

za 1 kg franko vagon nakladalna postaja din 3.46 
V ceni so vračunano javne dajatve. 
Pri dobavah državnim in javnim ustanovam se pogodbena, 

pobotnična in federalna taksa ter kolkovina zaračunajo posebej. 
Odobreni cenik mora biti izvešon v poslovnem prostoru 

na vidnem mestu. 
Prekoračenje cen jo kaznivo po zakonu o zatiranju ne- 

dovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. 
v é    Odobrena cena velja, dokler se no znižajo posamezni stro- 
gi, na podlagi katerih je cena odobrena. 

Ljubljana dne 23. aprila 1916. 
Št. 1835/1. 

Pomočnik direktorja 
urada za cene: 

Dr. Maček Viktor s. r. 

14. 

ODLOČBE 

za posamezna podjetja 

,      Urad za cene pri predsedništvu vlado LRS je določil pro- 
hodno cene izdelkom naslednjih podjetij: 

Tvrdki i>Eta<, tovarna copat, gamaš itd. v Ljubljani: 
*andaleti iz imitacije laka, art. 12, močno limano platno, polne 

lesene pete, notranjik in prvi podplat iz močne lepenke, 
podplat iz tankega gumija, odprte spredaj in zadaj din 196.— 
Ta cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
&t. 457/3 z dno 19. aprila 1946. 

Tvrdki M. An Zur, pletilstvo v Ljubljani: 

lioške spodnje letne kratke hlače, vel.  T, 
Jttoške spodnje letne kralke hlače, vel. II 
e'no ženske hlače, vel.  I.   ...     » 
'°«ie ženske hlače, vel. II.   .     . 
dokliške letne hlače, vel. 8   .     . 
^kliske hlačke M. 6 teže 83 g   . 
?ekliške hlačke št. 4 teže G4 g   . 
^nska jopica, vel. II     .     .     . 

Te ceno veljajo franko izdelovaln 
St. 094/2 z dne 19. aprila 1940. 

komad 
din 

.       68.53 
,       70.18 
,       53.46 

56 32 
,      48.25 

45.25 
42.25 

.     165.88 
ira brez javnih dajatev. 

Tvrdki Alojzij Stefe, čevljarna v Tržiču: par 
din 

10ski smučarski  čevlji  iz goveje juhte, mazani, ves 
čevelj  podložen z usnjem, dvojni  podplati, okovi 
st. 4o_4G S-«).- 

ll. podplat in pete okovani s planinčarji ....     897— 
Te ceni veljala franko izdelovalnim vključno skupni davek 

Poslovni promet, ki je vračunan v ceni usnja. 

St. 1548/2 z dne 19. aprila 1946. 

h.     Tvrdki  Marica K o r u n,  stroj,  pletilstvo v Sv. 
^ldani most; 

^nski -mi^ vel_ ^ iz viR0!,ne _     _     • 

CM! Pulover, vel. 1, iz vigogne, 0,53 kg 
•o4-! Pl,l0ver. vcl.l, iz vigogne, 0,63 kg 
otr^-i1 -^1"6 iz vigogne, vel. 1    .     •     • 
«>Ä *°piŠ iz viS°f!ne- wl-1   .      .     . 
Otr<1-, ! !°P1(' iz vigore, vol.2   .     .      . 

VoKi jopič iz vigogae, vel. 4   .    *    . 

Petru — 
komad 

din 
189.97 
171.63 
184.— 
185.76 
88.55 
92.55 
98— 

komad 
din 

otroška kapa iz vigogne, veL2 •    .      32-96 
otroški pulover iz vigogne, vel. 6 106.43 
otroški pulover iz vigogne, veL 8 . , , , . . 111.37 
otroški pulover iz vigogne, veL 10 . . „ , . . 118— 
otroški pulover iz vigogne, veL 12 . , , , . . 124.71 
otroški pulover iz vigogne, veL 14 129 65 

Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 999/4 z dne 20. aprila 1946. 

Tvrdki Suc Nada, stroj, pletilstvo v šmartnem 

moška maja iz bombaža št. 2    .    .    . 
moška maja iz bombaža št. 1     .     . 
ženska maja iz bombaža 1/1      . 
ženska maja iz bombaža 2/2, teža 3.20/duc. 
ženska maja iz bombaža 2/2, teža 2.70/duc. 
ženske kombinežo iz bombaža  . 
ženske hlače iz bombaža  

pri Litiji: 
komad 

din 
106.34 
101 - 
65.18 
69.50 
64.17 
59.83 
44.50 

Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 1012/2 z dne 23. aprila 1946. 

Tvrdki »Zorac, lov. konfekcije v Mariboru: komad 
din 

moška športna srajca s kratkimi rokavi, svilena, bar- 
vana, iz umetne svile, art. 100, veL 3  .... 115.61 

vel. 4  .... 120.88 
vel. 5  .... 126.12 
vel. 6  .... 131.3G 

art. 113, moške maje 1/2, odprte, iz bombaža NM 28/1 
vel.3  50.64 
vel. 4      .     .     „     .     „  52.84 
vel. 5  55.04 
vel. 6  57 25 

art. 113, moško   spodnje   hlače   na   pas,   iz   bombaža 
NM 28/1, veL3  51.60 

vel. 4  53.63 
veL 5  55.66 
vel. 6  57.69 

Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 1511/7 z dne 23. aprila 1946. 

Tvrdki Ana T i čar, stroj, pletilstvo v Litiji: 

ženska jopica iz meš. vigogne, bombaž, vel 48 
moški pulover z rokavi iz meš. vigogne in bombaža 

vel. 48  
moški pulover brez rokavov iz meš. vigogne in bom- 

baža, vel. 48  
otroške hlačke s stopali iz meš. vigogne in bombaža 

za 1 letne  
za 2 letne     .     ,  
za 3 letne     .    .    .     ,  
za 4 letne  
za 5 letne  
za 6 letne  

otroška jopica iz meš. vigogne in bombaža za 1 letno 
za 2 letne 
za 3 letne 
za 4 letno 
za 5 letne 
za 6 letne 

otroška kapica iz meš. vigogne in bombaža za 1- in 21etne 
za 3- in 41etne 
za 5- in 61etne 

komad 
din 

177 60 

155.20 

125.60 

108.80 
Hö- 
rn— 
132— 
140— 
148— 

otroški puloverji z rokavi iz meš. vigogne 
za   61etne,'št.8 
za Sletno 
za lOleine 
za 12letne 
za 141ctne 

in bombaža 

104— 
112— 
120— 
128— 
136— 
144— 
28.80 
30— 
32— 

118.40 
126— 
134— 
142— 
150— 



- 30 - 

komad 
din 

otroška jopica z rokavi  iz meš vigogne in bombaža 
za   1- in   2Ielne ,     .     .     10120 
za   3- in   41etne     ...,....,     109.— 
za   5- in   61etne .     ,     ,     ,     >     ,     ,     ,     127.— 
za   7- in   81etno     ••••••••.     135.— 
za   9- in lOletne      •     .     143.— 
za 11- in 121etne     ...,..,.,     151.— 
za 13- in 141etne     .,...,,,.     159.— 
Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 1721/1 z dne 23. aprila 1946. 

Tvrdki V. O m e r s'a, nasL M. Omersa, tov. lovskih pa- 
tronov v Kranju: 100 parov 

din 
lovski tulci >Diana<, kal. 16, 5/45 100.22 
lovski tulci >Diana<, kal. 16, 5/45 z okvirom brez 

kapelic 74.37 
lovski tulci >Sljuka<, kal. 16, 6/45 z okvirom brez 

kapslic 76.18 
lovski tulci >Diana< in >SIjuka<, kal. 16, 6/45, brez 

okvirov in kapslic 66.60 
Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1858/1 z dne 23. aprila 1946. 

Tvrdki Franc K r e m ž a r, stroj, podjetje v Št. Vidu nad 
Ljubljano: din 
mlatilnica MR 18 12.330 — 
elamoreznica >Sava< N 11.200 — 
reporezni stroj >R 46< za ročni ali motorni pogon .        2.430.— 
cnojnični  raziprlilnik  »Pat« 8. .     ...     .     .     . 809.— 

Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 864/3 z dne 24. aprila 1946. 

Tvrdki   »Iskra<  tovarna za elektrotehniko in fino me- 
haniko v Kranju: komad 

din 
ročni vrtalni stroj tipa PV 3 516.65 

Ta cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1904/1 z dne 24. aprila 1946. 

Tvrdki  Ludvik   C il e n S e k,   tovarna  v Studencih  pri 
Mariboru: *,. 100 kom. 

din 
barvane   vezalke,  90 cm   dolž.,  cevne  m   ploščate  iz 

etan. volno   ,    •    ,    9    •    a    i    :    t    i    •     181.73 

100 kom. 
din 

barvano vezalke, 90 cm  dolž., okroglo iz stan. volne     208.60 
barvane vezalke, 45 cm doli., iz etan. volne .     .     .     123.71 
barvane  vezalke,  45 cm   dolž.,  iz etan.  volne,   cevne 

in ploščale 110.29 
barvano vezalke, 60 cm  dolž.,  cevno ali ploščato iz 

stan. volne 138.61 
barvane vezalke, 60 cm dolž., okroglo iz stan. volne 152.05 
barvane vezalke, 115 cm dolž., okrogle iz stan. prediva 255.12 
barvano vezalke,  115 cm  dolž., cevne in ploščate iz 

stan. prediva 220.84 
barvane  vezalko za  gojzerje,  115 cm  dolž., cevne  iz 

etan. prediva 405.1" 
bele vezalke za gojzerje,   115 cm dolžine,   cevno  iz 

stan. volno , 329.49 
meter 
din 

rips  traki za  klobuke, barvani  iz umetno  svile  in 
stan. prediva , 5.4o 

beli keper traki, 20 mm št. 4, iz bombaža             , 1-74 
beli keper trakovi, 15 mm št. 3, iz bombaža ... 1-56 
beli keper trakovi, 10 mm št. 2, iz bombaža .     .     . 1.37 
leonski trakovi za oficirske čine, 30 mm, iz stan. pre- 

diva in nikelj zlate žice  47.32 
leonski trakovi za oficirske čine, 20 mm, iz etan. volne 

in  nikelj zlata  41.27 
leonski trakovi za oficirske čine iz stan. volne in nikelj 

zlate žice, 15 mm  27.09 

Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1245/3 dne 23. aprila 1946. 

Tvrdki M. V r h u n c , pletilstvo, na Bledu : komad 
din 

ženska kopalna obleka, art. 410, vel. II. iz Čiste volne     277.--' 
ženski jopič z žepi, art. 409, iz čiste cefir volne .     .     303.71 

Te ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev- 
St. 523/4 z dno 25. aprila 1946. 

Tvrdki   Remec   & Co., Duplica pri Kamniku: 

stol št. 529 iz bukovine, temno poliran . . . komad 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. '202/5 z dne 26. aprila 1946. 

Tvrdki H rova t & Co., v Ljubljani: 

vrtavna krema ,    «  

din 
212.— 

>    « kg 
Cena velja  franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1902/1 z dne 27. aprila 1946. 

dta 
33.S« 

Založba: .Uprava Uradnega lista LUS; uiedoik: Pohar Robert; tiska liskajna >Merkur< d, d. —. ysi ? Uubljani- 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik HI. Priloga k 35. kosu z dne 11. maja 1946. Številka 35. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki 
564. 

Sedež: Kavne-Guštanj. 
Uan vpisa: 9. aprila 1946. 

ftUesedilo:     Jcklarna     Jurija     grofa 
a,,«rna, d. d. na Ravnah. 

»a podlagi odloka NVS, ministrstva 
j* industrijo in rudarstvo v Ljubljani 
•? «. marca 1946, št. Pers. 1549/1, je 
ll delegat ing. Mahorčič Franjo razre- 

e" dolžnosti delegata. 
4.odlokom NVS ministrstvva za indu- 

gio in rudarstvo v Ljubljani od 8. 
"fcrca 1946, zap. št. Pers. 1503/1, je bil 

gor 
p 

bes 
'j11' podpis s pristavkom; upravnik. 

4Ki-ožno kot trg. sodišče v Mariboru 

tavljen za upravnika Klančnik Gre- 

°dpjpoval bo na ta način, da bo pod 
jedilom  firme  pristavil  svoj  lastno- 

dne 9. aprila 1946. 
B II 21/22 

565. * 
Htf: Mežica. 
,Vatl vpisa: 12. aprila 1946. 

cl vSeddo: Srednjeevropski rudniki d. 
jezica. 

Slo     J?°^'a"i  odločbe  Narodne   vlade 
rMVen'J°>    ministrstva za industrijo in 
carstvo v Ljubljani od 9. I. 1946, št. 
tjn "136/46, se vpiše upravitelj ing. Ti- 

«rožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 12. aprila 1946. 

B II 11/17 

Zadružni register 
566 Vpisi: 

g*fež: Prevaljc. 

• BeTP^
isa:-18- aPrila 1946' 

ûril„   aUO: Živinorejska selekcijska za- 
öolin* Z 0moJcnim jamstvom za Mežiško 

Ščinj J"5* J° l»ila ustanovljena na skup- 
&as.      ° 27- ianuarja 1946 za nedoločen 

kbiri zadruSe ic: a) da komisijsko 
Zađtu?i^l Plem° Primerno živino svojih 
}roi0 i!!koy ter vodi o teh živalih kou- 

0tltroU i/ Vo<ii rodovnik in molzno za j,a p- «odovnik mora voditi ločeno- 
v'edo. Mls,ko ustrezajoče in drugo go- 
todovni{j • ° nadk°ntrolo in kontrolo 
4t) da ViVa*a Pristojna poslovna zve- 
!'i plenL- ? vlia Pomensko živino, zla- 
teitle za • in živinorejsko potreb- 
ito uab,SV0Jcl, zadružnike ali posreduje 

dVo»_£l da prevzema od članov 

Objave 
mleko, ga predeluje in plačuje za njiH 
račun po kakovosti ali povprečno ter to 
mleko in mlečne izdelke vnovčuje, d) da 
v dosego te naloge postavlja v svojem 
gospodarskem okolišu zbiralnice in po 
potrebi predelovalnice mleka, e) da pri- 
skrbi in vzdržuje skupne pašnike za ži- 
vino svojih zadružnikov, i) da prireja 
za svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
stave, premovanja, strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja se vr- 
ši delo zadruge po odsekih. Vse te nalo- 
ge opravlja radi samopomoči in izbolj- 
šanja gospodarstva svojih članov in de- 
lovnega ljudstva. Zadružni delež snaša 
100 din in so plača ob vstopu v za- 
drugo. Jamstvo je omejeno. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Oznanila se na- 
bijejo na zadružni razglasni deski. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. Vsako leto se 
izmenja ena tretjina članov odbora. Za- 
drugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbo- 
ra, če sta odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora So: 
Gradišnik Peter,   kmet na Lokovici,. 

predsednik, 
Hudopisk Rudolf, kmet na Stražišču, 

tajnik, 
Gorenšek Franc, knjigovodja, Guštanj, 

blagajnik, 
Pratnekar Jože, kmet, Onkraj-Meža, 

odbornik, 
Eisinger Vinko, gostilničar, Žerjav, 

odbornik, 
Gorenšek Anton, kmet, Podgora, od- 

bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 18. aprila 1946. 
Zadr II 124/2 

. * 
567. 

Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 18. aprila 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Slov. Bi- 
strici. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 24. februarja 1946 za nedo- 
ločen čas. ^ 

Naloga zadruge je:-a) nabava in pro- 
daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov iff-Molkov 
članov broz posrednikov, ç) najemanje- 
in nakupovanje inventarja in riepremič-? 
nin, kolikor fe to v zadružno korist, d)' 
ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljalnju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij radi boljše in 

cenejše preskrbe svojih članov, e) skli- 
cevanje članskih sestankov, prirejanje 
predavanj in tečajev za poglobitev za- 
družne vzgoje in aktivnejše sodelovanja 
ter prebujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo aH pa v 10 
enakih mesečnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se izvršujejo tako, da se raz- 
glase v zadružnem glasilu in da se na- 
bijejo na zadružni razglasni deski na se- 
dežu uprave in vseh podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik in toliko članov 
upravnega odbora, kot je poslovalnic; 
upravni odbor voli skupščina za dobo 
treh let. Vsako leto se izmenja ena 
tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopa in zanjo podpisuje 
predsednik in en član upravnega odbo- 
ra oziroma dva člana upravnega odbo- 
ra ali po en član upravnega odbora 
in po en nameščenec, ki ga po pred- 
hodni načelni odločbi skupščine uprav- 
ni odbor pooblasti in prijavi za vpis- v 
zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Tomažič Franc, kmet, Zg. Bistrica, 

predsednik, 
Novinšek Josip, uradnik, Slov. Bistri- 

ca, podpredsednik, 
Heler Herman, uradnik, Slov. Bistri- 

ca, odbornik, 
Bera Pavel, delavec, Zg. Bistrica, od- 

bornik, 
Pristovnik Franc, delavec, Zg. Bistri- 

ca^ odbornik. 
Sega Franc, kmet, Juršnja vas, od- 

bornik, 
Krivec Franc, uradnik, Slov. Bistrica, 

odbornik, 
Lah Anton, mlinar, Zg. Polskava, od- 

bornik, 
Segula Cvetka, gospodinja, Pragersko, 

odbornik, 
Zaje Simon, kmet, Vrhloga, odbornik, 
Meško Marija, učiteljica, Črešnjevec, 

odbornik, 
Stimec Franc, delavec, Laporje, od- 

bornik, 
Novak Alfonz, uradnik, Pečke, odbor- 

nik, 
Stefancioza Andrej, učitelj, Studeni- 

cp, odbornik, 
Mulej Anton, železničar, Sp. Poljča- 

ne odbornik, 
Cretnik Karolj-oipokojenec, Poljčane, 

odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. aprila 1946. 

Zadr II 126Ì2 



Siran 202. S lev. S3. 

Spremembe in dodatki: 

Sedež: Ruše. 
Dan vpisa: 5. aprila 1946. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga z ome- 

jenim  jamstvom v Kušah. 
Zadruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprpietih na skupščini dne 2. de- 
cembra 1945. 

Naziv odslej: Nabavna in prodajna za- 
druga z omejenim jamstvom v Rušah. 

Sedež: Ruše. 
Zadruga je ustanovljena za nedoločen 

••«. 
Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 

daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin,   kolikor je to v zadružno korist, 
d) ustanavljanje in sodelovanje prj usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij zaradiboljše 
in    cenejše    preskrbe   svojih    članov, 
e) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanja predavanj in teçajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejše so- 
delovanje ter probujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo takoj ali 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih. Vsak 
zadružnik jarnčj s petkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve članom se razglase v za- 
družnem glasilu in se nabijejo na za- 
družni razglasni deski na sedežu uprave 
in vseh podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kolikor je poslovalnic; 
upravni odbor voli skupščina za dobo 
treh let. Vsako leto se izmenja ena 
tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora ali pa po en član upravnega 
odbora in po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
vpis v zadružni register. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 
odbora: Kupčič Julij, Janko Friček, Jur- 
šič Alojz, Kohne Alojz, Gornik Franc, 
Dolinšeklvo, Podlesek Ivan in Piščanec 
Rudolf, 

vpišejo pa se novo izvoljeni člani 
upravnetra odbora: 

Zunko   Rudolf,  delavec,   Ruše,   pod- 
predsednik, 

Ajgner Danica, uradnica, Ruše, tajnica, 
Grudnik Franjo, poštar, Ruše, 
Kreuh Adolf, delavec, Bistrica, 
Slati nek   Anton,  poslovodja,  Sv. Lo- 

vrenc na Poh., 
Medic Gustav, učitelj, Puščava, 
Kušar Ivan, uradnik, Limbuš, 
Anošek Alojzija, gospodinja, Ruše, 

Knific Milena, predsednica KLO, Ruše, 
Robnik Adolf, delavec, Ruše, 
Reš Terezija, gospodinja, Ruše. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 5. aprila 1946. 
Zadr. II 63/9 

To 276/46. 1571 

Oklic 
Cvenk Marija, vdovljena Menasse roj. 

Waschington-Walenta, pos. v Počehovi št. 
37, je vložila proti Cvenku Francu, žel. 
uradniku v Avstriji, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo radi neveljavnosti za- 
kona. Javna ustna razprava v tej stvari 
bo dne 24. maja 1946 ob 8. uri pri tuk. 
sodišču, soba št. 84. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je postavljen dr. Znideršič Anton, od- 
vetnik v Mariboru, Gregorčičeva ul. 8, 
za skrbnika na čin, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne javi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno   sodiščo  v Mariboru 
dne 5. maja 1946. 

To 10/45-7 
Oklic 

1522 

Tožeča stranka Artnik Frančiška (Ve- 
ra) roj. Rozman, stanujoča v Brežicah 
št. 81, ki jo zastopa dr. Janko Drnovšek, 
advokat v Brežicah, je vložila proti to- 
ženi stranki Artniku Rihardu, bivšemu 
brivskemu mojstru, stanujočemu pri 
Ivančicu Alojzu, Ritmajer No. 9, Trst, 
sedaj neznanega bivališča, k opr. št. To 
10/45—1 tožbo radi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo o tej tožbi 
se je določil 
na dan 22. maja 1946 ob 9. uri dop. 

pri tem sodišču v sobi št. 58, prvo nad- 
stropje. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja tov. Hlede Štefan, taj- 
nik okrož. sodišča v Novem mestu, za 
skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne pride 
sama ali ne imenuje sodišču drugega 
pooblaščenca. 

Okrožno sod'šče v Novem mestu 
dne 25. aprila 1946. 

I Sp 107/46-2 1573 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Korošak Drago, roj. 24. septembra 
1901 pri Sv. Juriju ob Sčavnici, poro- 
čen, učitelj, stanujoč pri Sv. Juriju ob 
Sčavnici, tja pristojen, je bil 9. maja 
1944 od gestapovcev odpeljan v zapore 
v Ptuj, od tam v Maribor, nato v tabo- 
rišče Dachau in pozneje v delavno ta- 
borišče Hersbruck pri Nürnbergu. Na- 
zadnje se je javil 1. aprila 1945, od ta- 
krat pa ni več glasu o njem. 

Ker je tedaj verjetno, da je Korošak 
Drago mrtev, se uvaja na predlog žene 
Korošak  Antonije,  gospodinje  pri Sv. 

Juriju ob Sčavnici, postupnu je v do<caz 

smrti pogrešanega in se mu postavlja 
za skrbn..',a Celliar ho, >o;!m uradnik 
v Gornji Radgoni. 

Vsakdo, komur je kaj znano o po§rc". 
šanem, se poziva, da javi lo sodiseli a'1 

postavljenemu skrbniku do 1. septem- 
bra 1946. 

Po preteku tega roka  in  izvedbi do- 
kazov se bo odločilo ò dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 6. maja 1946. 

I Sp 502/45-2 I533 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Rezman Mihael, rojen dne 7. maja 
1903 na Jezerskem, nazadnje stanuj0« 
v Drtiji št. 7, je odšel leta 1941.. v ju- 
goslovansko vojsko. Zadnjo vest je °a' 
o veliki noči 1941 iz Ljubljane. Od tega 
dne dalje m o njem nobene vesti vec- 

Ker je potemtakem verjetno, da 
nastopila  zakonita  domneva  smrti, ^ 
uvede na prošnjo Rezman Terezije, P° 
spodinje  iz MoravČ-Drtije št. 7, pos1^ 
panje za proglasitev za mrtvega ter 
izdaje poziv, da se o pogrešanem P0!"0!,, 
sodišču ali s tem postavljenemu gkr ^ 
niku  Klemenčiču  Ivanu,  zvaničniku 
Kamniku. ,a, • 

Rezman Mihael se poziva, da se ZrVe 
si pri podpisanem sodišču ali drug3 

da kako vest o sebi. -, 
Po 2. juliju 1946 bo sodišče na Y& 

vično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 2. maja 1946. 

Sp 93/46-3 * l52 

Uvedba postopanja za piwa' 
sitev za mrtvega ^ 

Kolarič Anton, roj. 13. januarja^ • 
v Vodrancih, mlinar pri Sv. M' ?g44 
št. 9, okraj Ljutomer, je bil maja pa- 
odpeljan od okupatorja v taboriš0? -e 
chau,'od tam pa v Mauthausen, KJe 

baje februarja 1945 umrl. ,    jo 
Ker jo potemtakem verjetno, fl v'e. 

imenovani Kolarič Anton umrl, se jg 
de na prošnjo njegove žene }i0^ g, 
Marije roj. Rizman iz Sv. Miklavža^-.n 

postopanje za proglasitev za ••1•••,<•1• 
se izdaje poziv, da se do 20. 3u^a jeiO 
o pogrešanem poroča sodišču ali j^ 
postavljenemu skrbniku Koro:^1• •••- 
sipu, sodnemu  uradniku v ^\nX0

1„\&* 
Kolarič Anton se poziva, fa,sejruga' 

si pri podpisanem sodišču ali da 
če kako vest o sebi. e,nd&b 

Po preteku prednjega roka bo * 0gi> 
na ponovno prošnjo odločilo o I 
sitvijo za mrtvega. 

Okrajno sođiščo v Ljutomeru 
dne 30. aprila 1946. 

* 1566 
Sp 94/46-3 , 

Uvedba postopanja za P1 ° 
sitev za mrtvega     tfl23 

Rakuša Tomaž, roj. 26. januarja ^ 
v Žvabu, okraj Ljutomer, Pos- 



Sfevrsö. Stran 20•;. 

mÄV; 4' Ie bil 2- aprila 1943 Prisilno 
te       Ì

ran v nomško vojsko in je po- 
_4i odšel na  nwko bojišče. Po pisme- 
ni sporočilu   nj^'Tove vojaško koman- 

"r P bil z dnem 30. decembra 1943 po- 
V-xn'.po Mtrdil"   Ahačiča  Jožefa  iz 
1944 i ^6 ba'e umr^ meseca novembra 

,*4 kot ujetnik za jetiko v vojni bol- 
filCjL v Stalinu. 
im *6 Potemtakem verjetno, da Je 
'«enovani Rakuša Tomaž umrl. se uve- 
,jj na Prošnjo njegove žene Rakuša Ma- 

Js Pos. iz Zvaba štev. 4, postopanje 
Proglasitev za mrtvega ter se izdaje 

ŠČu1V'i^a se ° pogrešanem poroča sodi- 
Ko * S *em Postavljenemu skrbniku 
t .•„r,0saku Jožefu, sodnemu uradniku v 
Mutomeru. 
ei rf-   a Tomaž sc P°^iva> 3a se *$&- 
dnPri Podpisanem sodišču ali da kako 

••••• vest o sebi. 
Ve<j°, Preteku dvomesečnega roka in iz- 
pr P i. dokazov bo sodišče na vnovično 
v  

snJ0 odločilo o proglasitvi za mrt- 

Olvrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 30. aprila 1946. 

1 Sp 259/46-2 1574 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
k. ^jnanjko Miroslav, bivši +rgovec iz 
4 v Sobote' r°l- 18- oktobra 1914 v 
j& bfi    ^°c,0ti, rim. kat. vere, poročen, 
Pejja dne 20- maJa 1944 aretiran in od~ 
Wo    V Čakovec, od tod v Komarno in 

j^ v Nemčijo, kjer je baje umrl. 
Hi rj- Jo torej verjetno, da je pogreša- 
jo 0II,anjko Miroslav res umrl, se uve- 
^arißi Pre^l°S njegove žene Domanjko 
,ana !•' trR°vlie iz Murske Sobote, Ste- 
k$z Kov<iča ul. št. 23, postopek v do- 
Btav,j.SlIlrti pogrešanega in se mu po- 
lirai Za   skrbnika    Ščančar    Franc, 

Vsal Pri >Nayodu« v Murski Soboti. 
grel»i ' komur je kaj znano o po- 
ajI *nem, se poziva, da javi to sodišču 
lija ^stavljenemu skrbniku do 15. ju- 

ta^Q Preteku tega roka in izvedbi do- 
Ojjr . Se bo o dokazu smrti odločilo. 

aJ»o sođigrc v Murski Soboti, ođd. L, 
dne 7. maja 1946. 

ÎSP 13/46 * 1537 
Vedba postopanja v dokaz 

g smrti 
Sv  ••*•° Marko, rojen 1. maja 1904 pri 
"Won £ nižo •1•*• in lia Prist°Jen' 
Plenici'. ivsi Jugoslovanski aktivni ar- 
Veit,^! «prednik, jo bil dne 29. no- 
^•••••- - odveden po gestapovcih v 
to, dtif. H1V?eRa okrajnega sodišča v Ptu- 
\ j' Januarja 1945 odpeljan v Ma- 
fier 'in 

a tam Pa v taborišče Dachau, 
«Jus fr, *?radi izčrpanosti obolel, dobil 
. Ker • 4- marca 1945 umrL 

'^^ovan- potemtakem verjetno, da Je 
ÖJegove "

l Umr1' se uvede na predlog 
Ce v PhZ-ene strelec Leposave, zasebm- 
N<wJU' Vse« svetnikov ulica št. 11, 

1 s& m, \, az smrli Strelca Marka, 11U hkrati postavlja za skrbnika 

Pertekel Kari, sodni uradnik" v Ptuju. 
Vsakdo, komur je kaj znano o Strel- 

cu Marku, se poziva, da to javi sodišču 
ali skrbniku do 1. avgusta 1946. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno  sodiščo  v  Ptuju,  odd. L, 
dne 28. aprila 1946. 

I Sp 71/46-4 * 1568 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Matevž Pišler, roj. 2. septembra 1902, 
vojni referent pri bivšem sreskem na- 
čelstvu v Logatcu, iz DoL Logatca št. 
135, je odšel v partizane leta 1943. Na- 
zadnje je bil komandant inženirskega 
bataljona Vojkove brigade. Od velike 
nedeije leta 1945. je pogrešan. Domne- 
va se, da je padel na Mrzli Rupi na 
Primorskem. 

Ker je potemtakem verjetno, 3a 
bo nastopila zakonita domneva smrti, 
se uvede na prošnjo njegove žene Pišler 
Jožice iz Dol. Logatca, postopanje za 
proglasitev za mrtvega, ter se izdaje 
poziv, da se o pogrešancu poroča sodi- 
šču ali s tem postavljenemu 6krbniku 
Hitiju Jožetu, sodnemu zvaničniku na 
Rakeku. 

Matevž Pišler se poziva, da se zglasi 
pri sodišču ali da drugače kako vest o 
sebi. 

Po 30. septembru 1947 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno  sodišče  na Rakeku 
dne G. maja 1946. 

* 
I Sp 19/46-7 1569 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Sega Franc, posestniški sin, rojen 3. 
aprila 1913, iz Grahovega št. 46 pri 
Cerknici, je bil odveden dne 15. sep- 
tembra 1943 neznano kam, ter od tedaj 
ni nobene vesti več o njem. 

Ker je tedaj verjetno, da je imenova- 
ni umrl, se uvede na prošnjo njegove 
žene Seca Marije roj. Kraje, gospodinje 
iz Ljubljane, Pleteršnikova ul. 11, po- 
stopanje v dokaz smrti ter so izdaje 
poziv, naj vsakdo, kdor o imenovanem 
kaj ve, poroča do 15. avgusta 1946 pod- 
pisanemu sodišču ali hkrati postavljene- 
mu skrbniku Hitiju Jožetu, sodnemu 
zvaničniku na Rakeku. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno  sodišče na Rakeku 
dne 6. maja 1946. 

V Sp 236/46—6 1538 
Amortizacija 

Na prošnjo Ginca Hinka, uradnika v 
Maribora, Klavniška ul. 9, se uvaja 
postopek za amortizacijo vrednotnice,' 
ki jo je prosilec baje izgubil ter se njen 
imetnik poziva, da uveljavi v 2 mesecih, 
počenši z dnem objave v »Uradnem li- 
stu LRS«, svoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da je vred- 
notnica brez moči.. 1 

Oznamenilo vrednotnice: 
Hranilna knjižica Posojilnice Narod- 

ni dom v  Mariboru št. 32845 na ime 
»Sv. Barbara« z vlogo dne 11. novem- 
1930 din 30.000.—. 
Okrajno  sodišče r Mariboru, odd. V., 

dne 6. maja 1946. 
* 

V Sp 227/46—• 1515 

Amortizacija 
Na prošnjo Poliča Davorina in Marije 

iz Sv. Lenarta v SI. goricah se uvaja 
postopek za amortizacijo vrednotnice, ki 
sta jo prosilca baje izgubila ter se njih 
imetnik poziva, da uveljavi v 2 mesecih, 
počenši z dnem objave v »Uradnem li- 
6tu LRS« Bvoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da je vred- 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Zavarovalna polica št. 8,007.577, izda- 

na po zavarovalni družbi Feniks, gla- 
seča se na ime Polič Davorin in Mari- 
ja, zavarovana glavnica 50.000 din, se- 
daj kapitalizirana z DFJ din 12.710.—, 
potek 1. avgusta 1945. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 2. maja 1946. 

3 ^        ^ 1567 
Amortizacija 

Na prošnjo Susman Neže, posestnice 
iz Cerknice št. 60, se uvede postopanje 
za amortizacijo spodaj navedenih vred- 
notnic, ki so prosilki baje zgorele, ter se 
njih imetnik poziva, da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi v »Uradnem listu 
LRS« svojo pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da sta vrednot- 
nici brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 1. vložna 
knjižica Posojilnice v Cerknici z. z n. j. 
št. 4561 na ime Susman Anton z vlogo 
din 3743, 2. vložna knjižica iste poso- 
jilnice Št. 5185 na ime Susman Neža z 
vlogo din 1072.50. 

Okrajno  sodišče na  Rakek« 
dne 6. maja 1946. 

Razno 
1560-3—1 

Poziv upnikom 
Tvrdka »Ljudska tiskarna in knjigar- 

na«, d. z o. z. v Ljubljani je po odloku 
M. I. R. št. I/P—1438 ddo. 15. IV. 1946 
prešla v likvidacijo. 

Podpisana   likvidatorja   pozivata  vse 
upnike »Ljudske tiskarne« in »Ljudske 
knjigarne« v Ljubljani in v Novem me- 
stu in »Knjigoveznice Ljudske tiskarne« 
v  Ljubljani, da  predlože  v  zakonitem 
roku svoje terjatve pismeno z dokazil- 
nimi listinami  vred. 

V Ljubljani dne 8. maja 1946 
Likvidatorja: 
Plevel Franc, 

delegat »Ljudske tiskarne in knjigarne« 
d. z o. z., Ljubljana, Kopitarjeva 6, 

Vctrili Franjo, 
tajnik »Slov. knjižnega  zavoda«,  Ljub- 

ljana, Pred škofijo 5. 



sitan ••4. Stev. SI 

1524 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odlokom okr. LO Maribor-mesto, 

gospodarski odsek, razdelek za upravo 
zaplenjenih podjetij, štev. zap. 267-82/41 
z dne 24. aprila t. 1. je prešla tvrdka 
C. Bidefeld, Maribor, Gosposka ulica 
14, v likvidacijo in je z istim odlokom 
postavljen za likvidatorja te tvrdke tov. 
K rapeš Rafael, Maribor, Poštelska uli- 
ca št. 10. 

Vsi upniki tvrdke C. Bidefeld, Mari- 
bor, Gosposka ulica 14, se pozivajo, da 
v enem mesecu od dne te objave pri- 
javijo svoje terjatve v Gosposki ulici 14, 
vse dolžnike tvrdke C. Bidefeld, Mari- 
bor, Gosposka ulica 14, pa prosimo, da 
poravnajo svoje obveznosti v navedenem 
roku. 

Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku prednjega roka štele za ugasle. 

Likvidator 

1523 
Poziv upnikom 

Radi likvidacije tvrdke Josip Martine, 
Maribor, Gosposka ulica 18, se poziva- 
jo vsi, ki imajo kakršne koli terjatve ali 
dolgove pri omenjeni tvrdki, da jih v 
enem mesecu po tej objavi prijavijo z 
vsemi dokazilnimi listinami na naslov: 
Začasna uprava tt. Josip Martine, Mari- 
bor, Gosposka ulica 18/III. 

Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku prednjega roka štele za ugasle. 

Likvidator 
* 

1550 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Zaradi likvidacije tvrdite Povoden 

Franc, trgovina z mešanim blagom v 
Mariboru, Gregorčičeva ul. 14, se pozi- 
vajo vsi tisti, ki imajo kakršne koli ter- 
jatve ali dolgove pri omenjeni tvrdki, 
da jih v enem mesecu po objavi tega 
poziva prijavijo z vsemi dokazilnimi li- 

•stinami. 
Neprijavljeno pravice se bodo po pre- 

teku tega roka štele za ugasle. 
Likvidator: 

Pelei Ivan s. r. 

1525 

Poziv upnikom 
Ker so po nalogu okrožnega ljud- 

skega odbora prešle spodaj navedene 
trgovine v last Nabavne in prodajne 
ladruge v Mariboru, pozivamo vse up- 
nike, da v enem mesecu prijavijo svoje 
morebitne terjatve na naslov: Nabavna 
in prodajna zadruga v Mariboru, Ko- 
tovški trg 2: 

Ivan in Maks Mernik,-Tezno, Ptujska 
cesta 1, 

Perko Rajmund, Maribor, Meljska ce- 
sta 57, 

Marko Viljem, Pobrežje, Aleksandro- 
va cesta 2, 

Polič   Ivan,   Studenci,   Aleksandrova 
cesta 17, 

Marija Kac, Studenci, Kralja Petra 19, 
Rebernik Filip, Studenci, Kralja Pe- 

tra cesta 14, 
Hobaher Herman, Maribor, Aleksan- 

drova cesta 57, 
Bernhard Gustav, Maribor, Aleksan- 

drova cesta 17, 
Lotz in sinovi, Maribor, Jurčičeva uli- 

ca 5, 
Kraser Cilka, Studenci, Limbuška ce- 

sta št. 45, 
Bračko Josp, Zg. Radvanje 36 pri Ma- 

riboru, 
Majer Cilka, Pekre pri Mariboru, 
Fišer  Terezija,  Nova  vas,  Sp.  Rad- 

vanjska cesta 20, 
Koban Ivan, Nova  vas, Pokopališka 

ulica 1. 
Nabavna in prodajna zadruga 

Maribor, 
Rotovški trg 2 

Poziv upnikom 
1551 

Produktivna čizmarska zadruga in 
Postolarska zadruga v Zireh sta se spo- 
jili s >Čevljarno Zri, zadruga z o. j. v 
Zireh«. 

Čevljarna Ziri, zadruga z. o. j. v Zi- 
reh, poziva vse upnike Produktivne 
čizmarske in Postolarske zadruge v Zi- 
reh, da prijavijo svoje morebitne terja- 
tve proti gori navedenima zadrugama 
v roku 3 mesecev. 

Upravni odbor 

Izgubljene listine 

Izgubil sem evid. tablico št. S—2263 
za motorno kolo, izdano od min. za lo- 
kalni .promet v Ljubljani na ime Bren- 
čič Janez z Jesenic (Gor.). S tem jo 
preklicujem. 
1561 Brenčič Janez 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazni- 
ca št. 011958 in legitimacija OF št. 
359717, izdani od KLO v Lešah okr. 
Prevalje na ime Čebule Zofija iz Leš, 
okr. Prevalje. S tem jih preklicujem. 
1565 Čebule Zofija 

Izgubil sem začasno osebno izkazni- 
co, izdano od KLO Velike Poljane na 
ime Gorše Ivan, delavec na železnici. 
S tem jo preklicujem. 
1563 Gorsc Ivan 

Izgubil sem karto za kurivo serija C 
štev 17.161, izdano od mestnega odbora 
OF, odd. za kurivo v Ljubljani na ime 
dr. Gregorin Janko iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
1555 Dr. Grcgorin Janko 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co, izdano od KNO, center 12, Jesenice 
na ime Hribar Julka, rojena 28. janu- 
arja 1912 v Podbrdu. S tem jo prekli- 
cujem. 
1564 Hribar Julka, 

Jesenice (Gor.), Prešernova 7. 

Izgubil sem spričevalo ni/.jega tcca^ 
nega izpita nižje mešane real, ginw. 
Mariboru,   izdano leta   1938 od rav• 
teljstva  nižje meš.   realne  gimnazije 
Mariboru na ime Kogoj Rogomir iz » ' 
ribora. S tem ga preklicujem. 
1559 Kogoj Bogomir 

Izgubil sem evidenčno tablico moto ' 
nega kolesa št. S—3501, izdano 5. v»- 
1945 od okrožnega odbora OF Novo •* 
sto na ime Kos Stanko iz Novega me 
sta. S tem io preklicujem. . 
1558 Kos Stanko ^ 

Ukradeni sta mi bili osobna izkaöjjj 
ca, izdana od komande NM v Lil!b!IL 
ter izkaznica OF, izdana od četrti 'y 
ter na ime Lenarčič Karol iz Ljutnja 
S tem jih preklicujem. , 
1557 Lenarčič Kar01 

.ii-fl 

Izgubil sem vojaško knjižico itevi i 

922802, izdano od Baze I.' reda IV. » 
mije v Ljubljani na ime Lcustek 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem^ 
1580 Leustck •»•• 

Izgubila «em  prometno  izkaznico ,^ 
žensko    kolo    znamke    ;> Torpedo«    . 
735217,   izdano od   N00   Ptuj   na >" 
Maučec Kristina iz Ptuja. S tem j° P 
klicujem. . .. „ 

Maufiec Kristu'»-, 
drž. nižja RIV- 

ISTO Dolnja Lendava 
izd3' Izgubila sem osebno izkaznico.      e 

no od komande NM v Ljubljani na
prc 

Moljk Ani iz Ljubljane. S tem \o l 

klicujem. ..•„, 
1554 Moljk • 

Izgubila sem začasno osebno •£•• 
co, izdano od krajevnega odbora *^ 
čabar na ime Pankar Marija z ^  S 
(Gor.),   Gosposvetska   cesta  št. 
tem jo preklicujem. -:• 
1572 Pankar M»• 

izda 
Izgubila sem osebno izkaznico-    jr 

no od komandp NM v Ljubljani t*   ^ 
kaznico OF, izdano od četrti Sisk ^ 
ime Poraršek Marija iz LjubljaUe 

S tem ju preklicujem. :j9 
1662 Poraršek •»•• 

f kili'6* Izgubil sem indeks juridične, •••  ^ 
univerze v Ljubljani na ime ^"••. S 
Rinald iz Kašlja pri D. M. v Po« 
tem ga preklicujem. ... aj(l 
1579 Simone« K1"" 

izda' 
Izgubil sem učiteljsko diplomo,      v 

no leta 1941 od drž. učiteljske &   • 
Mariboru  na   ime  Sorčnik Ef ,scjn. 
Slov. Bistrice. S tem jo prelil'c,Jflko 
1576 Sorčnik B«»^ 

Izgubila sem osebno izkaznica     ^ 
no od mestnega odbora OF J•^••<). S 
ime Simnic Anica z Jesenic  ( 
tem jo preklicujem.        ^.     .n •••» 

izda; 1575 šimnic 

Izgubila sem osebno izkaznico-   ^ 
L ••   trn  „  >7.io•.>  nn  ime   ». _ jO 

Vrhovšek A»1*1* 

no od KO v Zusmu na ime      {ein 
Amalija iz Šmarja pri Jelšah, 
preklicujem. 
1578 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS; urednik: Fuhar Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani- 



Letnik I. 

VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 35. kosu Uradnega lista LRS z dne 11. maja 1946. Štev. 9. 

VSEBINA: 

URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 
15. Odločbe za posamezna podjetja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
Odločbo za posamezna podejtja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

16. 
ODLOČBE 

za posamezna podjetja 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS je določil pro- 
izvodno cene za izdelke naslednjih podjetij; 

Tvrdki »Maja« — Kosina Bogdan v Novem mestu: 
komad 

»ft. 343 volneni moški pulover iz mikane volne 8/1,      din 
3 niti 138.17 

art- 315 ženske dolge nogavice iz bombaža 34/1, vel 9l/t      40.45 
Ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev, 
št. 815/2 z dne 26. aprila 1946. 

Tvrdki S la p ni k Amalija, pletilstvo v Bočni 115, pošta 
Gornji grad: komad 

din 
bonske hlače, art. Ill, vel. norm. iz bombaža  .    »    .      C1.19 
otroški pulover, art. IV, iz bombaža za 41etne .     .     .       58.61 
otroški  pulover,  brez rok., art. VIII, iz bombaža za 

Hletno 09.30 
otroški pulover, brez rok., art. XII, iz bombaža za 

121etno 79.38 
moSki pulover brez rok., art. VII, iz bombaža, vel. 

normalna 94-78 
par 

moške dokolenice, art. V, iz vigogne, vel. 10—12  .     .      4665 
Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 1711/2 z dne 26. aprila 1946. 

Tvrdki Jazbec Albin, konfekcijska trgovina v Kranju: 
komad 

din 
"loška čepica iz sukna 07-49 
«ecja čepica iz sukna 51.35 

Ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 1738/1 z dne 27. aprila 1946. 

Tvrdki Mag ori Peter v Poljcanah: 
. garn 
*•• zaboji — 410 X 2G0 X 290 mm notranje more, s pri-       din 

ottimi letvami 50 X 18 mm na Čela, enostransko 
ostriženo po ceni 31-- 

<=• zaboji — 620 X 330 X 200 mm, izdelava kot pod 1.      46.- 
Coni veljata  franko vagon nakladalna postaja brez po- 

novnega davka. 
s'. 698/5 z dne 29. aprila 194G. 

Tvrdki Ivan Modic, industrija perila v Novem 

srajca z dolg. rokavi iz popelina Maybach, vel. 37—42 
srajca z dolg. rokavi iz popelina Lux, enobarvna, veli- 

kost 37—42  
erajca z dolg. rokavi iz panama HP, veL 37—41   . 
srajca z dolg. rokavi iz panama K, vel. 37—41 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev 
St. 1018/4 z dne 29. aprila 1946. 

mestu: 
komad 

din 
183.82 

174.70 
158.— 
128.90 

Tvrdki Modić-Zankl v Ljubljani: 
litopan ,     kg din 13.45 

Cena velja franko tovarna Domžale brez davka na po- 
slovni promet in zaobale. 

št. 1729/1 z dne 30. aprila 1040. 

.Tvrdki Prvajugosl. tvornica za podpetnike, 
Rimske toplice, in iovarni >P e t a« d. z o. z., tovarna lesenih 
pot v Radečah pri Zidanem mostu: 

gole peto (amerikanske oblike — Cuba) 
din 

20 mm 
25 mm 
30 mm 
35 mm 
40 mm 
45 mm 

05.— 50 mm 
69.— 55 mm 
73.26 60 mm 
77.04 65 mm 
82.40 70 mm 
88.- 75 mm 

-i* 

duc./par 
din 
94.09 

100.44 
106.80 
113.80 
121.— 
130.— 

/128.— 
170- 

za péte îComtesc velja srednja cena   . 
za peto >Kajk (Tafks) velja srednja cena 
za lesene pete, prevlečene s celuloidom ee pribije 70% na cene 

za gole pete (amerikansko oblike — Cuba), 
za >Com.tes<î pete ß celuloidno prevleko velja  pribitek 60%, 
za lesene  pete — lakirano znaša pribitek 30%  na cene  za 

gole. pete. 
Te-ceno veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 
št. 1673/2 z dne 20. aprila 1946. 

Tvrdki ïChomogenaï dr. z o. z. v Ljubljani:     kg 
din 

•polirna pasta ABS   ,    «    ...».,.    .      00.-- 
polirna pasta ABO    ,...,«,.,.      50.— 
polirna pasta ABUF  «   .       62.— 
polirna pasta ABL    ,...»».,..      25.50 
polirna pasta ABT  102.50 
polirna pasta ABUT  «   •    • - .     .    ,     ."     .    ,    .      81.— 

"'dekapirni prašek     .,    •    •    ,    .    a    .    .    ..     10—. 

Cene Veljajo franko tovarna brez javnih dajatev.. 
Št. 1414/1 z dne 3. maja 1946. 
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Tvrdki   Franc  Kremžar,  strojno   podjetje   v  št. Vidn 
nad  L|iibl|uno: 
motorna gnoimčna črpalka îMOTO-2-: .     .   komad din 8.870.— 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 169/4 z dne 4. maja 1946. 

Tvrdki Bral je P i a t n i k, tovarna za dokom 
papir v Radečah pri Zidanem mostu, dodatne s 
delavi papirja; 

1. klejenje papirja: 
dodatek za polnoklejen papir (brezlesni) , 
dodatek za polklejen papir (brezlesni). 

2. satiniranje  papirja   . 
3. rezanje malih formatov; 

mod 800 in 2000 cm* 
pod 800 cm2  .      .     .     , 

4. pregibanje papirja   .     i 
5. barvanje papirja: 

dodatek za temne barve      •     •     •     t     < 
Jodalek za svetle barve      .    .    >    » 

Te cene veljajo franko tovarna brez javnih 
Öt. 1919/1 z dne 2. maja 1940. 

Tvrdki   Keramična  industrija  d. 
pri Celju: 
1. krožnik št. 3 bel   •     •     •     • 
2. krožnik št. 5 bel •     • 
3. ovalni krožnik št 1 bel   .     , 
4. krožnik za pecivo 51. 2 bel   , 
5. ovalni krožnik St. 2 bel    .     < 
6. ovalni krožnik št. 4 bel    .     , 
7. skleda rebrasta št. 1 bela       . 
8. skleda rebrasta St. 2 bela       . 
9. skleda rebrasta št. 3 bela       . 

10. skleda rebrasta št. 5 bela       « 
11. skleda rebrasta št. 7 bela       . 
12. skleda za varivo št. 2 bela 
13  skleda za solato štirioglata bela 
14. skodelica za belo kavo št. 2528 bela 
15. podstavek veliki št. 2528 bel , 
16. skodelica za juho št. 4 bela   * 
17. skodelica za juho št. 5 bela   . 
18. čaša za mleko 'M bela    .     , 
19. čaša za vino št. 2804 bela 
20. lonček za otroke 4* 1 bel       , 
21. lonček za otroke V11 bel       , 
22. lonec za juho 2Vsl bel     .     . 
23. lonec za mast 51 bel       .     • 
24. vrč Vi 1 bel  
25. vrč *U 1 bel  
26. vrč 1  liter bel      ,     •     .     . 
27. vrč IV2I her   .     .     .     ,     , 
28. vrč 21 bel       .     .     .     «     . 
20. vrč za vino št. 2804 bel   .     . 
30. vrč št. 815 bel        .     .     ,     . 
31. namizna eolnira bela .     .     • 
32. Rolp.ica št. 2814/1   bela      .     . 
33. solnica št. 2814/11 bela      .     . 
34. predal za sočivje bel .     .     • 
35. sodič za sočivje št. 2751 bel   ä 

34. predal za dišave bel . 
37. sodič za dišave št. 2751 bel   . 
38. posoda za sladkor velika št. 2528 bela 
39. posoda za mleko velika št. 2528 bela 
40. posoda za omako bela 
41. posodica za milo št. 815 bela . 
42. posoda za ščetke št. 815 bela . 
43. kanta za belo kavo št. 2528 bela 
44. umivalnik št. 815 bel ...     .     , 
45. nočna posoda 2lh 1 bela ..... 
46. poetelma posoda za bolnika bela 
47. straniščna školjka bela    . 

nini in kartni 
troške pri iz- 

za 100 kg 
din 

154.90 
69.10 

za l kg 
din 
0.59 

, 0.67 
1.34 

,     . 0.10 
na 1 kg 

din 
,     , 3.50 
,     . 1.75 
dajatev. 

d.  v Libojah 
din 
11.50 
7.50 

30 30 
27.80 
21 90 
13.60 
46 90 
as ."o 
'2'! 30 
10.60 
0.30 

25 40 
23 40 
7 20 
4 20 
10 60 
9 20 
5.80 

11.60 
8.— 

11 80 
70.90 
91 60 
15 60 
19.60 
27.50 
30 30 

. 42.— 
32 60 
71.60 
8.20 

35.70 
27.70 
28.— 
28.— 
810 
8.50 

18.10 
14 60 
15 90 

7 90 
9.70 

32.90 
110.40 
45.30 
94.20 

568.80 

Pribitek za slikano blago v komadih 20% na prednje cene 
Pribitek za slikano blago v servisih 25% na prednje cene. 

Prednje  cene  veljajo franko tovarna brez javnih  dajatev 
in zaobaie. 

St. J8S7/1 z dne G. maja 1946. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

Zv/.ni   urad  za  cene   pri   Gospodarskem  evefu   FLRJ  Ie 

doloui piuiModiie cene za izdelke naslednjih podjetij: 

C er šaš ki  tovarni lesnih enovi in lepenko 
v Ceršaku, Št.  llj: din 
1. lakirana (ročna) lepenka za kovčege 

(<1<'.~>••.'••, enobarvna) .... 
piibitki: za cladko, enobarvno, lakir. 

/a dvobarvno, lakirano 
2. i ja'.a  ruina lepenka  

pribilki: od št.  80—100 za 10% 
od Št. 110—120 za 20% 

3. siva ročna lepenka za 10.000 kg   94.991.-1 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev in zaobaie» 
Št. 7150/46 z dne 15. aprila 1946. 

Tovarni   sadnih sokov  in  marmelade  Spod.' 
nja Hudinja, Celje: 
mešana marmelada s 45% sladkorja (saharoze) za 1 kg din 31.53 

Cena  velja  franko skladišče tovarne bruto za neto  breï 

javnih daiatev za količino 41.440 kg marmelade. 
št. 8307/1121 z dno 16. aprila 1946. 

za 10.000 kg 109.650.— 
za 1 kg 1— 
za 1 kg 2.50 

za 10.000 kg   90.171.— 

Tovarni  M e d i é - Z a n k 1 v Ljubljani-Domžale: 
bariji'V sulfid za 1 kg din 4.0" 

Cena velja franko skladišče tovarne brez zaobaie in jaV' 
nih daialev. 

Št. 8366/46 z dne 16. aprila 1946. 

Tovarni  Medic-Z an ki v Ljubljani-Domžale: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
Vi. 
13. 

109 Runa kolidij NC    ..,„,.     » 
110 Runa lig superior       ,     . .     . 
111 Runa caponin  
112 Kuna barva za usnje, bela superior . 
111_'• linna barva z.i usnje, rumena superior . 
112b Runa bana za usnje, oranž superior 1077 
112« Kuna barva za usnje, rjava fiuperior 738 
112č Runa barva za usnje, rdeča superior 740 
112d Kuna barva za usnje, bordo superior 5Gö 
112e Runa barva za usnje, modra superior 
112• Runa barva za usnje, črna superior 
1)3 Kuna ekfclra oranž za usu jo . , , 
113a Runa ekstra rjava za usnje   .     «     1 

14. 113b Runa ekstra rdeča za ufinjo ... 
Runa ekslra bordo za usnje , , , 
Runa eki-tra črna za usnje . • « 
Kina jI za tube, oljnati beli . . , 
Kmajl za tube, oljnati roža    .     .     , 

16. 
17. 
18. 
10. 
20. 

113c 
113Č 
114 
114a 
115 
110 

za • 
din 

86.60 
87.55 
46.80 

105.50 
125.35 
105.90 
103.20 
140.00 
1.40.— 
111.30 
112.40 
103.10 
101.70 
117.60 
113.40 
105.60 

61.25 
61.85 
70.— 
21.- 

Nilro lak za notranje lakiranje tub   , 
.„   Nadomestek za >Geko« lepilo . . 
Cene veljajo franko Medvode, Ljubljana ali Domžale 

zaobalo in javnih dajatev. 

St. 8362/46 z dne 17. aprila 1946. 

Založba; Uprava Uradnega lista LRS^ urednik,: i'ohar, Hobeit; tiska tiskarna »Merkur« d, d. •— ysi ï Ljubljani.« 



Utnik •. 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Priloga k 36. koau z dne 15. maja 1046. Številka 36. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

5G9. yPi3i: 

ie^l: Celje. 
£a« vpisa: 3. maja 1940. 
jedilo: Testen Milan in drug. 

lavni      •   predmel:  Radiotehnična  de- 
elej.t

ea  in trgovina  z radioaparati  in 
^'roteliničnimi aparati. 
^ätmk firme; Milan Testen. 

1946       ^govska  družba od 2.   maja 

ko ^ pis îirnie: Firma so podpisuje ta- 
torn «tu^0*1 Vls!ino' Risicano ali • peča- 
lastnit llsnieno besedilo firme pristavi 
roen/ flnne •1•• Testen svoj lastno- 
^01 Podpis. 

Okrožno sodišče • Celju 
«ine 3. maja  1946. 

A III 279 
•«0, * 

SS* Gri*c- 
BewPîsa: 19. aprila 194G. 
Obrat  o îirme: I,otoko AnSela- 

^la8orn     Pre<lmet: trgovina z mešauim 

iitjj^'11^ firme: Poleko Angela, ki bo 
zastopala in sama podpisovala. 
"«rožno sodišče v Celju 

dne 19. aprila 1946. 
Zt 48/46 — A III 278/2 

*ÎI. 

rjedež: Ilrashiik 
ß63edV;iPisa: 17- apri,a 194ß- 

^"šan.vi. ,. v-   Dauerheim,  trgovina   z 
Ch?, b,a«om- 
fodni   :..Viktor Bauerheim, 

fis firme; Viktor Bauerheim. 
««rožno sodišče v Celju 

dne 17. aprila 1946. 
Pos II  191/4 

6;2       Spremembe in dodatld: 

ÄRia aprila ••- 
• o<ìwSumer Martin. 
•siie ,7 «krajne  zaplembene ko- 
•• iqAOV4Koniican z dne 4. sep- 
«»ott«nerfî5V8t ?08/45' 'e Preil° imet- Ia

0^iö    la Marüna v last FLR Jugo- 
•°•••' sodÌHco  v Celju, odd.  IT.. 

^ 18. aprila 1940. 
^ A III 125/6 

fe L^ko. 
Hv6sedilo^r.2i .maJa •(>>- 

^Varn^JJelriiSka družba združenih r  '    •*    "'"*Uil    ZUIU201 
••1•• m Laško T LaSKem. 

Po odločbi ministrstva za industr'jo 
in rudarstvo vlade LRS v Ljubljani z 
dne 29. marca 1946, št I P-1506/46, je 
prešla Delniška družba združenih pi- 
vovaren Žalec in Laško v Laškem v li- 
kvidacijo. 

Likvidator je upravni odbor Delni- 
ške družbe pivovarne Union v Ljublja- 
ni, poslovodeči likvidator je Babnik 
Frana, podpredsednik upravnega odbo- 
ra Delniške družbe pivovarne Union v 
Ljubljani, ki bo podpisoval likvidacij- 
sko firmo kot doslej s pristavkom >v 
likvidaciji«. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora likvidacijske firme: Avgust 
Tosti, dr. Pestotnik Pavel, Nemenz Vi- 
ljem, ing. Vilko Pirkmajer in Riko Jug. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. maja 1946. 

B II 1/28 

574. 
Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 19. aprila 1946. 
Besedilo: Tekstilna industrija, druž- 

ba z o. z. Laško. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo vlade LRS z dne 2. aprila 
1946, št. Pers 1846, se vpiše delegat 
Uhan Ivan, Laško št. 19, izbriše pa se 
delegat Herjak Dušan. 

Firma se podpisuje odslej tako, da 
pod pisano, tiskano ali s štampiljko od- 
tisnjeno besedilo pristavi delegat Uhan 
Ivan svoj podpis s pristavkom: >dele- 
gat ministrstva za industrijo in iridar- 
si voc 

Okrožno sodisee v Celju 
dne 19. aprila 1946. 

C II 102/21 

575. 
Sedež: Pcsjc. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Ivan  in Karolino  Detiček. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Po odločbi okrajne zaplembene ko- 

misije v Šoštanju z dne 4. septembra 
1945, štev. 162, je prešlo imetjo Ivana 
Detička v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. maja 1946. 

A III 116/6 

* 
57G. 

Sedež: Radeče pri Zidanem mostu. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946. 
Besedilo: Ing. M. in F. Hmelj. 
Na podlagi dekreta ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo LRS se vpSe de- 
legat Maček Ivan, Radeče št. 100. 

Firma se podpisuje odslej tako, da 
prstavi delegat Maček Ivan pod pisa- 
no, tiskano aii z žigom odtisnjeno be- i 

sedilo firme svoj lastnoročni podpis • 
dostavkom >delegat ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvoc. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 16. aprila 1945. 

A III 262/7 

677. 
Sedež: Rogatec. 
Dan vpisa: 18. aprila 1940. 
Besedilo: Hasenbiichel Leopold, trgo- 

vina usnja in čevljarskih potrebščin. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Šmarju pri Jelšah z dne 31. av- 
gusta 1945, št. 3/45, je prešlo vse imetje 
Hasenbiichel Leopolda v last FLR Ju. 
goslavije. 

Okrožno sodišče  v Celju, odd. II 
dne 18. aprila 1946. 

A III 74/6 

578. 
Sedež: Skolja vas pri Celju. 
Dan vpisa: 17. aprila 1946. 
Besedilo: Wollwarenindustrie Peter 

Maiđitsch G. m. b. II. 
Besedilo odslej: Industrija volnenih 

izdelkov Peter Slajdič, družba % o. z. 
Obratni predmet: 
a) tovarniško izdelovanje volnenih 

in polvolnenili izdelkov, polizdelkov in 
preje, trgovsko obratovanje s takimi iz- 
delki, nakup za to stroko potrebnih su- 
rovin in polizdelkov, 

b) prevzem industrijskega podjetja 
tvrdke >Industrija volnenih izdelkov 
Peter Majdič — Celje« ali drugih indu- 
strijskih podjetij take vrste in obrato- 
vanje takih podjetij v okviru določila 
odstavka a), 

c) ustanavljanje podružnic. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo NVS z dne 19. septembra 
1945, št. Pers 2530, se vpiše delegat 
Morelj Franc, Skofja vas pri Celju. 

Tvrdka se podpisuje odslej tako, da 
podpiše delegat Morelj Franc pod ži- 
gom, odtisnjenim, pisanim aH tiskanim 
besedilom tvrdke svoj priimek in ime s 
pristavkom: delegat ministrstva za in- 
strijo in rudarstvoc. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17, aprila 1946. 

C II 108/13 

579. 
Sedež: Šmartno ob Paki. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Mikuš Vladimir, trgovina i 

mešanim blagom. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Šoštanju z dne 4. septembra 1945. 
št.  264,  je  prešlo vse  imetje  Mikuša 
Vladimirja v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. maja 1946. 

A Ï 153/21. 
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5S0. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Hauke & Stroinigg. 
Sedež: Šoštanj. 
Obratni  predmet: parna saga in to- 

varna sodov. 
Po odločbi okrajne komisije v Šošta- 

nju z dne 4. septembra 1945, št. 16, je 
prešlo imetje javnega družbenika Hau- 
keja Huberta v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2.  maja 1946. 

A 88/13 
* 

681. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 13. aprila 1946. 
Besedilo: Mestna hranilnica v Ljuto- 

meru. 
Izbrišejo    so    dosedanji    Člani 

upravnega odbora: 
Zupančič Mohor, davčni inspektor in 

posestnik v Ljutomeru, 
dr. Salberger Adolf, odvetnik v Lju- 

tomeru, 
BratuŠa   Jožef,    posestnik  v   Ljuto- 

meru, 
Pučnik  Anton,  trgovec  in  posestnik 

v Noršincih, 
Slavic Franc, gostilničar in posestnik 

v Ljutomeru, 
vpišejo  pa se  na novo izvoljeni 

člani upravnega odbora: 
Sašel   Gregor,  sodnik v  Ljutomeru, 

predsednik, 
Pušenjak Rudolf, trgovec in posestnik 

v Ljutomeru, podpredsednik, 
Baukart Jan,   ravnatelj  gimnazije   v 

Ljutomeru, odbornik, 
Senear   Ciril,   trgovec v Ljutomeru, 

odbornik, 
Rus   Joško,  posestnik  v  Ljutomeru, 

odbornik, 
Liber Matko, posestnik in železniški 

uslužbenec v Ljutomeru, 
Potočnik Peter, ravnatelj  hranilnice 

v Ljutomeru. 
Okrožno kot trg. sodišče • Mariboru 

dne 13. aprila 1946. 
A I 132/• 

Izbrisi: 
582. 

Sedež: Dovžc. 
Dan izbrisa: 3. maja 1946. 
Besedilo:   Franc  čas,   kom.   družba, 

Dorže. 
Zaradi prenosa na okrožno sodišče v 

Mariboru in vpisa v trg. registru tega 
sodišča pod A IV 76. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. maja 1946. 

A I 90 

583. 
Sedež: Mcža. 
Dan izbrisa: 3. maja 1946. 
Besedilo:    Fr.  čas, -lesna  trgovina 

Meža. 
Zaradi prenosa na okrožno sodišče v 

Mariboru in vpisa v trg. registru tega 
sodišča pod A IV 77. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. maja 1946. 

A III 240 

584. 
Sedež:  Žalec. 
Dan izbrisa: 19. aprila 1946. 
B-sedilo: Poteko & Comp. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom. 
Zaradi prenehanja obrata. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 19 aprila 1946. 

A 20/5 

585. 

Zadružni register 
Vpisi: 

Sedež: Apače  okraj Radgona. 
Dan vpisa: 26. aprila 1946. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga »Edvarda Kardelja« z omejenim 
jamstvom v Apačah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 31. marca 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je, da na podlagi pro- 
stovoljnega m svobodnega združevanja 
kmetov, njihove zemlje, orodja in vprež- 
ne živine zaradi skupnega gospodarstva 
ustvari boljše pogoje za uporabo sodob- 
nih pridobitev znanosti, tehnike in de- 
lovnih metod v kmetijski proizvodnji. 
S tem naj se omogoči racionalno in na- 
črtno gospodarjenje, da bi se na ta na- 
čin dosegli večji dohodki in zmanjšali 
proizvajalni stroški ter tako dosegle 
znatne koristi tako za zadružnike ka- 
kor tudi za državo. 

Zadružni delež znaša 1000 dinarjev. 
Vsak zadružnik vpiše na račun deležev 
ves znesek, na katerega je ocenjena nje- 
gova zemlja, ki jo vloži v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni de- 
ski in objavijo v glasilu »Nova za- 
druga«. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
po potrebi podpredsednik, tajnik in 3 
do 7 članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga pooblasti upravni odbor. 

Za zadrugo pa podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora ali pa po en 
član upravnega odbora in en pooblaščen 
uradnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Savs Janez, poljedelec, Apače, pred- 

sednik, 
Oštir Jože, poljedelec, Segovci, pod- 

predsednik, 
Zupane Rudolf, mesar, Apače, tajnik, 
Zupančič Anton, poljedelec, Segovci, 

odbornik, 
Remša Jože, poljedelec, Apače, od- 

bornik, 
Košir Jakob, poljedelec, Segovci, od- 

bornik, 
Dobrave Frančiška, poljedelka, Se- 

govci, odbornica, 
Krvina Alojzija, poljedelka, Apače, 

odbornica, 
Mahuc Jože, poljedelec, Apače, od- 

bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 26. aprila 1946. 
Zadr II 120/2 

586. 
Sedež: Stogovei, okraj Radgona 
Dan \pisa: 26. aprila 1946. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 28' 

druga »Matija Gubec« z omejenim Jam" 
stvom v Stogovcih. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne :J0. marca 3946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je, da na podlagi pr0" 
stovoljnega in svobodnega združevanja 
kmetov, njihove zemlje, orodja in vpre2' 
ne živine zaradi skupnega gospodarstva 
ustvari boljše pogoje za uporabo sodo"" 
nih pridobitev znanosti, tehnike in <*& 
lovnih metod v kmetijski proizvodnja 
S tem naj se omogoči racionalno in ni\ 
črtno gospodarjenje, da bi se na ta.,n^: 
čin dosegli večji dohodki in zmanjša1 

proizvajalni stroški ter tako doseg1 

znatne koristi tako za zadružnike Ka- 
kor tudj za državo. 

Zadružni delež  znaša  1000 dinarje* 
Vsak zadružnik vpiše na račun deleže 
ves znesek, na katerega je ocenjena °J ' 
gova zemlja, ki jo vloži v zadrug^ 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružn'.' 
jamči še z desetkratnim zneskom v"' 
sanili deležev. de- Oznanila se nabijejo na zadružni "^ 
ski   in   objavijo  v   glasilu   »Nova 
d rugai:. , * 

Upravni odbor sestavljajo predse«  g' 
po  potrebi  podpredsednik, tajnik • 
do 7 članov. ali 

Zadrugo   zastopa   upravni  odbor 
tisti, ki ga pooblasti upravni °db°r'jv.a 

Za   zadrugo  pa   podpisujeta   P°   eo 
člana  upravnega odbora ali  pa P?jeji 
čl' u unrauiega odbora in en poo•- 
uradnik. 

Člani upravnega odbora so: •• 
Pušenjak  Rudolf, kmet  v Stog°v 

predsednik, .   taj- 
Ferlič   Nežka,   šivilja,   Stogov«. 

niča, .   .   o<l* 
Puntar  Anton,  kmet,  Drobtinci, 

bornik, ...v  od' 
Bulic Ilija, kmet, Dolnje Bonj>tt* 

bornik. • 

Okrožno kot trg. sodišče v Man» 
dne 26. aprila 1946. 

Zadr II 118/2 
* 

587. 
Sedež: Žepovci, okraj RadgO»a" 
Dan vpisa: 26. aprila 1046. p- 
Besedilo:  Kmetijska  obdolova1"*^ 

druga »Staneta Rozmana« z o,n 

jamstvom v Žcpovcili. ]tup> 
Zadruga je bila ustanovljena 0!l L\v 

ščini  dne  31.  marca   1946 za B 

čen čas. j pre 
Naloga zadruge je, da na •^'^vanij1 

stovoljnega in svobodnega ,. ••\•••^ 
kmetov, njihove zemlje, orcd^n0darstf 
ne živine zaradi skupnega g°sl sodoD' 
ustvari boljše pogoje za "P,0ra£„ ••• &?. 
nih pridobitev znanosti, ^^f^oà^1 

lovnih metod v kmetijski P}" ;0 »»' 
S tem naj se omogoči racionai" {a „«; 
črtno gospodarjenje, da bi se ^„njs* 
čin dosegli večji dohodki »" d#*fL 
proizvajalni stroški ter ^^•• M 

znatne koristi tako za zaar 

kor tudi za dr.žavo. 
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Zadružni delež znaša 1000 dinarjev. 
' sak zadružnik vpiše na račun deležev 

es znesek, na katerega je ocenjena nje- 
gova zemlja, ki jo vlo/.i v zadrugo. 
. ^mstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamei še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 
, "znanila se  nabijejo na zadružni de- 
ki in objavijo v glasilu 5Nova zadrugah, 

upravni odbor sestavljajo predsednik, 
P° Potrebi  podpredsednik,  tajnik  in 3 
u°r' članov. 

Zadrugo   zastopa   upravni   odbor  ali 
s*?< ki ga pooblasti upravni odbor, 

»„^a  zadrugo   pa   podpisujeta   po   dva 
vana upravnega odbora ali  pa po en 
'an upravnega odbora in en pooblaščen- 

Uradnik. 
*   S  ni "Pravnega odliora so: 

Mavrski    Ivan,    poljedelec,    Zepovci, 
Prednik, 

Kukovcc  Anica,  šivilja, Zepovci, taj- 

Hi] ^11'0'   '<ova^  Zepovci, odbor- 

A- , Krajne   Karel,   klepar,   Zepovci,  « 

. Tuiek Anton, poljedelec, Zepovci, od- 

~Jkar Ivana, poljedelka, Zepovci, odb., 
*Us Franc,   poljedelec,  Zepovci,  odb. 

"«rožno kot trg. sodišče v MariVoru 
dne 20. aprila  10-4(5 

Zadr II 110/2 

^fež: Semič. 
, okoliš zadrug 
iSl.K^a,   «'•-  -.           -. 
i^av »' ^e'a ^r' ^«mi^u, Nestoplja v 

vxPča vas, Pugled in štrckljevcc.) 
gan vpisa: 0. oktobra 1945.' 

j„jvesedilo: Obnovitvena zadruga • rfe 
•• r< z. z oinoj. jamstvom. 

104^ ruSa je ustanovljena dne 22. IX. 
za nedoločen čas. 

fetVom a ^"'S0 Je: a) <Ia Pod v0<1" r*2rri st.ro'i0vn.iaka prouči terenske 
Svoi •• ^1 'zdp'a obnovitveni načrt za 
(Jgrv? Vas. b) da pod vodstvom gospo- 
do -^ str°kovnjaka izdela proračun 
••_„Vvîvenin del za vsakega posamez- 
'dolog- ,9? in za celotni okoliš; nadalje 
•••- "' tišino obremenitve v delu in de- 
jana \ °^P'a6ilr,i ••••1 •• vsakega 
r0(j ' c) da posreduje med člani in na- 
knii^M OD,astjo ureditev zemljiško- 
ePorn'i slu2noslnin in drugih event, 
fcriskrlî .0<Jn°sov (komasacija), č) da 
Ju »,rbuJo kredit za nabavo materiala 
•••••e ° obnovitvenib del, d) da 
poraza ,?a1:)avlia  in  izdeluje, zbira  in 
kateri i*° mcd SV0]C 61ane Rradbeni 

Položi» .,e^ da s Pritegnitvijo vseh raz- 
Hnfó,! de,ovnin moči pod vodstvom 
»a nas va str°kovnjaka obnovi poruše- 
nem Itla P° predloženem in odobre- 
fti^no^.novitvenem načrtu, f) da po 
izPoslu' °d P"stoinih vojaških oblasti 
ZW il6 prite8niiev delovnih moči, 
odreja A ìrst v°in'k ujetnikov ter jim 
lijenost'    PO nJihovi strokovni uspo- 

Zad 
— Vsnk 

leskom     3amSi   go   z   dvajsetkratn.ni uxn vpisanih deležev. >— Upravni 

odbor sestoji iz predsednik, tajnika, bla- 
fcajuik in 4 članov. — Zadrugo zastopa- 
tn in zanjo podpisujeta predsednik •• 
gajnika in 4 članov. — Zadrugo zastopa- 
na, pa dva za to pooblaščena odbornika. 

Člani prvega načelstva so: Venetu" 
Ivan, kmet, Rečica št. 2, predsednik, 
Cesar Alojz, Kot št. 73, tajnik, šercelj 
Franc,, Kot št. 8, blagajnik, Kočevar Ju- 
lij, Semič št. 21, odbornik, Golobic Jože, 
Maline št. 19, odbornik, Golobic Matija, 
Brezje št. 3, odbornik, Macole Matija, 
Brezje št. 1, odbornik. — Zadruga uživa 
taksno prostost, ker se zadružni deleži 
ne obrestujejo in se nanje ne izplačuje 
dividenda. — Svoje razglase objavlja za- 
druga na razglasui deski v svoji poslo- 
valnici. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 0. oktobra 1945. 
Zt 21/45 — Zadr II 4G/1 

* 
5Sn. 

Sedež: Videm-Krka. 
(Okoliš zadrugo obsega kraje: Mulja- 

va, Videni, Itandol, Iločevje, Podbukov- 
je. Znojile, Krška vas. Velike bese, 
Oslica, Bojalni vrh, Polje, Vrhe, Sice.) 

Dan vpisa: 10. oktobra 1945. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z 

omejenim jamstvom v Vidiuu-Krka. 
Zadruga jo ustanovljena.dne 10. sep- 

tembra 1045 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je; a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terensko razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija; č) na pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposlujo pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 500 din. -Vsak 
zadružnik jamči še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. — Upravni 
odbor sestoji iz predsednika in treh čla- 
nov. Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, čo sta ta dva odsotna, pa dva za 
to pooblaščena odbornika. — Zadružni 
deleži se ne obrestujejo in se nanje no 
izplačujejo dividende, zaradi česar je ta 
zadruga oproščen^ plaćanja taks. 

Člani načelstv.ai so: Seme Franc, Vi- 
dem št. 3, predsednik, Jaklič Alojzij, 
Muljava št. 4, odbornik, Sadar Nace, 
Videni št. G, odbornik, Koželj Ivan, Ho- 
čevjo št. 16. 

Svoje   razglase objavlja   zadruga   na 
razglasni deski v svoji poslovalnici. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 10. oktobra 1945. 
Zt 12/45 — Zadr II 37/1 

spremembe in dodatki: 
590. 

Sedež: Bočna. 
Dan  vpisa: 25. aprila  1040 
Besedilo: Vodovodna zadruga v Boč- 

ni z. z o. j. 
Izbrišejo se člani upravneoa odbora 

Zmavc Ivan, Mlinar Jože, Levar Anton, 
Zagožen Ivan in Zehelj Franc. 

Vpišejo se novoizvoljeni Zmavc Stan- 
ko, kmet, Bočna 81, tajnik, Pire Alojz, 
kmet, Bočna 02, blagajnik, Kropušek 
Franc, Zehelj Anton in Menček Franc. 

Purnat Ivan, kmet, Bočna 76, je pred- 
sednik. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. aprila 1946 

Zadr V 208/53 
* 

59J. 
Sedež: Dankovci. 
Dan vpisa: 1(5. aprila 1940. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Dan- 

kovcih r. z. z o. j. v likvidaciji. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od 18. 
marca 1940, št. 2977/46, v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu od 2. marca 1940, št. 1759/124, 
so izbrišejo dosedanji  likvidatorji: 

Čug Koloman, Bauko Aleksander in 
Kučan Aleksander, vsi posestniki v 
Dankovcih in vpišeta na novo določena 
likvidatorja: 

Kuhar Štefan, načelnik okrajnega 
Iniciativnega zadružnega odbora v Mur- 
ski Soboti in 

Peče Oskar, učitelj v Mačkovcih. 
Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 

dalj v enem mesecu od objave v »Urad- 
nem listu LRS« prijavijo likvidatorjema 
svojo terjatve. 

Likvidatorjema se odreja za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče  v Mariboru 
dne 16. aprila 1946. 

Zadr I SG/13 

592. 
Sedež: Domanjšovci. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946. 
Besedilo: NabaTiia in prodajna za- 

druga T Domaiijšovcih, zadruga z ome- 
jenim jamstvom. 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani od dne 
20. marca 1946, št. 3096/46, v zvezi s 
pooblastilom Gospodarskega sveta v 
Beogradu od 2. marca 1946, št. 1759/124, 
je zadruga prenehala in se ima izvrSUi 
likvidacija. 

Likvidatorja: 
Fram Viljem, učitelj, Hodoš in 
Lončar Štefan, kmet v Hodošu. 
Likvidacijska firma kakor doslej a 

pristavkom yv likvidaciji«. 
Likvidatorja Dodpisujeta zadrugo la- 
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ko, da oba pristavita pod besedilo za- 
druge svoja lastnoročna podpisa. 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v »Urad- 
nem listu LRS< prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema se odredi za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1946. 

Zadr II 38/11 

593. 
Sedež: Sevnica. 
Dan vpisa: 20. aprila 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Sevnici. 
Na podlagi zapisnika 1. redne skup- 

ščine z dne 31. marca 1946 se v zadruž. 
registru izbrišejo izstopivši člani uprav- 
nega odbora: Cimperšek Milan, Senica 
Jože, Kranjc Jože, Papež Jože, vpišejo 
pa novo izvoljeni člani upravnega od- 
bora in sicer: 

Vutkovič Angela, gimnazijska učite- 
ljica v Sevnici št. 68, 

Klakočar Anton, avtomehanik v Sev- 
nici, 

Kolander Jože, ključavničar v Šmar- 
ju pri Sevnici, 

Dobovšek Franc, kmet v Boštanju. 
Hkrati se vpiše, da se je člen 5. pra- 

vil spremenil tako, da znaša zadružni 
delež odslej 200 din. Vsak zadružnik 
jamči še z 20kratnim zneskom vpisane- 
ga deleža. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 20. aprila 1946. 
Zadr II 35/2 

I Sp 263/46—2 1586 
Amortizacija 

Na prošnjo Kranjske industrijske druž- 
be na Jesenicah, zastopane po uprav- 
niku dr. Mihi Potočniku, se uvede amor- 
tizacijsko postopanje spodaj navedenih 
vretnotnic, ki so bile položene pri 
Državni hipotekami banki, podružnici v 
Ljubljani, ki je te vrednotnice prenesla 
ob okupaciji v eredino države, kjer pa 
so bile od ustašev zaplenjene in so se 
izgubile. 

Imetniki teh vrednotnic se pozivajo, 
da uveljavijo svojo pravice v dveh me- 
secih po objavi v >Uradnem listuc, 
sicer se bo po preteku tega roka iz- 
reklo, da so vrednotnice izgubile svojo 
pravno veljavo. 

Oznamenilo vrednotnic: 
7 kom. obveznic 2.5 % vojne škode s 

kup.  1.   VIII.   1941  po din   10.000.—, 
skupaj din 70.000.—. 
Seznam številk: serija      štev. 

7894   621-630 . . 10 
9026   381—440 . . 60 

71 kom. obveznic 7 % državnega inve- 
sticijskega posojila s kup. 15. IX. 1941 
po din 5.000.—, skupaj din 335.000.—. 
Seznam številk: serija štev. 

11909   943/1—100 . 70 
11944        /1—50 . .   1 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 8« maja 1946. 

S p 532/45—3 1585 

Amortizacija 
Na prošnjo Pogačnika Antona, posest- 

niki in lesnega trgovca v Podnartu štev. 
13, se uvede postopanje za amortizacijo 
spodaj navedenih vrednotnic, ki so po 
izvedenih ugotovitvah bile prosilcu za 
okupacije uničene. Prosilec je vrednot- 
nice, da bi jih zavaroval pred dosegom 
okupatorja, spravil v lesen zavoj in tega 
zakopal, po odkopu pa ugotovil, da so 
ti papirji povsem preoereli in razpadli 

Imetnik n"nirjev se poziva, da uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih po 
obiavi v »Uradnem listu«, sicer se 
bo po preteku tega roka proglasilo, da 
so vrednotnice izgubile svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
obveznice vojne škode serija 6.167, 

štev. 426—495, nominale po din 1.000—, 
serija 6.168, štev. 756—890, nominale po 
din 1.000.—, serija 5.101, štev. 217—224, 
nominale po din 1.000.— in serija 6.167, 
štev. 376—425, nominale po din 1.000.—. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 8. maja 1946. 

Ok 31/46—5 1614 
Amortizacija 

Na prošnjo Jana Franca, zas. uradnika 
v p., Ljubljana, Kolezijska 38, se uvede 
postopanje za amortizacijo zdolaj nave- 
denih vrednotnic, ki jih je prosilec baje 
izgubil, ter se njih imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
po poteku tega roka izreklo, da so vred- 
notnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
življenjska polica zavarovalne družbe 

Feniks v Beogradu št. 2,597.503 na ime 
Jan Franc, rojen 1. X. 1892 in na zava- 
rovano vsoto 5.000.— din ter 500 din 
premije prosto. Potek zavarovanja 1. V. 
1942, začetek zavarovanja 1. V. 1927. 
Koristnik za primer doživetja zavarova- 
nec, za primer njegove smrti donositelj 
police. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. maja 1946. 

Ok 22/46—6 
Amortizacija 

1611 

Na prošnjo Petovarja Cirila, kapetana 
KNOJ-a, Trzin, zastopanega po Peto- 
varju Dragomirju, v. d. šefa odd. DHB 
v Ljubljani so uvede postopanje za 
amortizacijo zdolaj navedene vrednot- 
nice, ki je predlagatelju baje prešla, ter 
so njen imetnik poziva, da uveljavi v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
svoje pravice, sicer bi eo po preteku 
tega roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Državne hipotekarne 

banke, glavne podružnice v Ljubljani, 
štev. 2027 na ime Ciril Petovar, žand. 
kapetan, Veles, s stanjem 2573 din na 
dan 1. I. 1946. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
t dne 3. maja 1946, 

Ok 11/46-8 1594 

Amortizacija 
Na prošnjo mestnega ljudskega od- 

bora v Tržiču se uvede postopanje za 
amortizacijo zdolaj navedenih vrednot- 
nic, ki jih je prosilec baje izgubil, ter 
se njih imetnik [»oživa, da uveljavi » 
dveh mesecih po objavi v Uradnem lislu 

svoje pravice, sicer bi se po preteKU 
tega roka izreklo, da so vrednotnice 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: . 
vložne knjižice bivše Hranilnice Uut> 

ljanske pokrajine v Ljubljani 
štev. 350.601—2242 na ime Sarabon 

Vinko s saldom din 605.—, 
štev. 350.602-2243 na ime Sarabon 

Marjan s saldom din 1857.—, 
štev. 350.603-2244 na ime Sarabon 

Ana s saldom din 1857.—, 
šiev. 350 604—2245 na ime Plajoes 

Jožefa s saldom din 1908.—, , 
štev 350.605-2246 na ime MladlC 

Marija s saldom din 1166.—, ., 
štev. 350.606-2247 na ime Ahaci" 

Uršula s saldom din 1582.—. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 13. aprila 1946. 

Ok 58/46-4 l610 

Amortizacija 
prošnjo   Savs Marije,   čevljarsj^ Na 

prešivalke, Ljubljana, Cesta na Loko 37, 
se uvede postopanje za amortizacijo #• 
lai navedene vrednotnice, ki jo je Pr.jT 
silka baje izgubila, ter se njen ime'" 
poziva, da uveljavi v dveh mesecih/. vice. 

ito 
objavi v Uradnem  listu svoje  pra 
sicer bi se po preteku tega roka izreK 

da je vrednotnica brez moči. 
Oznamenilo vrednotnice: j,6 
vložna    knjižica    Mestne    hrani1" 

ljubljanske  štev. L  4166  na   ime sa> 

Marija z geslom in saldom 6330 dm 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 8. maja 1946. 

Ok 44/46-5 * l6i3 

Amortizacija 
Na prošnjo Stiglic Albine roj RuS' j^ 

spodinje, Ruska cesta 13, se uve(*e jje- 
stopanje za amortizacijo zdolaj n.a „•&• 
nih vrednotnic, ki so prosilki baje P 
šle in so njih imetnik poziva, da^d- 
ljavi v dveh mesecih po objavi v ur   . 
nem listu svoje pravico, sicer bi se e^. 
preteku tega roka izreklo, da so vr 

notnico brez moči. 
Oznamenilo vrednotnic: ..„«i. zavarovat 

nice 
zastop ••« v i>juDijam siev. < 10.,""ëfiglic 
glaseča se na imo ing. Franjo St • ^ 
nadupravitelj, Kočevje, rojen 1&,f-' && 
in na zavarovalno vsoto 17.600 din 
spetkom 20. IX. 1956 oziroma &•0%. 
zavarovančevi smrti. Koristnik o o • 
vetju zavarovanec, v primeru DJ, j|jna 
prejšnje smrti njegova žena ~jgDje 
Stiglic roj. Rus, v primeru njene prj .fl 
smrti pa zavarovančevi otroci AD 

Neda Stiglic v enakih delih. 
Okrajno sodišče v Lj«b,ialU 

dne 2. maja 1946. 
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°k 38/46-7 

Amortizacija 
1C13 

.Na prošnjo Zagore Frančiške roj. Bo- 
j"lsek, kmečke gospodinje, Zg. Tope 7, 
P^ "ava, se uvede postopanje za amorti- 
zs^jo îdolaj navedenih vrednotnie, ki 
so prosilki haje prešle, ter se njih imet- 
":* poziva, <Ja uveljavi v dveh mesecih 
P" objavi v Uradnem listu svoje pra- 
;lce, sicer bi se po pretoku tega roka 
IZ'ekIo, da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnie: 
hranilne knjižice Okrajne posojilnice 

lV ^tiji r. z. z n. j. 
I štev.   339 z vlogo   596.10 din, 
£ štev. 7035 z vlogo 1787.57 din, 

,d- štev. 7537 z vlogo 1181.52 din, vse 
Mašeče se na i ine Zagore Frančiška in 
P° stanju na dan  30. junija 1045. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2. maja 194G. 

°k 4/46-9 * 1593 
Amortizacija 

Na prošnjo Zavašnik Ivane, užitkari- 
°; Šmartno  pod  Šmarno goro  16,  PO 

zrn . P°st«panjo za amortizacijo gesel 
vuaj navedenih vrednotnie, ki jih je 

^•osilka baje pozabila, ter se njih imet- 
k ali poznavalec poziva, da uveljavi 

list ' meseri|> 1'° objavi .,v Uradnem 
tpi SVnJe pravice, sicer bi se po pre- 
vi " toKa roka izreklo, da so gesla teh 
potnic brez moči. 
w-nainenilo vrednotnie: 

j: ,°;ne   knjižice   Kmetske   posojilnice 
)U!%nsko okolice v Ljubljani 

<U,- st«v. 19975 z vlogo 39.890.28 din na 
51 15. V. 1940, 

•Ar,- stev. 36074 z vlogo 45.077.96 din na 
« !5- V. 1940, 

<V Stev- G666/635 z vlogo 972.68 din na 
j0J L  I.  1910,  vse  na   ime  Zavašnik 

Okrajno sodišče, v Ljubljani 
dne 30. aprila 1946. 

1   SP 245/46-4 1G02 

Amortizacija 
iak-? pro*nj° Podlesnika Bogomirja, di- 
in n ^ ^ariboru, Vrbanska 25, se uva- 
!•; p^topek za amortizacijo vrednotnice, 
itne? J-f Pro3ilec DaJe izgubil ter se njen 
Po?p * P02,iva> da uveljavi v 2 mesecih, 
stu v"si. z dnem objave v Uradnem li- 
ku »o ö Pravice, sicer bi se po prete- 
ca v, ga r°ka izreklo, da je vrednotni- 

0
Drez moči. 

knj5fmenil° vrednotnice: hranilna 
sl4 $* Mestne hranilnice v Mariboru 
Pod i«? -?80' gaseča se na ime Matilda esnik z vlogo 3531 din. 

rai"o sodišče v Mariboru, odd. V., 
dno 10. maja 1946. 

i 17, 8/46-3 1609 

Sklep 
k'o   v!,rSilni  stvari  zahtevajoče  stran- 
°!<ol,Cp    lska.   posojilnica    ljubljanske 

zavezano slrar]fA T
V
   Ljubljani    zoper 

Se «dsot     a Franca iz Dobrave št. 3, 
finemu zavezancu Janu Francu, 

pos. v Dobravi št. 3, čigar bivališče ni 
znano, radi vročitve sklepa o domiku 
postavi za skrbnika Furlan Niko, urad- 
nik okrajnega sodišča v Ljubljani, ki ga 
naj ^ zastopa na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne javi sodišču. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. maja 1946. 

Ok 45/46-5 * 1623 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvo 

Dobrota Miroslava roj, Šiler, roj. dne 
15. aprila 1913 v Ljubljani, hči Martina 
in Marjete roj. Žirovnik, doma iz Stra- 
žišča pri Kranju, omožena, pletilja, sta- 
nujoča v Dev. Mariji v Polju št. 17, je 
bila v bližnji smrtni nevarnosti ob letal- 
skem napadu na vlak evakuiranih in- 
ternirancev na žel. postaji Zelle pri 
Hannovru v Nemčiji v prvi polovici 
marca 1945, pri katerem napadu je pri- 
šlo ob življenje mnogo ljudi. Imenovana 
je takrat brez sledu izginila in njere 
tovarišice kljub poizvedbam niso mogle 
ničesar zvedeti o njeni usodi. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Dobrote Antona, elek- 
tromonterja v D. M. v Polju št. 17, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvo in se 
izdaje poziv, da se o pogrešanki poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku, tov. Dobroti Antonu. 

Dobrota Miroslava se poziva, da se 
zglr.si pri podpisanem sodišču ali dru- 
ga* P da kako vest o sebi. 

Po 1. maju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6.  maja  1946. 

VI Sp 216/46 * 1G01 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Jureš Herman, rojen dne 20. avgusta 
1920 v Mariboru, urar, nazadnje biva- 
joč v Mariboru Poljska ul. 12, je bil dne 
8. decembra 1943 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko ter služil pri planin- 
skem lovskem polku št. J8. Od dne 16. 
maja 1944 je po nekem ruskem napa- 
du na postojanke tega polka pogrešan 
ter je po dopisu njegovega stotnijskega 
poveljnika Kienleja in tovariša Krese- 
ja z dne 21. junija 1944 in 24. sept. 
1944 po vsej verjetnosti bil težko ra- 
njen in je ranam podlegel. 

Ker jo tedaj verjetno, da je Jureš 
Herman umrl, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Jureš Katarine postopanje v 
dokaz smrti Jureša Hermana in se mu 
hkrati postavlja za skrbnika na čin tov. 
Rsjšp Zoran, uradnik okrajnega sodišča 
v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, so poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. septem- 
bra 1946. Po preteku tega roka in iz- 
vedbi dokazov .seToV odločilo o pred- 
logu. 
Okrajno  sodišče v. Mariboru,  add. VI., 

dne 7. maja 1946« 

Razna oblastva 

Stev.  1503/1—46. 1603 

Objava 
Proglašajo se za neveljavne izgubljene 

štampiljke K LO Limbuš, K LO Radvanje 
in KLO Brezje okraja Maribor-me-to 
z napisom: Krajevni ljudski odbor 
Limbuš (Radvanje, Brezje) in sloven- 
skim grbom v sredini. 

Nove štampiljke zgoraj omenjenih 
treh KLO se razlikujejo od izgubljenih 
v tem, da imajo namesto ene zvezdire 
na vsaki strani imena krajevnega ljud- 
skega odbora po dve zvezdici. 

Maribor dne 11.  maja  1946. 
Okrajni ljudski odimi 

Maribor-moslo 

Št. 216 3 
Javni natečaj 

1583 

Po naročilu okrožnega LO. oddelka za 
industrijo in rudarstvo v Novem me- 
stu, razpisujemo na temelju § 93. obrt- 
nega zakona iz leta 1931. javni natečaj 
(konkurz) za popolnitev izpraznjenega 
dimnikarskega, okoliša okraja Trenn je. 

Prosilci naj vložijo prošnje pri okraj- 
nem LO v Trebnjem, če izpolnjujejo na- 
slednje pogoje: 

1. biti morajo državljani Federativ- 
ne ljudske  republike Jugoslavije, 

2. imeti morajo aktivno in pasivno 
volivno pravico, 

3. strokovno izobrazbo  (mojstrski  iz- 
pit), 

4 dokaze o zaposlitvi (prvenstveno 
se upoštevajo najdaljše neprekinjene 
zaposlitve v dimnikarski stroki), 

5. karakteristiko in od pristojnega 
krajevnega LO potrjeno izjavo o zadr- 
žanju za okupacije.  - 

Pri natečaju oz. podelitvi dimnikar- 
skih okolišev imajo prednost vojni in- 
validi in pomočniki, ki so pri delu po- 
stali invalidi, če znaša njih zaposlitev 
štiri petine zaposlitve ostalih prosilcev? 
Med invalidi imajo prednost oni, ka- 
terih invalidnost je večja. ' 

Prošnje je vložiti do 25. maja 1946 
pri okrajnem LO, oddelku za obrt in 
industrijo v Trebnjem. 

Trebnje dne 8. maja 1946^ 
Okrajni ILO, oddelek za obrt in indu- 

strijo v Trebnjem 

Razno 

Poziv upnikom 
1619 

Po odločbi ministrstva za ind. in rud. 
VLRS, obči oddelek, Ljubljana, zap. št. 
I/P-2094/46-dr. P/ z dne 3. maja 1946, 
je prešla tvrdka >Sekotex«, tekstilna in- 
dustrija d. z o. z., Ljubljana^ Gutsma- 
nova ul. 30, v likvidacijo'. 

Pozivajo se vsi upniki, da najkasneje 
do 31. maja 1946 prijavijo pismeno svo- 
je terjatve na naslov >Sekotex«, tekstil- 
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na industrija d. z o. z., Ljubljana, Guts- 
ma no v a u L 30. 

Tekst. ind. Sckotex d. z o. z. v likv. 
Delegat 

ministrstva za industrijo in rudarstvo: 
Vodenik Milko 

1615 3—1 
Poziv upnikom 

Po sklepu občnega zbora »Zeleznine« 
d. d. v Ljubljani z dne 30. januarja 
1946 je omenjeno podjetje prešlo v li- 
kvidacijo. 

Upniki se pozivaj'o, da v 1 mesecu od 
dneva te objave prijavijo pismeno svoje 
morebitne terjatve na naslov: »Zelez- 
nina< d. d, v likvidaciji, Ljubljana, Tyr- 
ševa 15. 

Likvidatorji 
* 

1606 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Začasni upravitelj, postavljen od 

uprave za zaščito narodne imovine pri 
tvrdki D. Rakuš, podružnica Maribor, 
Partizanska c. 70, poziva vse upnike in 
dolžnike, da z dokazilnimi listinami 
prijavijo svoje terjatve in dolgove, ki 
jih imajo proti imenovani tvrdki, do 
24. maja 1946, zač. upravitelju. Pravice, 
ki do tega roka ne bodo prijavljene, 
bodo veljale kot ugasle. 

Maribor dne 10. maja 1946. 
Začasni  upravitelj 

pri tvrdki D. Rakuš, 
podružnica Maribor: 

Lcdnik Viktor 

1560—3—2 
Poziv upnikom 

Tvrdka >Ljudska tiskarna in knjigar- 
na«, d. z o. z. v Ljubljani je po odloku 
M. I. R. št. I/P—1438 ddo. 15. IV. 1946 
prešla v likvidacijo. 

Podpisana  likvidatorja   pozivata  vse 
upnike >Ljudske tiskarne« in >Ljudske 
knjigarne« v Ljubljani in v Novem me- 
stu in »Knjigoveznice Ljudske tiskarne« 
v  Ljubljani, da  predlože v zakonitem 
•••• svoje terjatve pismeno z dokazil- 
nimi  listinami vred. 

V Ljubljani dne 8. maja 1946. 
Likvidatorja: 
Plevel Franc, 

delegat »Ljudske tiskarne in knjigarne«, 
d. z o. z., Ljubljana, Kopitarjeva 6, 

Vctrih Franjo, 
tajnik »Slov. knjižnega  zavoda«,  Ljub- 

ljana, Pred škofijo 5. 

Izgubljene listino 
Štev. 2628. 

Proglašamo blok z našo štampiljko 
opremljenih ali neizrabljenih potnih 
listov za motorna vozila, in sicer s šte- 
vilkami od 1920 do vštete 1950 za ne- 
veljaven. 

Državno 
avtomobilsko prometno podjetje 
Demokr. Federativne Jugoslavije 

1618 (D ASP) 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO v Žireh, lovsko karto in orožni 
list, izdana od M LO v Škof j i Loki, vse 
na ime Albreht Janez iz Nove vasi 18, 
okraj Skofja Loka. S te:n jih prekli- 
cu jem. 
1621 Albreht Janez 

Izgubil sem rdečo legitimacijo za 
brezplačno (režijsko) vožnjo po drž. že- 
leznicah, izdano od direkcije drž. želez- 
nic v Ljubljani na ime Arhar Vladi- 
m:r iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
1596 Arhar Vladimir 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO na Jesenicah (Gor.) na ime 
Berlec Anton iz Srednje vasi, okraj 
Kamnik. S tem jo preklicujem. 

1618 Berlec Anton 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz- 
dane od MLO v Kranju na ime Flor- 
jančič Janko, čevljar iz Kranja. S tem 
jo preklicujem. 
1587 Florjančič Janko 

Izgubili smo evid. tablico St. S—0732 
za osebni avtomobil 1945, izdano 28. 
septembra od min. za lokalni promet 
v Ljubljani na ime Grafični sindikalni 
ekonomat v Ljubljani. S tem jo prekli- 
cujemo. 

Grafični  sindikalni  ekonomat 
1620 T Ljubljani 

Izgubila sem šol. spričevalo za 8. 
gimn. razred, izdano leta 1943. od rav- 
nateljstva II. drž. ženske real. gimn. 
v Ljubljani na ime Irgolič Sonja iz Ma- 
ribora S tem ga preklicujem. 
1595 Irgolič Sonja 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca št. 170, izdana od KLO Uršna sela 
pri Toplicah, okraj Novo mesto, na ime 
Jakše Gašper iz Uršnih sel pri Topli- 
cah. S tem jo preklicujem. 
1588 Jakšo Gašper 

Izgubil sem prometno knjižico za 
moško kolo znamke »Stadion« štev. 
734]5, izdano od KLO Sv. Jurij ob Ta- 
boru na ime Komar Filip iz Kaplje 
št. 4. S tem jo preklicujem. 
1607 Komar Filip 

Izgubil sem evid. tablico št. S-9959 
za motorno kolo, izdano od ministrstva 
za lok. promet v Ljubljani na ime Ko- 
zel Franc iz Hotemaž. S tem jo prekli- 
cujem. 
160-1 Kozel Franc 

Izgubil sem začasno službeno izkaz- 
nico št. 128100, izdano od železniške 
uprave Ljubljana na ime Lah Janez st., 
progovni delavec iz Ptuja. 
1589 Lah Janez 

Izgubil sem indeks tehnične fakulte- 
te univerze v Ljubljani na ime Lajo- 
vi5 Marko iz Ljubljane. S tem ga pre- 
klicujem. 
1599 Lajovic Marko 

Štev. 36. 

Izgubil sem prometno knjižico-za ko- 
lo  (St. evid. tablice 81863 na ime Lu- 
žar  Štefan  iz Levca 27  pri Petrovcau. 
S tem jo preklicujem. 
1605 Lužar Stefan 

Izgubila sem osebno izkaznico štev« 
035025, izdano od komande NM v Ljut* 
ljani na ime Mam Oliva iz Ljubljana 
S tem jo preklicujem. 
1616 Marn Oliva 

Izgubil sera maturitetno spričevalo 
III. drž. reaL gimnazije v Ljubljani » 
L 1939/40. na ime Mušič Miroslav « 
Bjelovara. S tem ga preklicujem. 
1581 Mušič Miroslat 

Izgubile su se: platna knjižica serija 
RDJ br. 85804 serij R.DJ., vojna knji- 
žica br. 538501, ukaz postavljenja j>r< 
1030 i uverenje službovanja u $&•?*' 
1122, sve na ime kapetan Railic Nedelj' 
ko. Ovim se oglašavaju nevažećim.' 
1622 Kapetan Railic Ncdeljk" 

Izgubila sem izkaznico za kolo &&1fl 

9S3290 ter jo s tem preklicujem. 
1591 Roš Marija, Domžale 

Izgubil sem evid. tablico št. s'0^ 
za motorno kolo, izdano 29. sept. I,9*? 
od min. za Jokalni promet v Ljubljajjj 
na ime Simciö Ivo iz Ljubljane. S teffl 

jo preklicujem. 
1582 SimčiC Iv0 

Izgubila sem izkaznico OF, izdano £ 
četrti Center ter osebno izkaznico, j*j, 
dano od komande NM v Ljubljani ° 
ime Skaberne Ruža iz Ljubljane. S teIU 

jih preklicujem. 
1592 Skaberne R«z* 

Izgubil sem osebno izkaznico, i^aj*. 
od KLO na Javorniku na ime Sn^j 
Janez iz Javorniškega Rovta 31, °. m 
Jesenice  (Gor.). S tem jo preklicuJeIU' 
1617 Smolej Ja»eZ 

Izgubil sem  izkaznico za kolo, • 
no od okrajnega odbora OF Jesenice  . 
ime  Šmid  Jože,  čevljarski  mojster 
Kor. Bele. S tem jo preklicujem. 
1584 šmid J°že 

Izgubila sem začasno osebno izkaf^ 
co št. 6826, izdano od LO Mvo m^ 
na ime Turk Marija iz Drške 15, P-   ^ 
vo mesto, okraj Novo mesto. S tem i 
preklicujem. 
1590 Turk Mar«* 

Ukradena mi je bila osebna izkazö1   * 
izdana od KLO v Mokronogu na j 
Zaman Marija iz Gor.  Laknic & 

jo preklicujem. r. 
1608 Zaman Mar*Ja 

Izgubila   sem   prometno   ^n]'^j%iv- 
začasno potrdilo za kolo izdano oa jffle 
še uprave policije v Ljubljani »a    -0 
Zemljak Pavla iz Ljubljane. S te 

preklicujem. „ Tja 
1600 Zemljak Y**1 

Založba: Uprava Uradnega lista, LES; urednik: Pohar Eobert; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vai v Ljubljani. 



VESTNIK 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 
Priloga k 36. kosu uradnega lista LRS z dne 15. maja 1946. Štev. 10. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

16. Cenik St. 4/46 za živila in življenjske potrebščine, veljaven za mesec maj 1940. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

16. 

Urad za ceno pri predsedništvu vlade LRS odobruje 
P° uredbi o določanju in kontroli cen (Uradni list FLRJ 
2 dne 30. oktobra 1945, št. 803/84) na predlog Nabavljal- 
nega zavoda Slovenije >Navod-a«, direkcije v Ljubljani, 

cenik  št. 4/46 
za živila in življenjske potrebščine 

veljaven za mesec maj 1946 

Blago 

2ITA: 

D   pšenica  kg 
D   soržica    ....... kg 

U D   rž  kg 
"   ječmen, ozimni    .... kg 
V   ječmen,    pivovarskj    (fico 

kolodvor namembna po- 
staja)   kg 

•D   koruza    ..•••..kg 
Ö   oves    .   v   >••••• kg 
•°   proso  kg 
15   ajda  kg 
u   sirk  kg 
~   soja za hrano ..... kg 
u   soja za krmo ..... kg 

MLEVSKI IZDELKI: 

tr m.oka; 

Pšenična bela, uvožena    .   . kg 
u   sojina     .  kg 

m
y°ka  domačo predelave: 

•T,   pšenična, enotna  kg 

£   fŽcna  kg 
£   družna  kg 

S   ajd,0va  kg 
s,rk°va   .   ,  kg 

zdrob: 

b   fšeniSni ,  kg 

U k"uzni  kg 
•   f°J»n, uvožen  kg 

D,;p
a.ša  k* JesI>renj  kg 

Cena 
na debelo 

din 

4.80 
455 
4.30 
4.80 

4.83 
4.44 
4.80 
6.36 
7.50 
2.50 
4.50 
4— 

6.25 
4— 

6.00 
7.40 
6.15 

15.40 
5.25 

8.40 
7— 
4— 

10.85 
7.15 

Cena 
na drobno 

din 

5.40 
5.20 
5— 
5.60 

5.18 
5.60 
7.30 
8.60 
3— 
5— 
4.50 

6.00 
4.50 

7.70 
8.30 
6.85 

17— 
5.85 

9.40 
7.80 
4.50 

12— 
8— 

Blago 

POLJSKI PRIDELKI: 
fižol v zrnju : 
fižolica   ..••••••kg 
ribničan ........ kg 
visoki (prcklar)  kg 
r'zki  (prepeličar, koles) .   . kg 
mešan  kg 

U   g r a h v zrnju — cel .   .   . kg 
D   leča  kg 
Uriž  kg 
U   riž prazen, za otroke ... kg 
D   testenine: 
D   iz bele moko — domače iz- 

delave       kg 
D   iz enotne pšenične moke — 

domače izdelave .   ... kg 

D   MAŠČOBE: 
mast jedilna, čista ....   kg 
slanina sol jena, banaška .   .   kg 
olje jedilno  
loj topljen, jedilni, čist .   .   kg 
loj topljen, jedilni z ocvirki   kg 
loj  netopljen -kg 
loj industrijski, netopljen    .   kg 
loj  industrijski, topljen .   .   kg 

D   MLEČNI IZDELKI: 
Cene pri proizvajalcu: 

čajno maslo     ...     kg   86.— 
kmečko maslo ...     kg   76.— 
kuhano maslo ...     kg 112.— 
skuta iz polnega 

mleka kg   38— 
skuta iz posnetega 

mleka kg   25.— 
sir polnomasten, 

domač.   ....     kg   G6.— 
sir polmasten, domač    kg   38.— 

U   sir kg 
D   sir »Kačkaval«   .....   kg 
D   SOL: 

jedilna    ........ kg 
živinska ........ kg 
industrijska «kg 

D   SLADKOR: 
sladkor kristal  kg 
sladkor, kocko ali prah   .   . kg 
sladkor surov, nerafiniran . kg 

U   čokolada  kg 
D   med, naravni   ..... kg 

med. umetni (stara zaloga}   kg 

Cena           Cona 
îa debelo   na drobno 

din              din 

9.75 11— 
12— 13.50 
15.25 17.50 
13.— Io- 
9.75 li.— 
5.30 6.— 
8— 9.— 

17.80 20.— 
27.70 31— 

12.20 13.65 

10— 11.20 

68.40 76— 
4950 56.50 
35.86 37.75 liter 
24— 28— 
21— 
10— 

i« 23.- 
•% 12— 

5— S S    6— 
12.30 14.—   . 

104— 112. 
82— 90. 

120— 130. 

44— 

30— 

50.— 

34— 

72.— 80— 
" 44— 50.— 

53.80 60.— 
82.20 96.— 

5.80 6.— 
550 6.— 
3.80 4.— 

31.85 33.50 
84.85 36.50 
30.15 32.-'  • 
73— 82—      . 
64— fko ,,-68— fko 

skl. Liuhlj. .prod. Ljub. 
20.10 28.50 
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KAVA: 

U   kava prava, surova .   .   . 
U   kava žgana, surogat   .   . 

U 

U 
U 
D 

kg 
kg 

MILO IN PRALNI PRASKI: 
pralno milo: 

U   pralno milo 78% kg 
U pralno milo v kom. à 234 g 

(Lush Soap — karton 
po 100 kom.) .... kom. 

v kom. à 93• oz = 266 g 
(Soap Landry-Colgate'a- 
Palmolive — karton po 

-   100 kom.) kom. 
v  kom. à D'A oz = 277 g 

(Colgate's   Octagon   — 
karton à 100 kom.) .   .    kom. 

v kom. à 1 Lbs — 454 g 
(Blue    Nottled    Soap. 
Soap   Landry   Octagon 
— zaboj à 60 kom.)    .    kom. 

D   domače »Zlatorog« 40% m. k.   kg 
D   domače  Richter  &  Dolničar 

40% m. k.   ......   kg 
D   domačo Fock kg 
D   domače »Zlatorog« napihnje- 

no 63% ,   .   kg 

toaletno  milo: 
U   »Ivory«  100 g 

»Ivory-Swan« v zav.   ,   . 160 g 
»Lux« v zav.  106 g 
»Maxim« v zav. .... 106 g 
»Amour-Palmolivc« v zav. 100 g 
belo brez zav.  106 g 
domače »Zlatorog« 40% 

m. k.  100 g 
otroško (lahko) milo 

»Schicht« kom. 

D   brivsko   milo: 
»Zlatorog«  60%   m. k.  kom. 

à 50 g kg 

medicinsko   milo 
»Lifeboy«    .... 

milo za zdravstvo . 
milo, industrijsko , 
pralni praški : 
»Zlatorog« 80% m. k. , 
»Snežinka« v zav. . < 
»Fock«   ...... 
»Evo«  
»Schicht« v zav. 15% . 
»Hrastnik« odprt     .   . 
»Ilirija« v kom. à 0.25 kg   . 
kremenčevo milo v prahu    . 
pralna soda: 
kristalna soda (stara zaloga) 
amoniakova soda     .   .   .   . 

KONSERVIRAK A  ŽIVILA: 
U   Suha   hrana : 

Menu št. 1—5 z 10 obroki 
(bto iS—i0 Lbs).   .   . karton 
(vsebina: 2  sav. First 
Half in 2 zav. Second 
Half). 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 
134.- 150— 
46.— 51.50 

29.50 

7— 

7.90 

8.20 

26.30 

5050 

362- 

33— 

9— 

0.20 

13.40 15— 
:+ 20.65 :+: 23— 

24.05 27— 
18.15 20.— 

29— 

6.20 7— 
9.50 10.50 
6.20 7— 
6.20 7— 
6.20 7— 
6.20 7— 

4.35 6— 

3.60 4— 

57— 

kg 62.30 70— 
kg 32.60 36.50 
kg 32.35 3650 

kg '+• 48.15 '+" 54— 
kg 2450 27— 
kg 22.30 25— 
kg 23.60 26— 
kg 21.15 2350 
kg 6.30 7— 
kg 2&35 31.75 
kg 11.25 12.50 

kg 8.95 4.50 
kg 8.10 9.10 

400— 

Blago 

Ration C z 8 obroki (bto 
39—iS Lbs)   zaboj   ali karton 
(vsebina: 2U  doz mes. 
kons., 2U doz raznih ter 
8 vre&ic) 

Kation K in KS z 12 obroki 
(bto iS—45 Lbs) .   .   .   zaboj 
(vsebina:   12   zav.   B, 
IZ zav. D in 12 zav. S) 

Opomba: Kavcija za zunanje kar- 
tone suhe hrano se zaračuna 
posebej. 

U   RIBJE KONSERVE: 

V slani omaki kg 
U   ribo v slani omaki à neto 

150 g ......   .    doza 
(Sordinos — kartoni po 
06 doz), 

U   ribe v slani omaki à 7'/« 
oz neto 220 g .   .   .   .    doza 
(Salmon — kartoni po 
i 8 doz) 

U   ribe v slani omaki à 8 oz 
neto 227 g doza 
(California Pilchards — 
kartoni po 96 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
240 g doza 
(Sordinos al Natural, 
Venezuela-Margarita — 
kartoni po 100 doz) 

U   ribe v slani c- aki à 15 oz 
neto 425 g doza 
(Pilchards, Harrings, 
Mackerel — kartoni po 
48 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
450 g doza 
(Cubagna, Salmon, za- 
boji po 48 doz) 

U   ribo v slani omaki à 1 Lbs 
neto 454 g doza 
(Salmon — kartoni po 
48 doz) 

U   ribe sekljane à 14 oz neto 
397 g ......   .    doza 
(Chiken Hadies — kar- 
toni po 48 doz) 

v paradižnikovi omaki.   .       kg 
(z oznako in Tornato) 

U   ribe v paradižnikovi omaki 
à neto 150 g .   .   .   .    doza 
(Sardinae con   Tomato 
— kartoni po 100 doz). 

•  ribe v paradižnikovi omaki 
à 8 oz neto 227 g .   .    doza 
(Pilchards   in   Tomato 
Sauce — kartoni po $6 
dozy 

U   ribe v paradižnikovi omaki 
à neto 320 g .   .   m   •    doza 
(Sardinas Corneadas — 
kartoni   £0.   100   dozi 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 

290 — 320.— 

321— 360.— 

:+; 43 20 .+ 47.50 

'+'   6.50 "+' 7.- 

+    0 55       t 10'»0 

+    9 9(1        l 11  - 

+  10.40 + 11 -"30 

;+; 18.40 + 20— 

;+ 19.50 4 21 5P 

+  19 70       +- 21-50 

+ 17.20 .+ 19-- 

43.20 47.50 

6.5• 7.-' 

990 11,_J 

13.85 15.- 
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Conn 
Blago na debelo 

din 
ribo v paradižnikovi  omaki 

à 15 oz neto 425 g  .   . • doza 18 IO 
(Pilchards   m    Tomato 

Sauce — kartoni po iS 
doz) 

v  gorčični omaki: kg        43.20 
Sardine Mostarda à •^ oz 

neto 92 g doza 4.10 
(karton à 100 dot) 

Bardine v olju kg 7S— 
à Zyx oz neto 92 g   .    .    .     doza 7.20 
à •• oz neto 100 g      .   .    doza 7.S0 

(karton à 1•• doz) 

antipasta     »Ampelea«     à 
130 g doza 12.10 
(zaboji po ÌOO doz) 

skomhrj   v   paradižnikovi 

omakisAmpolra^à 400 g    doza 48 75 
(zaboji po 6i doz) 

ribe suho  soljene v sodih 
(bto  za  veto,  fko  sod) kg    — 16.70 

Opomba: Ceno na drobno za sla- 
ne ribe določijo okrajni odbori, 
upoštevajoč posebej taro in kalo. 

MESNE KONSERVE: 

z nad 80% mesa ....    kg 42.70 
svinjina zmleta è  3%  oz 

106 g doza 4 00 
(Chopped Pork) 

svinjina  zmleta  à 12  oz 
neto 340 g doza 14.60 
(Meat     Lunch     Pork, 
Spam, Mor, Broadcast— 
zaboji po iS doz) 

svinjina zmleta à 1 Lbs 12 
oz ali 29 oz neto 822 g    doza 35.20 
(Pork arid Gravy — za- 
boji po Zi doz) 

svinjina zmleta à 1 Lbs 14 
oz neto 850 g .   .   .   .    doza 3630 
(Pork & Gravy — za- 
boji in  lcartoni po  Si 
doz) 

à 2 Lbs 2 oz — 34 oz = 
°64g doza 41.20 

Svinjina zmleta à 2 Lbs 8 
oz   neto  1134 g .   .   .     doza 48.50 
(Pork   Luncheon   Meat 
— zaboji   po   18 doz) 

svinjina zmleta à 6 Lbs 
neto 2722 g doza       116 30 
(Pork Luncheon   Meat 
— zaboji po 6 in 0 doz) 

'tteso v soku: 
à 12 oz" neto 340 g  .   .   .    doza        )\ru 

(Spiced Luncheon Meat 
with natural Juice) 

L -"ima in govedina v soku : 
2 Lbs 8 oz = 1134 g .   .    dozo 48 50 
(pork and Beef Lun 
cteon Meat with natu- 
ri Juice), 

na drobno 
dm 

20.- 

47.50 

4.50 

86.- 
8.— 
8.50 

14.— 

56.- 

47.— 

5— 

16.— 

38.50 

40— 

45.50 

53.50 

128.— 

16- 

53.50 

Cpna Cena 
Blago na debelo    na drobno 

din dm 
U    govedina zmleta à 12  oz 

neto 340 g doza 14.60 '6 — 
(Meat Lunch, Meat ra- 
ste, Corned Bref—kar- 

toni po Jf8 doz) 

U   govedina  zmleta à 16 oz 
neto 454 g doza 19 40 21.50 
(Meat Roll — lcartoni 
po i8 doz) 

U    govedina  zmleta à 1  Lbs 
14 oz neto 850 g .    .    .     doza 36.30 40  
(Beef & Gravy — kar- 

toni po 2i doz) 
à 4 oz n'to 113 g .    .    .    .     doza 4.90 5.50 

(Bref Loaf) 

govedina à 24 oz 1 Lbs 8 
c neto 680 g   .   .   .   .    doza 29.10 32.— 
(Roast Beef) 

govedina  zmleta  à  34  oz 
neto 964 g doza 41.20 45 50 
(Beef and Gravy — kar- 
ton po 18 doz) 

govedina zmleta à 6 Lbs 
neto 2722 g doza       116.30 12S.— 
(Corned Beef) 

mešane s cea 50% mesa   .   kg        28.— 81.— 

U   meso mešano à 12 oz neto 
340 g doza 9.60 10.50 
(Meat & Potatoes, Meat 

Vegetable Stew - Hash 
Beef & Noodles, Ground 
. eat and Spaghetti, 
Pain de Viande — za- 
boji po 18 doz) 

U   govedina s krompirjem à 
1 Lbs 8 oz   neto 680g    doza        19.10 21.— 
(Corned Beef Hash — 
zaboji in lcartoni po Si 
doz) 

U   govedina s krompirjem h 
6 Lbs 12 oz neto 2608 g    doza        73.10 81.— 
(Corned Beef Hash — 
zaboji in lcartoni po 6 
doz) 

meso  mešano  s  krompir- 
jem à 6 Lbs 12 oz neto 
3062 g doza        85.75 95.— 
(Corned Beef Hash) 

meso z rižem kg   — 28 >     — 31.— 
svinjina z rižem à 11M oz , 

neto 362 g doza   —   9.20     — 10.— 
(Pork and Rice — lcar- 
toni po iS doz) 

meso z jajci If?   •+" 42.70     .'+ 47.— 
svinjina z jajci à 3 Ji oz 

neto 106 g doza   '+"   4.60     '+"   6.- 
(Chopped Pork and Eggs 
— zaboji po 139 doz) 

mešano meso z jajci à 12 
oz 340 g doza   W 14.60     '+ IG.-- 
(Ham-Pork   and   Eggs 
— zaboji pa £8 doz)A 
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govedina s povrtnino à 6 Vs 
Lbs neto 2948 g .   .   . 
(Chili con Carne — za- 
boji po 6 doz) 
mešane s cca 25% mesa 

svinjina z zelenjavo à 16 
oz. neto 454 g . . . , 
(Pork & Vegetable — 
kartoni po 48 doz) 

govedina z zelenjavo à 1 
Lbs 14 oz = neto 850 g 
(Meat & Vegetable Stew 
— zaboji po 24 doz) 

mešane s cca 25% mesom 
govedina z zelenjavo à C 

Lbs 12 oz neto 3062 g . 
(Meat & Vegetable Hash 
— zaboji po 6 doz) 

meso mešano s fižolom à 
12 oz neto 340 g . . . 
(Meat and Beans, Ham, 
and Beans, Pork and 
Beans — zaboji po 48 
doz) 

konz. fižol z mesom     .   . 
svinjska omaka s fižolom 

à 30 oz neto 850 g . . 
(Beans with Pork — 
zaboji po ZU in 48 doz) 

svinjska omaka s fižolom 
à 2 Lbs 8 oz neto 1134 g 
krvavice  

krvavice v dozah à 12 oz 
neto 340 g . . . . . 
(Blood Sausage — kar- 
toni po 48 doz) 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 

doza        82.60 01.— 

kg 28.— .>>?' 31.— 

doza '      12.80 14— 

t 

doza 23.80 26— 

.   kg 10.60 21.50 

doza 60.10 66— 

doza   L+;   6.70 rài   7.50 

.   kg   — 12.30 

doza        10.50 

doza 
.   kg 

doza 

19— 
35.10 

12— 

14— 

12— 

21— 
38.50 

13— 

.   kg 33.10 36.50 
V hrenovke v dozah à 1 Lbs 

8 oz  neto 680 g .    .    . doza 22.60 25— 
(Vienna Sausage — kar- 
toni po 24 doz) 

MLEČNE  KONSERVE: 

14.70 16— 
u mleko   kond.,   sladkano   à 

15 oz neto 425 g .    .    . doza 6.50 7— 
(Sweetened     condensed 
Milk — kartoni po 48 
doz) 

Ital. mleko kond., sladkano  à 
doza ;».- 34— 

(Latte  condensato  zuc- 
cherato — zaboji po 50 
doz) 

.   kg 12.10 13.50 
U mlo'-Q cvap., nesladkano à 

13 oz neto 368 g .   .   . doza 4.50 5— 
(Evaporated  Milk   un- 
sweetened — karton po 
'48 doz) 

U mleko evap\, nesladkano à 
13 V* oz neto 383 g .   . doza 4.65 6— 
(Evaporated  Milk   un- 
sweetened — Icartoni •• 
48 doz). 

Blago 

U   mleko cvap., nesladkano à 
14 oz neto 397 g .   .   .    doza 4.85 
(Evaporated   Milk   un- 
sweetened — kartoni po 
48 doz) 

U   mleko cvap., nesladkano à 
14 Vs oz neto 411 g .   .    doza 
(Evaporated   Milk   un- 
sweetened — Icartoni po 
48 doz) 

U    ...leko evap., nesladkano à 
1 Lbs neto 454 g .   •   .    cloza 
(Evaporated   Milk   un- 
sweetened — kartoni po 
48 doz) 

U   mleko v prahu polnomastno   kg 
(pločevinasti sodi po 50 
Lbs noto 22.70 kg) 

mleko v prahu à IC oz neto 
454 g doza 
(Povdered  whole,   Milk, 
Spray v)holc Milk) 

U   •>--! ko v prahu, polnomast- 
no à 5 Lbs neto 2268 g    doza 
(Whole Milk — zaboji 
in kartoni po 6 doz) 

mleko v prahu à 25  Lbs 
neto 1134 g ' doza 
(Dry whole Milk— Icar- 
ton po 2 dozi) 

U   mk:..o v prahu kg 
(leseni in lepcnkasti so- 
di po 150, 175, 200, 220, 
225,     250   Lbs   =   08, 
79.40, 00.70, 00.80, 102, 
11.3.40 kg) 

MARMELADE: kg    4- 63.25 
U   marmelada »App> Butter« 

•à 1 Lbs neto 454 g .   .    doza   + 28.70 
(kartoni po 24 doz) 

U   marmelada » Apre Butter« 
à 1 Lbs 1 2 oz neto 794 g kozarec 
(kartoni po 12 kozarcev) 

U   marmelada   »Plum   Jam« 
4 Lbs 6 oz neto 1984 g    doza   +125.50 

U    marmelada »Appio Buttar« 
à 6 Lbs 12 oz neto 30C2 g    doza    +191.70 
(Icartoni po G doz) 

U   marmelada »Apple Butter« 
à 7 Lbs 8 oz neto 3402 g    doza   '; .. 5.20 
(Icartoni po G doz) 

U   :.iarmclada »Apple Butter« 
à 8 Lbs 6 oz. neto 3799 g    doza   +240.30 

.   (/cartoni po 6 doz) 
U   marmelada »Jam« à 8 Lbs 

6 oz neto 3799 g .   .   .    doza   4-240.30 
(Icartoni po G doz) 

U   marmelada Grape, Eldebe- 
ry, Teach, Plum Pinale 
à 8 Lbs 6 oz neto 3799 g    doza   '+240-30 
(icartoni po G doz)' 

U   marmelada »Orange« à 8 
Lbs 6 oz neto  3799 g    doza   [+210.30 
'(kartoni po G doz)^ 

Cena Cena 
na debelo    na drobno 

dia din 

5.50 

5— 5.50 

5..--• 6.— 

14.55 16.- 

6.70 7.50 

3:i. - 36.50 

165— 181.50 

t4.55 10 - 

:+ 70.— 

+ 32.— 

+ 50.10      '+ 55.50 

+ 138.- 

+213.- 

:+23C- 

p «Î63.50 

•. 263.50 

4-263.50 

+263.50 
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Blago 

jabolčni želo kg 
jabolčni žele à 8 Lbs 4 oz 

neto 3742 g doza 
(Pure Apple Jelly — 
kartoni po 6 doz) 

jabolčna marmelada   (sta- 
re zaloge) kg 

marelična, breskvina   ...   kg 

SOK KONSERVIRAN: 
sok paradižnikov kg 
paradižnikov sok à 1 Lbs 

2 oz  neto •10 g .   .   .    doza 
(Tom.    Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po 24 
doz) 

paradižnikov sok à 46—47 
oz neto 1304 g .   .   .    doza 
(Tom.   Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po 12 
doz) 

paradižnikov   sok   št.  10 
à neto 2950 g .   .   .   .    doza 
(Tom.    Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po   6 
doz) 

sadni sok, sladkan ....   kg 
sadni  sok meš.  à 1  Lbs 

2 oz neto 510 g   '.   .   .    doza 
(Orange,  Grape, Blend 
itd. Juice — kartoni po 
24 doz) 

sadni  sok meš. à 4$ oz 
neto 1304 g doza 
(Orange, Grape, Blend 
Juice — kartoni po 12 
doz) 

RAZNE KONSERVE: kg 
sir v dozah à 3 Ve oz neto 

110 g doza 
(Cheese Spread — kar- 
toni po 120 doz) 

maslo s sirom ^g 
maslo s sirom à 6• Lbs 

neto 2948 g ....   «    doza 
(Preserved   Butter   — 
kartoni po 6 doz) 

maslo s  sirom à 3 Ji  oz 
IO7 g . doza 

^aslo s sirom à SM  oz 
92 g doza 

maslena mezga  »Arašid«       kg 
maslena   mezga   »Arašid« 

à 6V4 Lbs neto 3062 g    doza 
(Peanut Butter — kar- 
toni po 6 doz) 

margarina Kg 
Margarina à 1 »/« Lbs neto 

7°4 g doza 
slanina v kosih à 14 Lbs       kg 

neto 6350 g doza 
(zaboji po 2 dozi) 

lojevi ocvirki   (bravetina) 
d°ze. po 12.50 kg neto   .   kg 

Cena 
na dobelo 

din 
54.90 

205.50 

47.10 
51.40 

12.20 

6.30 

16— 

36.- 

15.30 

• 7.85 

20— 

+ 62.25 + 68.50 

'+;   6.90 '+""   7.50 

71.75 79— 

211.60 233— 

7.70 

6.60 
43.70 

133.85 

34.30 

Cena 
na drobno 

din 
60.50 

226— 

53— 
58— 

13.50 

7— 

17.50 

39.50 

17— 

8.50 

8.50 

7.50 

48— 

147.- 

37.50 

27.20 m— 
42— 46.50 

166.70 293.50 

28.20 31.-* 

Blago 

U   jajca v prahu à 3 Lbs 
neto 1361  g    .   .   .   .    doza 
(Dried Whole Eggs — 
kartoni po 6 doz) 

U   koruzna   zrna v  smetani   . kg 
à 1 Lbs 4 oz neto 567 g    doza 
(Sweet Corn — kartoni 
po 24 doz) 

U   fižsl, konserviran v dozah   . kg 

MESO SVEZE: 
teletina.   .   .   •   -   •   • kg 

govedina    .   .   •   •   »   »• kg 
p r i k 1 a d a : jezik .   «   ». kg 
srce, jetra, ledvice .   .   «   . kg 
pljuča, vampi  kg 
vranica, smrčki, rajžel    .   . kg 
rr'ava z mesom     .   •   •   •   • kg 
noge in kosti  kg 
vimena   ........ kg 
obiszine  kg 

svinjsko meso s kostmi     . kg 
p r i k 1 a d a   — drobovina : 
jezik  kg 
srce, ledvice, jetra .... kg 
vranica  kg 
pljuča, želodce  kg 
glava  kg 
-   ;e, rep  kg 

Opomba: Za meso^uvoženih pra- 
šičev se cena določi posebej in 
objavi ob delitvi. 

KRMILA: 
D   .    nični otrobi, domaČi   .   . kg 
D   mešani otrobi dom. žitaric . kg 
D    ajdov »greis«  kg 
D   sirkovo in prosenc mekine   . kg 
D   oljno pogače  kg 
D    sladkorni rezanci     .... kg 
U   krmilna moka ...... kg 
U   krmilno žito    ...... kg 

RAZNO: 

U   kakao neto ......   .,   . kg 
U   raj neto  kg 
U   d-*opek — prepečenec ... kg 
D   kocke za juho  (stare za- 

loge)    1000 kom. 
D   paprika zmleta (rdeča)   .   . kg 
D   paprika merkant.   (rjava) kg 

Opomba: Paprika se dobavlja po 
naročilu. 

EMBALAŽA 
(ki se mora vračati) : 
Sodit 
železni kom. 
leseni   (izvzemU VNRRA 

sodi za mleko v prahu 
'in müo) 

a) za olje  •.«•*•    kom. 

Cena 
na debelo 

din 

364.80 

10.20 
5.80 

12.30 

•+ 

'+' 

Cena 
na drobno 

din 

408— 

11.50 
6.50 

14— 

29— fko 33— 
skl. Navoda ali klav. 

29— 33— 
29 — 33.— 
18— 21.— 

8.50 lo- 
li- is— 
li— 13.— 
4.25 5— 
6.80 8— 
8.50 10.— 

33— 38— 

32.60 37— 
18.50- 21.— 
11.45 13.— 

8.80 10— 
22.  25— 
7— 8— 

2.20 2.50 
2— 2.25 
2— 2.25 
1.10 1.30 
3.10 3.50 

1.80 2— 
2.70 3— 

•'   3.90 4.50 

73— 82— 
19020 213— 
14.10 15.50 

450— 500— 
146.70 176— 

57.15 68.50 

800— 

400,- 
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Cena 
Blago na debelo 

din 
b) za ostale tekočine   .   .    kom. 300.— 

Vreče: 
za sladkor juta po 100 kg    kom. 500— 

po   50 kg    kom. 250— 
vse druge juta in platne- 

ne vreče raznih dimen- 
zij, tudi UNRRA    .   .    kom. 205.— 

papirnate vreče od slad- 
korja po 50 kg    ...    kom. 50.— 

papirnate vreče od ostale- 
ga blaga po 50 kg   ,   ,    kom. 20.— 

Zaboji: 

za sladkor 50 kg ,   .   .   ,    kom.      100  
25 kg .   a   ,   a    kom. 50.— 

za tobak — veliki   .   «   .   kom.      100  
za tobak — srednji     •   a    kom. 80.— 
za tobak -   mali    «a   »   kom. 00.— 

Po obračunskih cenah" Zavoda za izredne nabavo so na- 
dalje kaveira naslednja UNRRA-ina embalaža: 

Bobni   leseni   ali   iz   ve- 
zanih  plošč (za sir); 

do 15 cm višine ....••• din     3.75 za 1 kom. 
od 15—25 cm višine   •   a   •   •   • „     10.—  „ 1    „ 

* od 25—50 cm višine   ..... „     15.—  „  1    „ 
od 50—75 cm višine   ..... „     34— „  1    „ 
od 75—100 cm višine .   >   •   •   > „    45.— „ 1    „ 

Leseni zaboji: 

*do 0.05 m' prostornine  (za koh- 
servirana živila)    .   ,   a   .   • „      6.—  „ 1    „ 

đo 0.15 mJ prostornine    •   •   >   > „     18.— „ 1    „ 
od 0.15 do 0.25 m3 prostornine    • „     30.— „  1    „ 
od 0.25 do 0.50 m» prostornine   • „     60.—  „  1    „ 
od 0.50 do 0.75 ms prostornine    • „     9.      „ 1    „ 
od 0.75 do 1.00 m» prostornine   . „   120.— „  1    „ 
preko 1.00 -1 prostornine za vsakih 

nadaljnjih 0.25 m» •   .  •   .  . „    30,-. „ 1   „ 

Cena 
Blago na debelo    i 

din 
Kartonski   zaboji   z   Icte- 

nim okvirom: 
cona % vrednosti lesenih zabojev 

iste dimenzije za 1 kom. 
Zunanji  trdi  kartoni: 
kavton suhe voj. hrane z dvema 

notr. kart. in dvema voščeni- 
ma, oznaka 10 + 1        din   l.">.— za 1 ga,n- 

karton suhe hrane tipa »C« 8 + 1        „     10.—  „  1 kom. 
karton suhe hrane tipa »K« 12 + 1 ,     10.—   „  1     .> 
Vezane  plošče: 
dimenzije 70X70 cm   ,   .   ,   .   .        ,,     20.—  „  1     « 
dimenzije 904'90cm  ,     33.—  „  1    « 
Embalažne  krpe: 
iz jute         „     31.—  v  1 kg 
iz bombaž, platna   ......       „     03.—  .,  1 kg 

Opomba: 1. Z * označena embalaža priđe za Navod pre- 
težno v poštev. 

2. Fiksno   so   zaračuna   kot   doslej   naslednja 
embalaža: 

Sodi: 

U mila in mleka v prahu   ...      din 100.— za 1 kom- 
Žaboj i : 
za »Solo« vžigalice ......        „   150.— „  1    « 
gajbe od konzerv (domačih)   .   .        „      5.—  „  1    n 
Doze : 
kock za juho ......••        .,     20.—  „  1    » 
pražene U-kave .......        „     30.—  „  1    » 
lojevih U-ocvirkov ....>.       „     50.— „  1    »> 

Glede označbe kratic in prodajnih pogojev veljajo določbo 
cenika št. 3/46 z dne 3. aprila 1946, št. 1129/1 (»Vestnik urada 
za cene pri predsedništvu vlade LRS« z dne 0. aprila 1!W8 
št. 1/1). 

Ljubljana dne 10. maja 1946. 
St. 021/2. 

V. d   direktorja  Urada '••' ••°•: 

Koller Franco s. r, 

Založba: Uprava uradnega Usta LRS: urednik: Pohar   Hubert: Uska tiskarna >Merkur< d. d.' — vsi v Ljubljani- 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

letnik lil. Priloga k 37. kosu z dne 18. maja 1946. Številka 37. 

Objave 

Aktiva 
B l a g a j n a : 
Gotovina v blagajni    .   .   . 
Zlro račun pri Narodni banki 

Denarni zavod Slovenije 
Ljubljana 

Stanje računov z dno 30, aprila 1946. 

1663 

tek. 
pri 

ovni račun pri Poštni 

din 
31,220.667.05 
90,454.003.74 

hranilnici 26,155.504.83 
.   .   .    53.002.262.94 

»_ v        *    *MV-"»J    l'^^    *   volili    inuiiiuiivj    . 

založba pri Industrijski banki, Ljubljana 
Valuto  
Kratkoročne terjatve pri kreditnih ustanovah 
^Sajniški zapisi — boni  
Menico 
Po:   •sojila na zastavo  
dolžniki  
prednostni papirji — kontrol, podjetij 
^ventar in poslovna oprema .   .   • 
^Premičnino  
J-crjatve pri podružnicah  

azna aktiva 

201,822.438.56 
353.090.42 

85,319.397.27 
096.420.— 

5,472.261.03 
30.685.— 

466.194.295.20 
9,141.560.- 

794.617.15 
2,489.400.- 

40,018.213.01 
5,304.217.49 

Evidenc ni računi — akreditivi, jamstva itd. 
818,536.595.13 

38,131.349.27 

856,667.944.40 
Pasiva 

jedilne ustanove — korespondeuti  15,105 228.14 
£ro računi  281,299.711.07 
- toge po tekočih računih  216,834.671,82 
  16,182.447.21 vr*c po 

- 1Qgo_na knjižice 
l^ani blagajniški zapisi  516.497.55 
^fugi upniki  180,514.76156 
S?<tai depoziti       23.492.61 
£°ntroUrana podjetja  18,631.816 92 
n?zna pasiva       '.  17,128.997.13 
Ravnica                         30.000.000.— 
^ezervni sklad'   '.   '.  166.636.50 
U°lgovi podružnicam  42,132.334.62 

818,536.595.13 
  38.13h349.27 ^Klrnčii; računi — akreditivi, jamstva itd. 

856,667.914.40 
Obrestno mere, veljavno od 1.1.1946 dalje: 

Vlogo na žiro-računih so plačtiive na pokaz in   no   donašajo obresti. 
Vjoge na tekočih računih a vista 1% p. a. — polletno obračunavanje. 
v'°ge na hranilne knjižice  so plačljive   na   pokaz  ali   na   odpoved: 

hranilne vloge na pokaz 2  %   p. 
hranilne vloge vezane na 1 mesec ....    2.5%   p. 
hranilne vloge vezane na 3 mesece   ...    3   %   p. 

p       hranilne vloge vezano na 6 mesecev ali več    3.5%   p. 
Iosojilo v tekočih računih — hipotekarno kritje, 
-,  bianco menice in drugo, 'A letno obračunavanje 6—7%    p. 
^Skomnt tnom'n fi—ln/„     D. 

a. 
a. 
a. 
a. 

ikompt menic 6-7% 
a. 
a. 

Sodna oblastva 

'Trgovinski register 

Soj. 

Sedež 

Vpisi; 

*>an"l' •   a"J- Mencingerjev trg 1. 
W*n18a: G- ma'a 1^6- etl»o: Adamič Ivan »Moda« 

Obratni predmet: trgovina z manu- 
fakturnim, konfekcijskim, modnim in 
galanterijskim blagom na drobno. 

Imetnik: Adamič Ivan, trgovec v Kra- 
nju, Mencingerjev trg 1. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Zt 59/46 - Rg A VIII 113/1 

595. 
Sedež podružnice: Ljubljana. Masarj- 

kova cesta 17-21. 
Sedež centrale: Beograd. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Državno odpremuo podjetjo 

FLRJ, podružnica Ljubljana. 
Obratni predmet: Špeditcrski, od- 

premniški, skladiščni in carinsko po- 
sredniški posli. 

Upravnik: Glažar Stanko v Ljubljani. 
Sodarska ul. 6. 

Pomočnik upravnica: Likar Ciril v 
Ljubljani, Masarykova cesta 19, ki za- 
stopata in podpisujeta za podjetje ko- 
lektivno. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Zt 66/46 - Rg A VIII 115/1 
* 

596. 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Državno trgovinsko podjetje 

Slovenije za promet z usnjem in teksti- 
lijsmi »Usteks«. 

Obratni predmet: nakup in prodaja 
usnja, usnjenih izdelkov, obutve, čev- 
ljarskih potrebščin, manufakturnega bla- 
ga, konfekcije in drugih tekstilnih izdel- 
kov na debelo. 

Podjetje je pravna oseba pod nadzor- 
stvom ministra za trgovino in preskrbo, 
ki odloča tudi o njegovem prenehanju 
in spojitvi. 

Podjetje vodi upravnik, ki ga zastopa 
v njegovi odsotnosti njegov namestnik, 
prvi pomočnik upravnika. 

Za podjetjo podpisuje upravnik oz. v 
njegovi odsotnosti njegov namestnik ta- 
ko, da stavi eden od obeh svoj podpis 
poleg odtisnjenega, pisanega ali tiska, 
nega besedila firme. 

Upravnik: Novak Franjo. 
Prvi pomočnik upravnika: Lampe Vil- 

ko, oba v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 4. maja 1946. 
Z t 65/46 - Rg À VIII 114/1 

Spremembe in dodatki: 
597. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Julij Klein. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo VLRS z dne 20. aprila 194G, 
VIII 54/25, je tvrdka prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja; Skubl Vinko v Ljublja- 
ni, Ilirska 28 in 

Hočevar Alojzij v Ljubljani, Vrstov- 
Skova 18. 

Likvidatorja skupno podpisujeta li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946, 
Rg A VII 173/7 
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583. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: F. Kollmann. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo VLRS v Ljubljani z dne 20. 
aprila 1946, VIII 44/45, je tvrdka pre- 
šla v lidvidacijo. 

Likvidatorja: Porekar Anton v Ljub- 
ljani, Glinška ul. 3 in 

Hočevar Alojzij v Ljubljani, Vrstov- 
Skova 18. 

Likvidatorja skupno podpisujeta li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 
Rg A VII 179/6 

* 
G99 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: J. Mainar. 
Po odločbi MLO, oddelek za trgovino 

in preskrbo v Ljubljani z dne 16. aprila 
1946, TP, se vpiše delegat Maver An- 
tonija v Ljubljani, Celovška cesta 47. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rg A IV 45/2 
* 

600. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo::     Manufaktura     >Marjana« 

družba z o. z. 
Po odločbi  MLO  za  okrožno mesto 

Ljubljana   oddelek za trgovino in pre- 
skrbo, z dne 29. aprila 1946, TP štev. 
629/46, se vpiše delegat Nosan Karl v 
Ljubljani, Cesta v Rožno dolino 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rg C  V'337/2 

601. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Karl Prolog. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo VLRS z dne 17. aprila 1046, 
VIII št. 24/45, jo prešla tvrdka v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorja: Nosan Karl. trg. sotrud- 
nik, Cesta v Rožno dolino 3, 

Habjan Lado, Aleksandrova c. 14/11, 
oba v Ljubljani. 

Likvidatorja skupno podpisujeta likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rg A IV 42/7 

602. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Prva hrvatska štedionica v 

Zagrebu, glavna podružnica za Slove- 
nijo. 

Po odločbi ministrstva za finance z 
dne 4. aprila 1946, št. 413-V-1946, se 
«piše delegat Lesjak Emil v Ljubljani, 
Škofja ul. 6. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
podružnice;   dr. Hacin Josip.    Krisper 

Krik.  Pogačnik  Anton, Mayer Emerik, 
Medic  Franjo, dr.  Stare Egon  in Bra- 
tuž  Ivan  ter  pooblaščenci:  Rogelj An- 
ton, Turnšek Friderik, dr. Vrbanič Dju- 
ka, Lozej Ivan in Bezlaj Mihael. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1946. 

Rg B II 15/33 
* 

603. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946- 
Besedilo:  R. Ranzinger. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo VLRS z dne 17. aprila 1946, 
IV št. 421/1, je prešla tvrdka v likvida- 
cijo. 

Likvidatorja: Glažar Stane, upravnik 
Drž. cdpremnega podjetja FLRJ in Li- 
kar Ciril, njegov pomočnik v Ljubljani, 
Mysarykova cesta 17-21. 

Likvidatorja skupno podpisujeta li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rg A V 212/16 

604. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Franc Slamič družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za  industrijo 

in  rudarstvo  VLRS  z dne  23.  aprila 
1946, I/P-2042/46, so vpiše vršilec dolž- 
nosti upravitelja Kramar Ciril. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rg C V 223/3 
* 

G05. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Felix Urbane. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo VLRS z dne 26. aprila 1946, 
11-151/46, se vpiše delegat Pukl Rajko iz 
Ljubljane, Sv. Petra c. 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 
Družb. II 124/9, 10 

* 
606. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo:   Vinocct,  tovarna   vinskega 

in špiritovega kisa, družba z o. z. 
Po odločbi federalne zaplembene ko- 

misije v Ljubljani z dne 18. aprila 1946, 
se tusodni sklep z dne 25. I. 1946 Rg C 
I 125/34, s katerim je bila odrejena za- 
znamba, da je prešel poslovni delež 
družbenika dr. Köhlerja Hansa v last 
FLR Jugoslavije, razveljavlja. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 4. maja 1946. 

Rg C I 125/35 

G07. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Zadružna tiskarna v Ljub- 

ljani, družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in    rudarstvo  VLRS z dne 23. aprila 

1946, Pers. 2081, se vpiše delegat Ka- 
lan Filip. 

Okrožno sodišče v Ljubljan" 
dne 4. maja 1946. 

Rg C V 259/5 

Zadružni register 

Spremembe in dodatki: 
608. 

Sedež: Golo. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga i 011lC' 

jenim jamstvom na Golem. 
Izbriše se član upravnega odbora -" 

predsednik  Golob  Janez,  vpiše pa ?£ 
član upravnega odbora  — predsednik' 
Kraljic Jože, posestnik, Dolenje Golo '• 

Okrožno sodišče v Ljubljacj 
dne 4. maja 1946. 

Zadr V 18/? 
* 

609. 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Čevljarska produktivna *a" 

druga z omejenim jamstvom v Kranja' 
Izbriše se član upravnega odbora B1" 

zovičar Jože, vpiše pa so član upravn^ 
ga odbora Prinčič Berta, prešivalka 
Kranja, Novi dom 34, blagajničarka. 

Okrožno sodišče v Ljubljan' 
dne 4. maja 1940. 

Zadr V 5/3 
* 

610. 
Sedež: Ljubljana-Šiška. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Šišenska hranilnica in P. t 

sojilnica v Šiški, registrovana zadrug* 
omejenim jamstvom v likvidaciji. ^    , 

Na predlog Iniciativnega zadružnoj! 
odbora za Slovenijo z dne 11. apr. 19  > 
št. 4757 in v zvozi z že dno 13. r• 
1929 izvršenim vpisom, da se je za<"ce 
ga razdružila in prešla v likvidacijo. "^ 
izbrišejo   sedanji   likvidatorji   Zakot"^ 
Ivan, Weilgoni Franc in Bajželj Ivan, i 
vpišejo novi likvidatorji: #     .e. 

Koruza France, zadr. revizor, Ein&P' 
lerjeva 21, 

Smodiš Janko, zadr. uradnik, Dau 

tinova 1, T di. 
Verovšek Milan, zadr. uradnik, ll 

nova 7, vsi v Ljubljani. .. j{0 
Likvidatorji podpisujejo likvidacij» ^ 

firmo na  ta način, da  po dva lZ^ne 
njih  pristavita  pod  besedilo zadru 
firme svoja podpisa. ,. ^ 

Vsi upniki se pozivajo, da naj da J^ 
enem mesecu od objave v Uradnern 
stu prijavijo svoje terjatve. Likvipa  ,. 
jem se odreja za izvedbo likvidacije  ^ 
3 mesecev, računajoč od poteka roK 
prijavo upnikov. 

Okrožno sodišče v Ljubljen' 
dne 5. maja 1946. 

Zadr IV 234/44 
* 

611. .: 
Sedež: Hodoš. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946. 0< 
Besedilo: Nabavna in prodajna * 

ga v Hodošu z. z o. j. ,• 
Po odločbi   Iniciativnega zadruz 
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!*Jb°ra za Slovenijo v Ljubljani od dne 
!"• marca 194«, št. 3095/46, v zvezi s 
^oolastilom Gospodarskega svota v 
"ecR adu od 2. marca 1946. št 175' •' 
e zadruga prenehala in se mia izvršiti 

llkvHiacija. 
likvidatorja: 
j1 ram Viljem, učitelj, Hodoš in 
Roncar Stefan, kmet v Hodošu. 
Likvidacijska   firma   kakor   doslej   s 

^.kukom ;v likvidaciji-. 
Likvidatorja  podp:sujefa  zadrugo ta- 

°» da pristavita pod besedilo zadruge 
*ia lastnoročna  podpisa. 

Oar •'^' zadruge se  pozivajo, da naj- 
4 v enem mesecu od objave y -Urad- 

en? listu LRS< prijavijo likvidatorjema 
8V«1? terjatve. 
j|i  ly'idatorjrma  PO odredi  za   izvedbo 

Mdacije rok treh mesecev, računajoč 
Poteka roka za prijavo upnikov. 

krožno kot tre sodišče v Maril.oru 
dne 16. aprda 1046. 

Zadr II 53,6 
612. • 

^ež: Gornja Lendava. 
••0 vpisa: 16. aprila 1946. 

t   Cedilo:   Kmečka, zadruga v  Gornji 
""«avi. •. Z. z o. j. 
. <J odločbi   Iniciativnega   zadružnega «db Z.°°ra za Slovenijo "v   L 

obiü-f.1940- št. 3094/46. 
Ljubljani od 20. 

v  zvezi   s  po- %SÎ;    
ie 1U, cd 2   nîa~rro   194~6, "št" "Ì759 ' 124, 
cjelom Gospodarskega sveta v Beo- 

],j,.^ruga prenehala in se ima izvršili 
fi7a.ci.ia- 

^pvidatorja:  Kuhar Stefan. na-clnik 
bof^^Pa Iniciativnega zadružnega od- 

p*v Murski Soboti, 
i?."6 Oskar, učitelj  v Mačkovcih 

pri'
kv'idacijska  firma:   kakor   dosivi   s 

I .fv.kom >v likvidaciji t. 
ko   ]   datorja  podpisujeta  zadrugo la- 
zilo    0oa  pristavita pod   besedilo  /.a- 

Ijle ,Sv°ja lastnoročna podpisa 
^[.f^ki zadruge se pozivajo, da  nai- 
•••••••• meRf>n] ocî objave v ïl'rad- 
svoift , u T-RS^ prijavijo likvidatorjema 

i',, tprjatve. 
lil   ]«Vld.1»rtr!r. lil?vij

V,^?torjema  se odreja za  'zve-ibo 
0(J • ^c'ie rok treh mesecev, računajoč 

Ol-   v   a TO'{a za prijavo upnikov. 
•ïno  kot  trg. sodišče   v  Mariboru 

<lnfi 16. aprila 1946. 
Zadr  I 04/10 

tS,eŽ: K°•^ci. 
fceW.P4; 16- at1Ti,a  1U4(1 

hh*2n°- Gospodarska zadruga v Ko- 

%r. *i Iniciativnega zadružnega 
^rca^ i^.n

Sloveniio v Ljubljani od 18. 
"'»lastil« ' št- 2976/46, v zvezi s po- 
£••% AÎ,n ^osî>o<iarskega sveta v Beo- 
i6*adru marca  1946> št-  17•°/124' 
•^•••    prenenala in se ima izvršiti 

?•2•10•••?: Kuhar Stefon- nefielnl'k 
^ra v •» '"iciativnega zadružnega od- 

„likviri« ^a,r' uCiteli v Mačkovcih. 
Prî»»avi,if1î

,l8k4i  fi"na:  kakor  doslej  s 
likvÄ, >v ^kvVlaciji, | 

uai°rja podpisujeta zadrugo ta- I 

ko. da oba pristavita pod besedilo za- 
druge svoja  lastnoročna  podpisa 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalj v onem me-ocu od objave v >Urad- 
nem listu LRS. prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema se odreja za izvedbo 
likvidac'je  rok  treh im^ecev, računajoč 

P ; a   r za  prijavo upnikov. 
Okrcžno   kot   trg. sodišče   v  Mariboru 

dne 16. aprila  1946. 
Zadr  1   93,10 

* 
611. 

Sedež: Krog. 
Dan vpisa: 16. aprila 1916. 
Besedil-):    Nabavna in  prodajna  za- 

drti»»  v Krc.gu. r. z. z o. j. 
•• odločbi In ciatiuiega zadružnega 

odbora za S! ovni i jo v Ljubljani o< dne 
18. marca 1946. št. 2983/46. v zveü ? 
pcoblaM dom Gospodarskoga sveta v 
Beogradu cd 2 marca 1946. št. 1759/124, 
je zadruga prenehala in se ima izvršiti 
likvidacija. 

• ikvidatorja: 
Vujec Peter, načelnik odreka za iz- 

gradnjo ljudske oblasti v Murski Sobjt., 
Hajdinjak Martin, vodja skladišča to 

tovarne   > Cvetic«   v   Mur'ki   Soboi: 

Likv.dacijska firma kakor doslej s 
pristav kom    v  likvidaciji--. 

Likvidatorja podpsujeta zadrugo ta- 
ko, da pristavila ped besedilo zadruge 
svoia   lastnoročna   podpisa. 

Upniki zadruge se poz'vajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v • Urad- 
nem listu LUS. prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema se odredi za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za  prijavo urn.kov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Marikoru 
dne 16. !>rnla 1D4G. 

Zadr II 4816 
* 

So lež:  Lucova. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946, 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Lueovi. s po- 
slovalnico v Anrijanrili. 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani od 18. 
III. 1946, št. 2987/46, v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
od 2. III. 1946, št. 1759/124, je zadruga 
prenehala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorja: 
Skerget Karo!, učitelj, Zenavlje in 
Smodiš Ludvik, kmet, Gornji Petrovci. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pri-davkom- tv likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta zadrugo ta- 

ko, da oba pristavita pod ber-edilo za- 
druge svoja latnororna podpisa. Upn ki 
te zadruge se pozivajo, da najdalj v 
enem mesecu od objave v Uradnem li- 
stu prijavijo likvidatorjema svoje ter- 
jatve. 

Likvidatorjema se odredi za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dno  1«   a«r H  1946. 

Zadr II 12/13 

Strun -i\: 

Gl 6. 
Sedež: Mačkovci. 
Dan  vpisa:  16. t.prila  1946 
Besedilo: KmetiVka trnspodarska •.•- 

druia v Mafkov<:li r. z   z o. z 
Po cdločhj In'cialivne?a zadružnega 

odbora za Sloven,jo v Ljubljani od 18. 
marca 1946. št. 2974/46, v zvezi s po- 
oblastilom Goî-podarskeL'a sveta v Beo- 
gradu od 2. marca 1946, št. 1759/124. 
J2 zadruga prenehala in :-e ima izvršiti 
likvidacija. 

Likvidatorja: Kuhar Štefan, načelnik 
okrajnega Iniciativnega zadružnega od- 
bora v Murski Soboti, 

Peče Oskar, učitelj  v Mačkovcih. 
Likvidacijska Lrmi: kakor doslej » 

pristavkom   .v  likvidaciji.. 
Likvidatorja podpisujtta zadrugo ta- 

ko, da oba pristavita pod besedila za- 
druge svoja  lastnoročna podpira 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj 
<'•1• v enem mesecu od objav e v .Urad- 
nem listu LKS.- prijavijo likvidatorjema 
svojo terjatve. 

Likvidatorjema  se  odreja za  izvedbo 
likvidne je  rok  treh mesecev, računajoč 
cd  p te .a  ro'.ia  /a  prijavo upnikov. 

Okrcžno   kot   trg. srdi če   v   Marboru 
dne 16   aprila  1946 

Zadr  I  79, • 
* 

617. 
Sedež: Mnrska Sobota. 
Dan vpisa: 16. aprda 1946 
••-(•1:1•; Dijaška ;:•.-•1•1••-•• zadru- 

ca z omejenim jamstvom v Murski So- 
boti. 

Po odločbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani od dne 
18. marca 1946, št. 2985-46. v zve« s 
pooblastilom Gospodarskega sveta v 
Beogradu od 2. marca 1946, št. 1759/324, 
je zadruga prenehala in se ima izvršiti 
likvidacija. 

Likvidatorja: 
Vujec Peter, načelnik od-eka za iz- 

gradnjo ljudsko oblasti v Murski Soboti, 
Hajdinjak Martin, vodja skladišča to- 

tovarne  jCvelič«   v   Murski   Soboti. 
Likvidacijska firma kakor doslej a 

pristavkom J v likv.dacij>. 
Likvidatorja   podpisujeta   zadrugo  \a 

ko, da  pristavita  pod besed io zadruge 
svoja   lastnoročna   podpisa. 

Upniki zadruge se poznajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v s Urad- 
nem listu LRS« prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema «e odredi za  izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za  prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16 aprda 1946. 

Zadr   II  •/0 
* 

G18. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa:   16. aprila  1946. 
Besedilo: Gospodarska zadruga za 

Pr^kmurie v Murski Soboti, r. z   z o. z. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od 18. 
morra 1946. ~t 2984/46. v zvezi s po- 
oblastilom Goopodarokega sveta v Beo- 
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«radu od 2. marca 1946, St. 1759/124, 
je zadruga prenehala in se ima izvršiti 
likvidacija. 

Likvidatorja: Viijcc Petrr, načelnik 
odseka za izgradnjo narodne oblasti v 
Murski Soboti in 

Hajdinjak Martin, vodja skladišča to- 
varne >Cvetič« v Murski Soboti. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorja podpisujeta radrugo ta- 
ko, da oba pristavita pod besedilo za- 
druge svoja lastnoročna podpisa. 

Upniki zadruge so pozivajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v »Urad- 
nem listu LRS« prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema se odreja za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnil:ov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1946. 

Zadr I 77/14 
* 

619. 
Sedež: Ncgova. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946. 
Besedilo: Gospodarska zadruga v Kc- 

govi r. z. z o. j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od 20. 
marca 1946, št. 3098/46,' v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu od 2. marca 1946, št. 1759/124, 
je zadruga prenehala in se ima izvršiti 
likvidacija. 

Likvidatorja-, Šmitlelmer Mirko, za- 
sebnik, Blaguš 22 in 

Korošec Janez, Čakovar št. 5. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta zadrugo ta- 

ko, da oba pristavita pod besedilo za- 
druge svoja lastnoročna podp sa 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v »Urad- 
nem listu LRS« prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema  se odreja za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka  •••• za prijavo upnikov. 

Okrožno  kot  trg. sodišče   v  Mariboru 
dne 16. aprila 1946. 

Zadr  1  SS/S 
* 

620. 
Sedež: Otovci. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946 
Besedilo: Gospodarska zadruga v 

OtOTcih, r. z. z o. j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od 18. 
marca 1946, št. 2975/46, v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu od 2. marca 1946, št. 1759/124, 
je zadruga prenehala in se ima izvršiti 
likvidacija. 

Likvidatorja: Kuhar Stefan, načelnik 
okrajnega Iniciativnega zadružnega od- 
bora v Murski Soboti, 

Peče Oskar, učitelj v Mačkovcih. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta zadrugo ta- 

ko, da oba pristavita pod besedilo za- 
druge svoja lastnoročna podpisa. 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalj v enem me*ecu od objave v ;: Urad- 
nem listu LUS . prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema se odreja za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka  roka za prijavo upnikov. 

Okrožno  kot trg. sodišče  v Mariboru 
dne 16. aprila 1940. 

Zadr I 84/10 

621. 
Sedež: Prevalje. 
Dan vpisa: 17. aprila 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica pri 

Devici Mariji na Jezeru v Prcvaljah, za- 
druga z neomejenim  jamstvom. 

Na podlagi odloka Narodne vlade Slo- 
venije, ministrstva za finance v Ljub- 
ljani od 11. februarja 1946, št. 612/V— 
45, se vpiše delegat Ozvald Ivan v Pre- 
valjah. 

Zadruga se podpisuje odslej tako, da 
podpiše delegat Ozvald Ivan pod pisa- 
nim, tiskanim ali z žigom odtisnjenim 
besedilom zadruge svoje ime s pristav- 
kom: delegat ministrstva za finance. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 17. aprila 1946. 

Zadr  II 4/26 

622. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 11. aprila 19-16. 
Besedilo: Kmečka hranilnica in poso- 

jilnica v Ptuju r. z. z n. j. 
Vpiše se od ministrstva za finance 

NVS v Ljubljani z odlokom od 11. fe- 
bruarja 1946, št. 612—V—1945, imeno- 
vani delegat Skaza Aleksander, bančni 
ravnatelj v Ptuju, ki je upravičen za 
zadrugo pravnoveljavno podpisovati. 

Izbriše se zastopstvena pravica za- 
druge po Raiffeisenverband Steiermark. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 11. aprila 1946. 

623. 
Sedež: Radenci. 
Dan vpisa: 23. aprila 1946. 
Besedilo: Kmetijsko nakupovalna in 

prodajna zadruga zveze Kmetijskih po- 
družnic v okraju ljutomerskem v Ra- 
dencih. 

Po določbi Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani od dne 
20. marca 1946, št 3097/46, v zveci s 
pooblastilom Gospodarskega sveta v 
Beogradu od 2. marca 1946, št. 1759/121, 
je zadruga prenehala in se ima izvršiti 
likvidacija. 

Likvidatorja: 
Grosičar Ciril, uradnik Posojilnice v 

Radencih in 
Jelen Anton, nameščenec zdravilišča 

Slatina-Radenci. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom sv likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta zadrugo tako, 

da pristavita pod besedilo zadruge svoja 
lastnoročna podpisa. Upniki te zadruge 
se pozivajo, da najdalj v enem mespcu 
od objave v Uradnem listu prijavijo 
likvidatorjem svoje terjatve. 

Likvidatorjem se odreja za izvedbo 

' likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 23. aprila 1946 

Zadr. 1 10/40. 
* 

621. 
Sedež: Satahovci. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946 „ 
Besedilo: Gospodarska zadruga v =* 

taliovcih z. z o. z. _ 
Po odločbi Iniciativnega «adru

J
zn?Se 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od «n 

18. marra 1946, Št. 2986/46, v zvezi * 
pooblastilom Gospodarskega sv„Soi' 
Beogradu od 2. marca 1946, št. 1759/lj$ 
je zadruga prenehala in se ima izvrs 

likvidacija. 
Likvidatorja: •_, 
Vujec Peter, načelnik odseka ••,,:, 

gradnjo ljudske oblasti v Murski.So0,'' 
Hajdinjak Martin, vodja skladišča 

tovarne ^Cvetic« v Murski Soboti. , ^ 
Likvidacijska   firma   kakor  doslej 

pristavkom >x likvidaciji«. . 
Likvidatorja  podpisujeta  zadrug0 

ko, da pristavila pod besedilo zadrug, 
svoja  lastnoročna  podpisa. i. 

Upniki zadrugo se pozivajo, ^a J1 i 
dalj v enem mesecu od objave v *4 ms> 
nem listu LRS« prijavijo likvidatorje^ 
svoje terjatve. .     J^ 

Likvidatorjema se odredi za lzve :0g 
likvidacije rok treh mesecev, računaj 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mario»111 

dne 16. aprila 1946 
Zadr II 94/7 

* 
625. 

Sedež: Sodražica. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946. «,r< 
Besedilo: Zveza lesnih domaČih    ijfl 

ti   v  Sodražici   reg.  zadr.   z   oniCJc 

jamstvom. ^     bg. 
^ Na podlagi zapisnika izrednega ^ 
nega zbora z dne 13. januarja iJf; s0 
se vpiše v zadružnem registru, _.^aC> 
ta zadruga razdruži in uvede_ Hkvl jj-e 
ja ter da ima besedilo zadružne tv •. 
odslej pristavek »v likvidaciji«; ~je t 
kvidatorje so postavljeni; Sile I<ra g0< 
Grdem Dolu št. 38, Vesel Ivan v 
dražici št. 121, Podlogar Franc v » 
ma ricali št. 69. •\•^1° 

Upniki   se   pozivajo,   da   se   l*>    •• 
glede  svojih   morebitnih  zahtevMjy^ 
terjatev pri imenovanih likvidator]  -^ 

Likvidatorji bodo podpisovali *   à& 

tivno za to likvidacijsko firmo taK
0jjslcj 

bodo pod besedilo firme, ki 'ma
t„Vfijali 

pristavek    »v    likvidaciji«,   PoS 

svoje lastnoročne podpise. £••• 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem i» 

dne 16. aprila W46. 
Zadr I 79/5 

626. 
Sedež: Središče ob Dravi. 
Dan vpisa: 30. marca 1946. ... îca-ïi 
Besedilo: Hranilnica in P0S0J 'jcjjin1 

Središču ob Dravi, r. z. z iicomw    j 
jamstvom. za # 

Na osnovi odloka  ministrstva     2,y 
rianco NVS od 11. II. 19^ f A„t.m 
1945. se  vpiše  delegat Tkalec 
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fit ran 215. 

agus 

Posestnik v Obrežu št. «7, ]<i lio i .liu- 
tai tako, da bo pod besedilo '.mi'u- 
8e) odtisnjeno s šlainpiljko, pristavil 
^°je ime s prNhivkmu: delegal tu i -i :— 

n'rstva za tinanco. 
"Kfožiio sodišče  v  Mariboru,  odd.  HF., 

di• :«). marra 19 K>. 
Zadr.  t 41/•>1. 

627. 
Sedež: Sv. Jurij ob Ščavnici 
£an vpisa: IG. aprila 1010. 
"esedilo: Kmetijska blagovna zadru- 

6a z omejenim jamstvom pri Sv. Juriju 
0i) Sčarnic-i. 
ortK °^^°^i Iniciativnega zadružnega 
^bora za Slovenijo v Ljubljani od dne 
fJ- marca 194(5, št. :i099/46, V zvozi s 
E°°bIastilom Gospodarskoga svela v 
Pogradu od 2. marra 194(5,4:. 1759/121, 
\f zadruga prencliala in se ima izvršiti 
Racija. 

g&vidatorja: 
g-^itlcliner   Mirko,   zasebnik,   Bk 
SP"? 
-orošoc Janez, Cakovar St. 5. 
likvidacijska   firma   kakor   doslej   s 

pr|s.lavkom >v likvidacija, 
v likvidatorja  podpisujeta  zadrugo ta- 
s°'.<la pristavila pod besedilo zadruge 

j|a lastnoročna   podpisa, 
•j "jPöiki zadrugo se  pozivajo, da nnj- 
j. 'i venem mesecu od objave v >Urad- 

^ listu LRS< prijavijo likvidatorjema 
• terjatve, 

likvidatorjema se odrodi za izvedbo 
0JJ Racije rok treh mesecev, računajoč 

(.Polpka roka za prijavo rpnikov. 
Ukfožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 16. aprila 1940. 
Zadr II 68/4 

628. * 

^ež: Sv. Lenart v Slov. sor. 
jCan vpisa: 26. aprila 194(5. 

p,a jedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
(• l °nicjeiiini jamstvom prj Sv. Lcnar- 

pv Slov. goricah. 
frair' za^ruR' sc izbrišejo dosedanji 
s[r J .'pravnega odbora: Arzenšek Ivan, 
IVa

Jn|k, Sv. Lenart v Slov. gor.. Živko 
tej.n> kniet, Partinje, Rogl Franc, uči- 
' v Vv^.v- Lenartu v Slov. coricali. 
••„Pišejo pa se na novo izvoljeni člani 

•?•• odbora: 
It»,. m" *van» poslovodja pekarne. Sv. 

e5*rt v Slov. Roricah, 
gv ••••   Franc,   usnjarski   pomočnik, 

; .-pnart v Slov. gor. 
Slov     Ier  Ja,icz'   kmct-   Sv-   Jurii   v 

•>; • Sor., 
gor     Martin, kmet, Sv. Rupert v Slov. 

i'' 

5j etnik  Ana, kmetica.  Sv.   Rupert  v 

..Ml 
gor., 

Sloî.    v"°  Jal«>b,   kmet,  Sv.   Lenart   v 
Okr P'- ••»• kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 26. aprila 194G. 
Zadr II  127/20 

629, * 

ölt02/ ?v- Lovrenc „a Pob. 
••8•-?18•: 18- aPrila 194(5. 

8a • „Uo:  Kmetijska blagovna zadru- 
**«»• „c,?"lm Jamstvom  pri Sv. Lo- 

"a P/oh. 

Zadruga temelji odslej na novib pra- 
vi],h, spreiclili na skupščini dne 26. de- 
cembra  1915. 

Naziv zadruge odslej: Lesno produk- 
tivna zadruga z oiii'-jrnMn jamstvom pri 
Sv. Lovrencu na Pohorju. 

Sede/, zadruge: Sv. Lovrenc na Po- 
horju. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseli vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov, gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
iw-estcv 1er agrarivh za.jednic; b) ob- 
delovanje lesa v polizdelke in izdelke 
za lačun ter plačevanje lesa po izvršeni 
prodaji m odbitku stroškov; c) najeima- 
i;|o, nakupovanje ali zgraditev nepre- 
mičnin in inventarja radi zagotovitve 
sodobnih obratovališč za obdelovanje 
lesa; č) poglobitev zadružne vzgoje in 
/avesti, pospeševanje smotrnega gozdar- 
jenja  z lesom sploh. 

Vse le naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov  in delovnega ljudstva. 

Zadružni dele/, znaša 50 din od ha 
polnega gozda in se plača ob vstopu 
v zadrugo. V&ak zadružnik jamči z de- 
setkratnim zneskom vpisanih deležev. 
Priobčilvo članom se nabijejo na za- 
družni   razglasili  deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odlokov in 7 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. Vsako leto 
se izmenja ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: Godec Slavko, posestnik, 
Rdeči breg, Karničnik Gašper, posest- 
nik. Rdeči breg, Švajger Jakob, posest- 
ni!;, Kunien in Korman Josip, posest- 
nik. Ruta; 

vpišejo pa se na novo izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Korman Leopold, kmet na Cinžatu, 
predsednik, 

Volmajcr Maks, kmet na Remšniku, 
odbornik, 

Vraber Hajko, kitici na Kapli, odbor- 
nik, 

Pokržik Ivan, kmet prj Sv. Duhu, od- 
bornik. 

Urbane Jakob, kmet na Lehnu, od- 
bornik, 

Robnik Fedor, kmet v Rušah, odbor- 
nik, 

Lintner Leon, kmet v Limbušu, od- 
bornik. 

Pri članici uprave SkerbinSek Zori, 
kmetici na Kumenu, so zaznamuje, da 
jo poročena Fabrici. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dno 18. aprila 1946. 

Zadr I 48/16 
* 

630. 
Sedež: St. lij v Slov. gor. 
Dan vpisa: 2G. aprila 1946. 
Besedilo: Nabavna i« prodajna zadru- 

ga  z omejenim  jamstvom v  St.  liju  v 
Slov. gor. 

Iz zadruge sc izbrišejo dosedanji čla- 
ni upravnega odbora: Sardoč Adam, 
šolski upravitelj, Št. 11} v Slov. gor., 
P.pan .Insta, učiteljica. Št. Ilj v Slov. 
gor., Hrastnik Drago, kmet, Strihovec, 
Poš Franjo, kmet, št. Ilj v Slov. gor., 
Kr.lher Jožef, kmet, Čeršak, Šerbinek 
Franc, vi niča r, Cirknica, Velikogno 
Mara, gospodinja, Št. Ilj v Slov. gor. 

Vpišejo pa se na novo izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Unterlebner Ivan, strojnik, Selnica ob 
Muri.  podpredsednik. 

Primožič Rudolf, učitelj, gt. Ilj v Slov, 
gor., 

Goršok Matija, obratovodja v Slad- 
kem vrhu, 

Repnik Jože, oskrbnik v St. Uju v 
Slov. gor., 

Kalher Cilka,  gospodinja v Ceršaku. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 26. aprila 1946. 
Zadr. II 88/5 

631. 
Sedež: Trebnje. 
Dan vpisa: 21.  marca  1946. 
Besedilo: Nabavna (Nabavljalna) in 

prodajna zadruga z o. j. v Trebnjem. 
Na podlagi zapisnika izredne skup- 

ščine z dne 20. januarja 1946 se v za- 
družnem registru zv. I. izbrišejo do- 
sedanja zadružna pravila in doslej vpi- 
sani člani upravnega odbora: Ceh Jo- 
že, Gliha Alojz, Hrastar Anton, Marn 
Janez, Smolič Karel, Starič Anton, Ven- 
celj Franc, Potokar Anton in Stepec 
Janez. 

Ker odbornik Kek Alojz, ki je tudi 
predlagan za izbris, doslej še ni bil 
registriran, sc glede tega nič ne odre- 
di; hkrati se vpišejo nova pravila ka. 
kor sledi: 

Sedež: Trebnje. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Treb- 

nje, Mirna, Sv. Križ, Trimskovo, Selo- 
Šumberk, Vel. Gaber, Št. Lovrenc, Vel. 
Loka, Dobrnič,  Dol. Nemška vas.) 

Besedilo: Nabavljalna in prodajna za- 
druga % omejenim jamstvom v Treb- 
njem. 

Zadruga je ustanovljena za nedolo- 
čen čas. 

Namen zadrugo je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

ski!] potrebščin za članstvo brez po- 
srednikov; 

b) vnovčevan.je prjdelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panoR kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, čo in dokler ni v istem 
okolišu posebno zadruge te vrste-, 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor jo v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavcstL 

Vse te nalogo opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstvva svó- 
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jih članov in delovnega ljudstva. 
Zadružni delež znaša 100.— din. Vsak 

zadružnik jamči še z 20kratn.ni zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deie- 
ž se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende, zato je zadruga 
oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestoji iz predsedni- 
ka, tajnika, blagajnika in 6 odbornikov. 
Zadrugo zastopata m zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani novega upravnega odbora so: 
Eržek Anton, Posestnik, Dolenje 

Medvedje selo št 0, 
Vavtar  Milan, delavec, Krtina  št. 3, 
Bukovec Ludvik, privatni uradnik, 

Velika Loka št. 30. 
Pavlin Jože, posestnik. Trebnje 22. 
Kolar Franc, posestnik, Velika Loka 

št  5, 
Marin   Vilko, obrtnik, Mirna 14. 
Slak Franc, posestnik, Gorenje Vrhe 

št. 5, 
Pavlin Rafael, posestnk, Sv. Štefan 

št. 8, 
Novak Franc, Mačji dol št. 25. 

Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 
dne 21. marca 1946. 

Zadr I 71/18 
* 

632. 
Sedež: Tfrdkova, okraj Murska So- 

bota. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946. 
Besedilo: Gospodarska zadruga v 

Tvrdkovi, r. z. z o. z. 
Pc odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od 18. 
marca 1946 št. 2980/40, v zvezi s po- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 
gradu od 2. marca 1946, št. 1759/124, 
je zadruga prenehala ra se ima izvršiti 
likvidacija. 

Likvdatorja: Skerget Karol, učitelj, 
Zenavlje in 

Smodiš Ludvik, kmet, Gornji Pe- 
trove!. 

Likvidacfjska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorja podpisujeta zadrugo ta- 
ko, da oba pristavita pod besedilo za- 
drug© svoja lastnoročna podpisa. 

Upniki zadruge se pozivajo, da n&}- 
dalj v enem mesecu od objave v urad- 
nem listu LRS< prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 

Likvidatorjema se odreja za izvedfbo 
likvidacije rok treh meaecev, računnjoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trs;, sodišče  v Mariboru 
dne 16. aprila 1946. 

Zadr I 08/9 

633. 
Sedež: Vidonci. 
Dan vpisa: 16. aprila 1Ö4& 
Besedilo: Gospodarska ktnetijika za- 

druga v Vidoncih r. z. z o4 j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnoga 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od 2u. 
marca 1946, št. 3093/46, v zvezi s r>o- 
oblastilom Gospodarskega sveta v Beo- 

gradu od 2. III. 1946, št. 1759/124, je 
zadruga prenehala in se ima izvršiti li- 
kv idac. ja. 

Lik\ idalorja: 
Kuhar Štefan, načelnik okrajnega 

Iniciativnega zadružnega odbora v Mur- 
ski Soberti in 

Peče Oskar, učitelj v Mačkovciu. 
Likv'/dacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom: >v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta zadrugo ta- 

ko, da. oba pristavita pod besedilo za- 
druge svoja lastnoročna podpisa. Upniki 
zadruge se pozivajo, da najdalj v enem 
mesecu od objave v Uradnem listu pri- 
javijo likvidatorjema svoje terjatve. 

Likvidatorjema se odredi za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trp;, sodišče v Mariboru 
16. aprila 1946. 
Zadr II 83/14 

T 29/46—1 
Oglas 

1629 

Tožeča stranka: nedl. Gorše Zlata, za- 
stopana po materi in varuhinji Gorše 
Mariji, zasebnici v Dolenji vasi št. 70, 
jo vložila pri okrajnem sodišču v Ko- 
čevju zoper toženo stranko Gnidico Aloj- 
zija, čevljarja, stanujočega prej v Do- 
lenji vasi št. 137, sedaj neznanega biva- 
lišča nekje v Italiji, tožbo radi prizna- 
nja očetovstva in plačila preživnine v 
mesečnih zneskih po 300.— din s pri- 
padki. 

V tej pravdni stvari je odrejena javna 
ustna razprava na dan 18. junija 1946 
ob 8. uri pri navedenem sodišču, v raz- 
pravni dvorani. 

Ker je toženec neznanega bivališča, 
se mu radi zaščite njegovih pravic po- 
stavlja za skrbnika na čin njegov oče 
Gnidica Alojzij starejši iz Dolenje vasi 
St. 137, ki ga bo zastopal na njegove 
stroške in nevarnost, dokler se sam ne 
javi sodišču ali no imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrajno sodiščo v Kočevju 
<Lne 2. maja 1946. 

Ok 51—46/3 1644 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Dr. Šturm Franc, roj. 28. jan. 1881 v 
Košani pri Št. Petru na Krasu, sin pok. 
Jerneja in Marije roj. Švigelj, oženjen, 
redni univerzitetni profesor v Ljubljani, 
stan. Levstikova ul. 25 v Ljubljani, je 
bil v noči od 11. na 12. marca 1944 od- 
peljan od dveh neznanih moških, ki sta 
se izdajala za organa policije, neznano 
kam in od tedaj ni bilo več glasu o njem 
ter se nI več javil. Bivša uprava policije 
je z dopisom z 17. IV. 1944 sporočila 
univerzi v Ljubljani, da po njenih ugo- 
tovitvah ni bil aretiran niti od policije 
niti od domobrancev. Sklepa se, da je 
postal žrtev >črne roke«. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 

uvede na prošnjo Šturm Stane, gospr 
Levstikova ul. 25 v Ljubljani, postopa-- 
nje za proglasitev za mrtvega ter so 
udaje poziv, da se o •••••^•••• Pc'0''* 
*odi-ču ali s leni postavljenemu skrb"' 
niku, gospe Šturm Stani, do 12. marca 

1947. 
Dr. Šturm Franc se poziva, da se 

zglasi pri podpisanem sodišču ali flrU' 
gače da kako vest o sebi. 

Po 12. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi ** 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. aprila 1940. 

* 
I Sp 365/46-10 l6'W 

Uvedba postopanja v doka« 
smrti 

Hrovat Franc, roj. 14. aprila 1903 n<J 
Polzeli, rudar v Trbovljah št. 69, je o», 
v jeseni 1044 odveden v taborišče ^ 
chau v Nemčiji. Nemška žandarmerija 
Radečah je obvestila njegovo ženo  • 
režijo, da je imenovani umrl v tem ' 
boriseli dne 9. januarja 1945, kar Je w - 
šala tudi neka priča, ki je bila tU"' ' 
tornirana v tem taborišču. „t 

Ker je torej verjetno, da je imeno}^ 
umrl, se uvede na prošnjo njegove *e ^ 
Hrovat Terezije, gospodinje v Mur.n -•• 
št, 14, KLOO Št. Janž na Dolenjske"" 
postopek v dokaz njegove smrti.        ' 

Vsakdo, komur je kaj znano °. 4-  ali 
šanem. so poziva, da to javi sodišču 
pa skrbniku pogrešanca Baragi Ludv> ^ 
sodnemu uradniku v Mokronogu, da 

septembra 1946. •\ 
Po preteku tega  roka in  po •^2•. 

dokazov bo sodišče odločilo o pred10» 
Okrajno  sodišče  v Trebnjem 

dno 10. maja 1946. 

I. Sp 364/46-5 l63 

Uvedba postopanja za prog'3' 
sitev za mrtvega       _ 

Kotar Ivan, železniški kretnik v ^ 
žišču, stanujoč v Spodnjih Vodalah s • 
je bil dne 23. oktobra 1943 ••/>••••, 
torjih — Nemcih odveden v Mari 
kjer so ga zaprli o tamkajšnjo j°lnis j.er 
Dne 12. januarja je bil v Mariboru, ^ 
je ta dan še pisal domov d°PisfliCç'.0jci 
takrat pa o njem ni več glasu. °v ^ 
so  pa  za   njim   poizvedovali   *>e 

v°.ino- ., ,-,» ver- 
lier se tudi po vojni ni vrnil, ••., v{, 

jetno, da so ga Nemci v Mariboru • 
dirali. .   .ß0tai 

Ker jo tedaj verjetno,   da jo .^oV0 
Ivan mrtev, se uvaja na predlognje^, 
žene Kotar Jožefe, gospodinje lZ   L,\y.- 
njih Vodal št. 3, postopanje za PTin>   - 
sitev za mrtvega. „oar*" 

Vsakdo, komur je kaj znano o po» alj 
šancu, se pozivlje, da to Javi so'.  jvjku, 
skrbniku pogrošanca   Baragi   ^•      ^ 
sodnemu uradniku v Mokronogu, 
septembra 1940. ,.«„ na 

Po preteku tega roka bo s^laSitVM 
vnovično prošnjo odločilo o prog 
za mrtvega. .   .„„, 

Okrajno sodišFc v Trebnjem 
dno 11. maja IMO. 
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1Sp 368/46-4 1664 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
D?rek Jožko, roj. 13. septembra 1909 v 

oietiji vasi nad Škofjo Loko, trgovski 
nui V$a v Trebnjem, je bil dne 14. 
«la1944 po Nemcih in belogardistih 

feed v novomeške sodne zapore, od 
uer se ni več vrnil ter je od takrat 

grešan. 
. K?r je verjetno, da jo bil Krek Jožko 
£ «emcih in belogardistih likvidiran 

]e tedaj mrtev, se uvaja na predlog 
"jegove 
»Bat žene Krek Slavke, poslovodinje 

feitev 
H v Trebnjem, postopanje za pro- 

vsakdo 
pogrešanega za mrtvega 

sanem 
', komur je kaj znano o pogre- 

alt sû"Vs? P°zivUe, da to javi sodišču 
2u , nì^u pogrešanca Grintalu Jane- 
, -sodnemu služitelju v Trebnjem, do 
'•^Ptembra 1946. 
vn<)^;vPreteku tega roka bo sodišče na 
oi,e;.!cno prošnjo odločilo o njegovi pro- 
TOsilvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dno 13. maja 1946. 

lSp 363/46-9      * 1631 
Uvedba postopanja v dokaz 
p smrti 

hoKu ?? ^nton) posestnik v Gor. Mokro- 
24 st. 2, so je kot domobranec dne 
WiPr!la lldp,ežil bitkc na Igu pri Ljub- 
"Val^g ]0 tega dne padel, ležal na mrt- 
Vo,j, ^ odru mestnega pogrebnega za- 
•• 

v Ljubljani in jo bil istega dne po- 
je W>lla Pokopališču na Orlov vrh, kar 
Vg Sm

l dokazano po pričah, ni pa njego- 
Kor

r- obeležena v mrtvaški knjigi. 
•; •   J8 tedaj verjetno, da jo imenova- 
le •   » So uvede na prošnjo njegove žc- 
5•• §in|ek Perko, pos. v Gor. Mokrono- 
Vane S postopek v dokaz smrti ime.io- 

V 
^anem    ' komur i° ^ai znano o pogre- 
šanji. Se poziva, da javi  sodišču ali 
SođnJ?u   Pogrešanca   Baragi   Ludviku, 
'«tWi!1 uradniku v Mokronogu, do 1- 

^mbra 1946. 

^zorei!îku teRa ro1<a în p° izvpdr>i 
J bo sodišče odločilo o predlogu. 

ükraino sodišče  v Trebnjem 
dne 11. maja 1946. 

jfezna oblastva 
1638 

.        Poziv upnikom 
, u«?i    likvidacijo    tvrdk: 
4oA.°e^ & Marini, manufaktura, 
»,Lev:GosPoska ul. 29, 
^rihL %?  Viljem,   športna  trgovina, 
,•••• QosP°ska ul. 22, 
"ïtiCV  Roža,   trgovina   klobukov, 
„H-ttn; •^sPoska ul. 22, 
\/{,lh Valte, Bresternica pri Ma- 

aribori, -•01^" sporija, Kamnica pri 
S t r *u st- 117, 

»Ica,   °majer Ana, špecerija, Kam- 

r' Godili  Herman, krojašlvo. Mari- 0sDoska ul. 32. 

Komauer Hubert, manufaktura, 
Maribor, Tyrseva ul. 7, 

»Greta« Greta Muhič, konfekcija, 
Maribor, Grajski trg 1, 

K r e m p 1 Jože, trgovina in gostilna, 
Zgornje Radvanje, 

Črepinko Ülo, špecerija, Maribor, 
Zrinjski trg 6, 

Uršič Konrad, špecerija, Maribor, 
Tržaška c. 1, 

Ridi Franc, špnceriia, Pobrežjo pri 
Mariboru, Zrkovska c. 61, 

Egg er Franc, bandažist, Maribor, 
Meljska c. 3, 

Švab Herta, delikatesa, Maribor, 
Gosposka ul. 32, 
se pozivajo vsi upniki in dolžniki, da 
v enem mesecu prijavijo svoje terjatve 
ali dolgove proti navedenim tvrdkam s 
podrobnimi dokazili. 

Ker so v smislu odloka AVNOJ-a z 
dne 21. novembra 1944 nični in neve- 
ljavni vsi pravni posli, sklonjeni po 
6. aprilu 1941, pozivamo vse tiste, ki so 
si iz te imovine pridobili katere koli 
predmete in stvari ali nepremičnine iz 
kakršnega koli naslova (nakup, shram- 
ba, najem, izposodi lev ali darilo), da jih 
najkasneje v roku 8 dni od objave tega 
poziva vrnejo ali prijavijo podpisanemu 
uradu. 

Likvidator: 
OkLO Maribor-mesto, 

gospodarski odsek, razdelek za upravo 
zaplenjenih podjetij, Maribor, Orožnova 

ul. 2/1. 

Razno 

1625 
Poziv upnikom 

Tvrdka Starin Franc iz Ljubljane, 
Pogačarjev trg 3, jp prešla v likvidacijo 
in poziva vse upnike in dolžnike, da 
prijavijo svoje ev. terjatve v zakonitem 
roku delegatu in likvidatorju Molami 
Josipu v Ljubljani, Krekov trg 11. 

Likvidator 

1615 3—2 
Poziv upnikom 

Po sklepu občnega zbora »Zeleznine« 
d. d. v Ljubljani z dne 30. januarja 
1946 je omenjeno podjetje prešlo v li- 
kvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v 1 mesecu od 
dneva te objave prijavijo pismeno svoje 
morebitne terjatve na naslov: >Zelez- 
nina« d. d. v likvidaciji, Ljubljana, Tyr- 
seva 15. 

Likvidatorji 
* 

1560-3-3 
Poziv upnikom 

Tvrdka >Ljudska tiskarna in knjigar- 
na«, d. z o. z. v Ljubljani je po odloku 
M. I. R. št. I/P—1438 ddo. 15. IV. 1946 
prešla v likvidacijo. 

Podpisana likvidatorja pozivata vse 
upnike >Ljudske tiskarne« in ^Ljudske 
knjigarne« v Ljubljani in v Novem me- 
stu in >Knjigoveznice Ljudske tiskarne« 
v Ljubljani, da predlože v zakonitem 

roku svoje terjatve pismeno z doka^ 1 
nimi   listinami   vred. 

V Ljubljani dne H. maja 1946 
Likvidatorja: 
Plevel Franc. 

delegat sLjudske tiskarne ;n knjigarne«, 
d. z o. z., Ljubljana, Kopitarjeva C. 

Vetriii Franjo, 
tajnik >Slov.  knjižnega   zavoda«,   Ljub- 

ljana, Pred škofijo 5. 

Vabilo 
1627 

na mini Irtni občni ïbor, ki ga bo imelo 
Društvo za vzdrževanje otroške bolnice 
v Ljubljani za poslovno Irto 194•>. v 
sredo dne 29. maja 1946 ob devetih v 
poslopju olroške bolnice na Zrinjskega 
cesti. 

Dnevni   r r d : 
1. Poročilo predsednika in funkcionar- 

jev odbora. 2. Volitev no\ega odbora. 3. 
Slučajnosti. 

Če občni zbor ob devetih ne bo sklep- 
čen, bo o poli desetih z enakimi pogoji 
drugi občni zbor, ki bo sklepčen ob 
vsakem številu navzočnih članov (§ 7 
društvenih pravil). 

V Ljubljani dne 13. maja 1946. 
Društveni odbor 

* 
164? 

Vabilo 
na skupščino tvnlke »Vino«, podjetje 
z vinom in alkoholnimi pijačami d. d. 
v Ljubljani, v likvidaciji, ki bo dne 
3. junija 194Ü ob 10. uri v knjižnični 
dvorani ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo v Ljubljani, z naslednjim dnevnim 
redom: 

1. Otvoritev   in   konstituiranje   skup- 
ščine. 

2. Poročilo likvidatorjev. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanje o prpstanku likvidacije. 
5. Sklepanje o razrešnici likvidatorjev. 
6. Sklepanje o spremembi družbenih 

pravil: 
a) čl. 3. a se naj glasi: da nakupuje 

in prodaja na veliko in drobno 
vino in druge alkoholne pijače, 
doma in v tujezemstvu; 

b) čl. 6. a se naj glasi: Federalna 
Slovenija, zastopana po od Na- 
rodne vlade za Slovenijo vsako- 
krat določenem pooblaščencu, 
vpiše 95% glavnice; 
čl. 6. b se naj glasi: drugih 5°• 
glavnice morejo vpisati držav- 
ljani Demokratične federativno 
Jugoslavije, kakor tudi domače 
pravne osebe. 

7. Volitev 5 članov upravnega odbora. 
8. Volitev 3 članov nadzornega odbo- 

ra in 3 namestnikov. 
9. Predlogi in pritožbe. 

10. Slučajnosti. 
Skupščina je po čl. 24. in 27. pravil 

sklepčna, če je po prvem njenem sklicu 
na njej zastopana vsaj Vs delniške glav- 
nice. 

Na skupščini imajo pravico glasovati 
oni delničarji, ki bodo vsaj 8 dni pred 
skupščino položili pri blagajni tvrdke. 
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Ljubljana, Tržna ul. 6. začasno potrdilo 
o vplačanih delnicah. Vsaka delnica 
daje pravico do 1 glasu. 

V smislu čl. 23. pravil glasujejo na 
skupščini delničarji osebno ali po svojih 
pooblaščencih, ki se morajo izkazati s 
(»osebnim pooblastilom. Pravne osebe 
izvršujejo glasovalno pravico po svojih 
pooblaščenih zastopnikih. 

Ljubljana dne 14. maja 1946. 
Likvidatorja: 

Deu Žanc s. r., Dr. Zdolšck Jože s. r. 

Izgubljene listine 

Izgubila sem orožni list št. 348, 'zdan 
od MLO Ljubljana z dnem 8. VIII. 1945. 
S tem ga preklicujem. 
1668 Bcrnot Tončka 

Vojna knjižica št. 228136, izdana na 
ime: Đurkič Vojislav se je izgubila in 
se s tem preklicuje. 
1628 Đurkič Vojislav 

Izgubila sem svojo osebno izkaznico 
na ime Grandlič Kristina iz Hrastja št. 
9, izdano od KLO Št. Jurje. S tem jo 
preklicujem. 
1632 Granđlič Kristina 

Ukradene so mi bile vojaška knjižica, 
izkaznica NM, izkaznica OF, sindikalna 
izkaznica, legitimacija USOJ in objava 
za kontrolo na vlakih Ljubljana—Jese- 
nice in Ljubljana—Zagreb, vse na ime 
Herček Kristina, uslužbenka NM v Ljub- 
ljani. S tem jih preklicujem. 
1643 Hcrčck Kristina 

Ukradena mi je bila začasna osebna 
izkaznica št. 38, izdana od KLO na Vrh- 
niki na ime Jeršinovec Helena z Vrh- 
nike. S tem jo preklicujem. 
1624 Jeršinovec Helena 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
St. 140, izdano od KLO v Dolenji vasi 
nad Škofjo Loko na ime Jesenko Jožef 
iz Dolenje vasi. S tem jo preklicujem. 
1636 Jesenko JÔfei 

Ukradene so mi bile: oeebna izkazni- 
ca št. 089164, izdana od komande NM v 
Ljubljani, vojaška knjižica, izdana od 
KLVP ter tedenska žel. legitimacija št. 
62, izdana od uprave drž. žel. v Ljublja- 
ni na ime Koler Jožica, Medno 35. S tem 
jih preklicujem. 
1666 Koler Jožica 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 017725, izdana od KLO v Selnici ob 
Dravi na ime Krebs Otilija iz Janževe 
gore 131. S tem jo preklicujem 
1655 Krebs Otilija 

Ukradene so mi bile osebna izkaznica 
na ime Kukovič Pavla, izdana od ko- 
mande NM v Ljubljani, izkaznica OF in 
družinski list na ime Kukovič Pavla ki 
živilske karte za mesec maj na ime Ku- 
kovič Pavla in Janez, izdane od četrti 
Šiška, ter letno spričevalo II. letnika 
uršulinskega učiteljišča v Ljubljani na 
ime Bučar Marija iz Ljubljane, izdano 

leta 1944/45. od ravnateljstva uršul. učit. 
v Ljubljani. S tem jih preklicujem. 

Kukovič Pavla, 
1641 Ljubljana 

Izgubil sem šofersko izkaznico štev. 
2559, izdano od MLO, oddelek za notra- 
njo upravo v Ljubljani na ime Logar 
Stanko z Jesenic. S tem jo preklicujem. 
1657 Logar Stanko 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani ter 
izkaznica OF, izdana od četrti Center v 
Ljubljani na ime Macheno Marija iz 
Ljubljane. S tem ju preklicujem. 
1042 Macheno Marija 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
842, izdano od krajevnega odbora St. 
Jernej na Dol. na ime Malj Ana iz Št. 
Jerneja. Stem  jo preklicujem. 
1658 Mali Ana 

Izgubil sem osebno legitimacijo, izda- 
no od MLO Kranj, orožni list za samo- 
kres 6.5 mm, izdan od OOOF ljubljan- 
skega okrožja, dovolilnico za vožnjo z 
motornim kolesom Javva 200, evidenčna 
štev. tablice S-2323, izdano od ministr- 
stva za lokalni promet in dovolilnico za 
fotografiranje, izdano od ministrstva za 
notranje zadeve v Ljubljani. Vse listine 
se glase na ime Marenčič Janez iz Kra- 
nja. S tem navedene listine preklicujem. 

Marenčič Janez, 
1645 Kranj — Savski breg 7. 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 
009292, izdano od okrajnega ljudskega 
odbora Ljutomer na ime Mavric Alojzi- 
ja roj. Zirovnik iz Hermancev št. 60, 
krajevni LO Sv. Miklavž pri Ormožu. 
S tem jo preklicujem. 

Alojzija Mavric. 
1631 Hermanci 60, p. Sv. Miklavž 

Podpisani Mlinar Jože, stan. v Pod- 
skrajniku 8, KLO Dolenja vas, okraj Ra- 
kek, sem izgubil: 

1. osebno izkaznico brez datuma in 
št., izdano od KLO Dolenja vas, 

2. eno nabavnico za nabavo 2 plaščev 
in 2 zračnic za bicikel, izdano od okrož- 
nega odbora ljubljanskega okrožja z dne 
2. maja 1946, št. 314•157, 

3. šest nabavnic na ime Bartolj Anton, 
sedlar, Cerknica, izdanih od okrajnega 
ljudskega odbora Rakek dne 10. maja 
1946, št. 129972 do 129977, za nabavo 
raznega blaga. Vse navedene listino s 
tem preklicujem. 
1637 Mlinar Jožci 

Izgubilo se je potrdilo o dodelitvi evi- 
denčne tablice za tovorni avtomobil 
znamke Ford štev. S—0086, izdano od 
min. za lokalni promet v Ljubljani na 
ime »Navod« iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujemo. 
1656 »Navode, Ljubljana 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od okrajnega odbora OF v Rib- 
nici na ime Petek Franc, Otavice št. 36. 
S tem jo preklicujem. 
1652 Petek Franc 

Izgubil sem šofersko izkaznico št. 1D./ 
izdano «d «aobračajnega odd. I V. •••• 
ske oblasti v  Ljubljani  na  ime Rasp 
rie Avelin iz Hreljina. S tem jo prcK" 
cujem. 
1639 Hasporič Avclui 

Izgubil   sem    šofersko   izkaznico  *<• 
2938, izdano 8. inarca 1946 od MLO, °°' 
sek za notranjo upravo v Ljubljani n 
ime Rasporič Avelin iz Hreljina pri ^* 
šaku. S tem jo preklicujem. .. 
1640 Rasporič Avelin 

Izgubil sem  zač. osebno legiüm»01'0 

št. 867, izdano od MLO Slovenj Gradec 
in šofersko legitimacijo, izdano od m^ 
strstva za lokalni promet. S tem ji" Pr 

klicujem. .,. 
Roje Anton, a\toprrvozi• 

1634 Slovenj Gradec. 

Izgubio sam platnu knjižicu serije ^' 
broj 82153, izdanu od IX   udarne MW' 
de XX. udarne divizijo za 1946. g<&m 

pa istu oglašavani nevažećom. 
1648 Kapetan Sladoja ••» 

Uničeni sta mi bili spričevali I. '"•. 
razreda I. drž. realne gimnazije v • 
Ijani za 1. 1939/41. „a ime Stare D«=r 
iz Dobrave pri Bledu. S tem jih PreJ 

cujem. 
1626 starc puïai' 

Avtomobilska tablica z evid. Števijjf 
S—6396 se je izgubila in jo s tei« P1 

klicujem. 
1663 Delegat        , 

drž. sodarskejra pH'F;,, 
Sulcer Franc v Mar»*""^ 

Izgubil sem prometno knjižico0"1^ 
sko kolo, št. lim, izdano od kÄ. 
NM v Ljubljani na ime Seben» Fel 

iz Ljubljane. S tem jo •••••••••••:• 
1630 sUenik Fcbtf 

Uničeno mi je bilo med vojno «P11 e. 
vaio višjega tečajnega izpita državne [0 
alne gimnazije v Kočevju za šolsU0 V 
1927/28. na ime Šifrar Leon, •&• 
maja 1909 v Dobropoljah okraj &0" 
je   S tem ga preklicujem. „ 
1654 gifrar kc01

iiä 

Izgubil sem svojo osebno izkaz"'£%< 
ime Škufca Franc, izdano od KhU 

žemberk. S tem jo preklicujem. 
1633 skiifca Fra»' 

izda ml 
Izgubila sva osebni izkaznici, -&. v 

od MLO v Tržiču na Gor. na i»e
el prf 

car Martin in Frančiška iz Loma »J » 
Tržiču. S tem jih preldicujeva.    . 
1653 Stancar Mart»' 

Stancar Fra»«^ 
Izgubili so se beli  bianco žir? /L. 

št. 863.274, 26.431-26.450 in rdeči D 
co žiro čeki št.  249.351— 249.370,     „j 
ni od Narodne banke, podr. v LJ""J- 
in jih s tem preklicujem. 
1667 Tomšič «'''• hniua 

trgovina z lesom, vn»    fJ 

Izgubil sem spričevalo 5. ^jLo ^ 
moške real. gimn. v Ljubljani, iz^n, v 
ravnat. II. drž. moške real, fi» <p 
Ljubljani na ime Žerdin štetan .$, 
kov 55 (Prekm.).S tem ga EF c'tefa» 
1659 Sordi» MCJ 

Založba: Urirava Uradneea lista LRS; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani 



Letnik 1. 

VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 37. kosu uradnega lista LRS z dne 18. maja 1946. Štev. 11. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

17. Odločbe za posamezna podjetja. 
—  Popravek. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

17. 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS je določil pro 
lzvodno cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Tvrdki Bande k Ana, stroj, pletilstvo v Celju 

j^Pjca, vel. 1 iz bombaža in vigogne .... 
capica, vel. 2 iz bombaža i.i vigogne .... 

ifaPica, vel. 3 iz bombaža in vigogne    .... 
• velik iz bombaža in vigogne  
ftli mali iz bombaža in vigogne  
tro5ka garnitura iz bombaža, vel. za 1—21etno   . 

jjoski brezrokavnik iz bombaža in vigogne, št. 2  . 
roške garniture iz bombaža in vigogne   . 

/lesoSne obveze iz bombaža  
t>tr sVer z r0';av' lz bombaža in vigogne, vel. 2 r°ske rokavice iz bombaža in vigogne, za 4—Oleine 

To cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 1043/3 z dne 29. aprila 1940. 

komad 
din 
21.40 
24.27 
27.80 
30.63 
21.82 

108.73 
113.70 
173.93 

13.01 
151.20 
24.— 

Tvrdki Justina Marovt, pletilstvo. Šmartno ob Paki: 
vigogne 

komad 
i  pulover   brez   rokavov,   vel.  norm.,  iz 

št. 10 komad   121.77 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 1020/2 z dno 29. aprila 194G. 

.Tvrdki   Franc   Jakopina,   stroj,  pletilstvo,   Cerklje 
pn Kranju: 
j din 

ftsko nogavice, barvane iz bombaža ....   par     48.29 
Cena  volja  franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
ßt. 1G92/2 z dne 29. aprila 1Ö46. 

Tvrdki   Mariborska   tovarna   perila,   Maribor: 
klii r. ^n 

,avničarska obleka >Bajaco«, vel. 40—52 iz modrega 
keper (bomb.) komad   293.92 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
gt- 1908/1 z dne 29. aprila 1940. 

,     Tvrdki Celulozna tovarna Goričane: 
8ul?4 din ••••• lužica 1••   1.58.75 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev 
"V    6l. 841/4 z dno 2. maja 1940. 

Tvrdki Oberbauer & Co., tovarna gumijastih izdel- 
kov, Celje: komad 

din 
zastave ruske  3m 22.70 
zastave amerikanske 2.G0 m ....... 28.95 
zastave razne  1.5—2 m 10.92 
steznik, art. 801, vel. 08, 72, 70, 80, 84, iz umetne svile 54.05 
moderček, art. 901, vel. I—IV, iz umetne evile . . . 47.85 
moderček, art. 900, vel. I—IV, iz umetno svile . . . 4G.7C 
steznik, art. 800, št. 08, 72, 70, 80, 84, iz umetne svile     53.- 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1039/7 z dne 2. maja 1940. 

Tvrdki   Cvetic   Janez, tovarna perila, Murska Sobota: 

komad 
din 

art. HUN II moška srajca z dolgimi rokavi, vel. 37—42, 
iz oksforda 130.97 

urt. HUN III dečja srajca z dolgimi rokavi, vel. 28—31, 
iz oksforda 8G.52 

art. HUN III dečja srajca z dolgimi rokavi, vel. 32—35, 
iz oksforda 94.45 
Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 190G z dne 2. maja 194G. 

Tvrdki  Kušlan   BožOj pletilstvo, Kranj: 
din 

moški telovnik z rokavi, art. 90 iz vigogne in bombaža, 
vel. I in II komad   178.5G 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev 
Štev. 40/3 z dne 3. maja 1940. 

Tvrdki »Lana« tekstilna tovarna, Ljubljana: komad 
din 

nrt. 200, zemper z dolgimi rokavi iz bombaža 40/1 .     .   154.53 
art. 100, majica za novorojenčka iz bombaža 40/1 .     .     19.08 
art. 1280, dečje hlačke kratke, vel. II. iz bombaža, 40/1     19 08 

Dodatek za velikost IV  in  VI  po  din  2.—  za  velikost. 
Dodatek za velikost VIII. X. XII po din 3.— za velikost: 

art. 1205/0,  decjc  majice z dolgimi  rokavi  vel.  II iz 
bombaža  40/1 30.5•; 
Dodatek za velikost IV in   VI po  din  1.50  za  velikost 
Dodatek za velikost VIII,   X.   po   din   3.—   za   velikost 
Dodatek za velikost XII po din C— za velikost. 
Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Štev. 1920/1 z dne 3. maja 1940. 

Tvrdki   S la p nil: Amalija,   strojno pletilstvo,   Bočna- 
Gornji grad: komad 

din 
moško kopalne hlače, art. XX, vel. norm., iz vigogne       71.00 
ženski kopalni kostum kombiniran z belim, vel. norm., 

iz vigogne 93-56 
Cene veljajo  franko izdelovalnica brez javnih dajatev.'* 
ft. 1711/3 z ••• k Buùa 1M& 
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Tvrdki   Baebler, stroj, pletilstvo v Radovljici: 
ducat 

din 
art. 169 damske   svilene   nogavice   iz   umetne   6vile, 

vel. b'/->, 9, 9X- 534.50 
art. 220 damske  platirane  nogavice  iz  svile  in   stau. 

volne, vel. 8V2, 9, 9'• 641.48 
art. 500 damske   svilene   Cotton-nogavice   iz   umetne 

svile, vel. 872, 9, 9K 1.028.5S 
art. 515 damske svilene Cotton-nogavice iz specialne 

>Zellvag« svile, vel. 84t, 9, 9^  .     .     .     .   1.165.49 
art. 307 otroške kratke nogavice iz etan. volne, vel.  I      177.89 
art. 307 otroške kratke nogavice iz stan   volne, vel. II      294.95 
art. 327 otroške nogavice, angl. način iz stan. volne, 

vel. I    ..........     .      264.60 
art. 327 otroške nogavice, angl. način iz stan. volne, 

vel.  II 015.62 
art. 447 moške nogavice iz stan. volne, vel. IOV2, 11, 

IVA 477.83 
art. 457 moške nogavice, kratke, z gumo iz stan. volne, 

vel. 10K, 11, IIV2 365.12 
Prednje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Štev. 1475/4 z dne 3. maja 1946. 

Tvrdki    Cvetic   Janez,   tov.   perila   v  Murski  Soboti: 
komad 

art. Drava dečje srajce z dolgimi rokavi, iz »Adria« 
cefirja, vel. 32—35  

art. Drava otroške srajce z dolgimi rokavi, iz >Adria< 
ceîirja, vel. 28—31  

«rt. Dora  moške srajce z dolgimi  rokavi, iz narod- 
nega cefirja,  vel. 36—42  

art. Derbi  moške kratke hlače na pas, iz »Morava« 
cefirja, vel. 75—100  
Prednje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Štev. 1906/6 z dne 29. aprila 1946. 

din 

95.32 

87.32 

100.97 

67.80 

Tvrdki Josip Ambrožič, Ljubno-Podnart: 
din 

1 par gredeš za- čiščenje ovčje volne 109 50 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 1013/2 z dne 4. maja 1946. 

Tvrdki Drž. gozdna   uprava   ing. Šmavc, Šoštanj: 
100 kg 

din 
lesene vrvi:   5 mm — volna 10/2   ......   1.584.— 

10 mm — volna 14/2   .-,,..,   1.166 — 
15 mm — volna 17/2   .,..,.      853.— 
20 mm — volna 20/2 732.— 

Cene veljajo franko skladišče brez javnih dajatev. 
Št. 1788/2 2 dne 4. maja 1946. 

Tvrdki C. D. Hočevar, tvornica gospodarskega orodja, 
Kamnik: 

din 
kranjske sekire V2 brušene 1 kg 42.75 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 2012/1 2 dne 6. maja 1946. 

Tvrdki   D. Fur lan,   Črnuče: 
transformator za obločno varjenje tipa sHefajste, pre- 

vozen in z vsem  priborom, priključna napetost 
380 voltov pri 50 per/sek in z varilnim  tokom        din 
do 200 amp komad 22.599.— 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 2010/1 z dne 8. maja 1946. 

Tvrdki ing. La v ri č   Franc, Ljubljana: 

na  d e be lo : 
tekoča  brilantina  in orehovo olje  v  steklenicah  20 g 

30 g 
trda brilantina v dozah 10g   

na   dro I) no: 
tekoča brilantina in orehovo olje v steklenicah 20 g 

30 g 
trda brilantina v dozah 10 g  

Cene veljajo v prodaji na drobno in debelo, vključno vse 
javne dajatve. 

Št. 1785/1 z dne 7. maja 1946. 

din 
12.12 
15.15 
5.90 

13 50 
17.- 
6 50 

Tvrdki M. Pušnik, stroj, pletilstvo, Maribor: 

1. otroške hlačke s stopali za 3—41etne iz bombažne 
preje 

komad 
din 

99.90 
2. kmečki telovniki št. II, iz vigogne .     .     .     .     . ,      .• 
3. damske majice št. II, iz bombaža  .     .     .     ,     . q^j 
4. damske hlačke št. II, iz bombaža 6'-4 

Cene   veljajo   franko  izdelovalnica  brez   javnih dajatev. 

Št. 2067/1 z dne 10. maja 1946. 

Tvrdki Tona Poljšak, pooblaščeni elektrotehnik, Ljub- 
ljana, 'Irata  12: 

1000 kom. 
kompletne varovalne patrone din 
1.   0 amp 2-683.— 
'i- K» amp 2.690.- 
3. 15 amp      ,     ,     . 2.752.— 

Cene   veljajo  franko izdelovalnica  brez  javnih  dajatev 

Št. 1774/2 z dne 10. maja 1946. 

Tvrdki    Koltaj    Karel,   pletilstvo   v    Prosenjakovcih 
fPrekmurje): ,. 

komad 
din 

art. 10/6   dekliški   sviter   na   gumbe   iz   vigogne   in Q» 
cel. volne, vel. 6 za 8—lOletne .... 8j-a 

art. 10/8   dekliški   sviter  na   gumbe,   iz  vigogne   in .- 
cel. volne, vel. 8 za 10—121etne .... i0ii 

art. 10/4   dekliški  éviter   na   gumbe,  iz  vigogne   • „g 
cel. volne, vel. 4 za 0—81etne .... "" 

art.   5/II  moški  pulover z zadrgo,  iz  cel.  volne  in 1-i_- 
vigogne, vel. II normama  *5 

art. 15/11  ženski   sviter   na   gumbe,   iz   vigogne   in ^^ 
cel. volne, vel. II normalna  134-— 

art.   5/8   fantovski  pulover z zadrgo, iz vigogne in ••••,• 
cel. volne, vel. 8 za 10-121etne .... 1UJ,d 

art. 10/II  ženski   éviter   na   gumbe,   iz   vigogne   in ,Q 
cel. volne, vel. II normalna . 

Cene   veljajo   franko  izdelovalnica   brez   javnih dajat 

št. 1918/1 z dne 2. maja 1946. 

Popravek 

V »Vestniku urada za cene« §t. 8  (priloga k 34. kosu 
Uradnega lista LRS z dne 8. maja 1946) objavljene cene vezalk 
za tvrdko Ludvik Cilenšek, tovarno v Studencih pri Maribo 
(stran 30, 1. stolpec spodaj in 2. stolpec zgoraj), veljajo « 
100 parov. 

Urad za cene 

Založba: fiorava üradaeßa usta LRS; urednik: P.ohaj; Robert: tiska tiskarna »Merkuti d. d,.-. sni ï LJvibUaat 
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Priloga k 88. kosu z dne 22. maja 1946. Številka 38. 

_Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Vpisi: 534. 

^ež: Ljubljana. 
gan vpisa. 8. maja 1946. 

esedilo;  Državno  trgovinsko  podjet- 
ja olovniii:..   ~r,..i ;  

Ob 
avenij,, »žcleznina«. 

•• ••?'•>   predmet:   nakup  in   prodaja 
in ifv.e!° železa in vseh v železninarsko 
delk sko  stroko   spadajoči»   iz- 
^ocik?V' st,°iev • oro<ija vseh vrst, mo- 
leza »' koles in šPor,neKa blaga iz že- 

PorT   . stavüenek'a  stekla. 
2ors|?

]etJe  Je   pravna   oseba   pod  nad- 
skrbo°m m'ulslrstva za trgovino in pre- 

îow l?'ie v°di upravnik, v njegovi od- 
Hîojînfi 8a zastopa namestnik — po- 
Ç« upravnika. 

Za tr
rav,n|k: Pojavnik Ivo, delegat min. 

c%8, in Preskrbo Pri tvrdki Rakuš v 
Pran"    Pomočnik    upravnika:    SJa;n<č 

2a
C v Ljubljani. 

roma P°<ljetje   podpisuje  upravnik  ozi- 
Uprav •   njegovi   odsotnosti   pomočnik 
obe}, tako,    da   postavi   eden  od 
PiSanp

Sv°J   podpis   poleg   odtisnjenega, 
"§a  ali  tiskanega  besedila   firme. 
"krožno sodišče v Ljubljani 
7l     dne  6.  maja   1946. 
11 67/40 — Rg À VIII 116/1 

6•5        Spremembe in dodaikU 

D
edež:  Ljubljana. 

« W-fisa: 8 maJa 194G- et»a r 1 * Blasnik» ,,a81- univerzi- 
i f "skarna,  litografija m   kartonaža 

p' 
h hifi0^10^' ministrstva za industrijo 
carstvo z dne 29. aprila 1946, Pors. 
k Vin\'Zbriše dose^anJi delegat Jer- 
-fago        in vpiše novi delegat Jenko 

0krožn0 sodišče v Ljubljani 
dne 6.  maja   194G 

Rg B I Ì57/24 

4 
ue

a
d

n
ež: Ljubljana. 

&•*••!1     ' miI]istr3tva za trgovino in 
"20/S ?°.z   dne  20.  aprila   1946,   IV. 

p1 kvidato?-'a Prešla V likvidacii°- 
tV^kenar    ^vone,    dosedanji    delegat 

^fiab/ » Ad,olf'   dosedanji    pomočnik 
'vrdke iu 

Objave 
Košir Stane,    uradnik ministrstva za 

trgovino in preskrbo, vsi v Ljubljani. 
Likvidatorji skupno podpisujejo likvi- 

dacijsko  firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 6.  maja  1946. 
Kg A II 236/22 

* 
637. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. maja 1946. 
Besedilo: Friderik Scrbcc. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo v  Ljubljani z dne 29. aprila 
1946, VIII št. 64/27, je tvrdka prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorja   skupno  podpisujeta   li- 
Devinska ulica 6, 

Košir Stane, uradnik v Ljubljani, Ce- 
lovška c. 97 a. 

Likvidatorja  skupno  podpisujeta  li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6.   maja  1946. 

Rg A 11 199/2 

Zadružni register 
Vpisi: 

G38. 
Sedež: Gomilsko. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za.Iru- 

ga z omejenim jamstvom v Oeinikkcni. 
Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in go- 
zdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste, 

č) najemanje in nakupovanje Inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist, 

A) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Vse to naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 10. februarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Zadružr. delež znaša en sto dinar- 
jev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Priobči- 
la se izvršujejo s tem, kolikor ni v pra- 

vilih določeno drugače, da se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 6 članov, ki jib vse 
voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Rančigaj Anton, posestnik v Gomil- 

skem 47. predsednik, 
Vjrant Stanko, upokojenec, Gomils.ko 

46, tajnik, 
Božič Ivan, posestnik v Gomilskem 2, 

blagajnik, 
Sorn Martin, pos. v Grajski vasi 18, 
Kunst Jernej, pos. v Grajski vasi 8, 
Plaskan Ivan, kmet. sin, St. Rupert 

št. 11, 
Šketa Franc, posestnik v Trnavi, 
Vasle Joie, kmečki sin, Zakelj št. 1, 
Rančigaj  Franc,  kmečki sin  v  Šma- 

bvžu, vsi odborniki. 
Zadrugo zastopata in podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to poblažie- 
na člana upravnega odbora. 

Okrožno sodiSče v Celju 
dne 2. maja 1946. 

Zt 51/46 — Zadj VII 3/2 

639. 
Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Kozjem. 
Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, 

e) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarsKih 
panog kakor sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in go- 
zdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrstđ, 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist, 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 13. januarja 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša petdeset dinar- 
jev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Vsak zadružnik jamči še z dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Pri- 
občila se izvršujejo s tem, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, da se nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski. 



Siran 22Ü. gtev. 38. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 9 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Druškovič Ivan, mehanik, Kozje 38, 

predsednik, 
Palir Antonija, nameščenka. Kozje 

19, tajnica, 
Šket Andrej, fin. uradnik, Kozje 38, 

blagajnik. 
Maček Martina, trg. nameščenka, Le- 

siono štev. 1, 
Tacer Jurij, posestnik, Pilštanj 40, 
Križnik Mihael, pos., Drensko rebro 

št. 16, 
Marčen Vid, pos., Prevorje št. 47, 
Golič Marija, trgovka, Buče 25, 
Beline Ivan, posestnik, Zeče 10, 
Kranjc Karoi, posestnik, Kozje 91, 
Valenčak Karol, posestnik, Kozje 105, 
Presker Jožef, mesar. Kozje 3. 
Zadrugo   zastopata    in    podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblašče- 
na člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. maja 194G. 

Zt 52/46 — Zadr VII 4/2 

640. 
Sedež: Loče. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom v Lofah. 
Naloga zadruge je: a) prevzemanje 

vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic, b) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke za 
račun članov ter plačevanje lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov, 
c) najemanje, nakupovanje ali zgraditev 
nepremičnin in inventarja radi zagoto- 
vitve 'wdobnih obratovališč za obdelo- 
vanje lesa, č) poglobitev zadružne vzgoje 
in zavesti, pospeševanje smotrnega go- 
zdarjenja in gospodarjenja z iesom 
sploh. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 24. februarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Zadružni delež znaša petdeset dinar- 
jev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Priob- 
čila se izvršujejo s tem, kolikor ni v 
pravilih določeno drugače, da se nabi- 
jajo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in morebitni na- 
čelniki odsekov in 3 člani, ki jih vse 
voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Trojar Matija, obratovodja. Loče 12, 

predsednik, 
Lubej Karol, kmet, Koble 7, tajnik, 
Valand Alojz, mesar, Loče 27, bla- 

gajnik, 
Satler Alojz, kmet, Draža ya_s 68, 

Kohne Franc, delavec, Zbelovo 30, 
Skale Franc, kmet, Ziče 8, 
Cvahte Jernej, kmet, Koble 22. 
Zadrugo    zastopata    in    podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za  to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. maja 1946. 

Zt 28/46 — Zadr. VI 177/3 
* 

641. 
Sedež: Polje ob Sotli. 
Dan vpisa: 25. aprila 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Polju ob Sotli. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš, 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del, d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni materi- 
al, e) da s pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu, f) da po možnosti 
od pristojnih vojaških oblasti izposljuje 
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. Za- 
druga je bila ustanovljena na skupščini 
dne 16. januarja 1946 za nedoločen čas. 
Zadružni delež znaša dvesto dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. — 
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. — Priobčila 
se izvršujejo s tem, kolikor ni v pravi- 
lih določeno drugače, da se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. — Upravni 
odbor sestavljajo: predsednik, tajnik, 
blagajnik, morebitni načelniki odsekov 
in " članov, ki jih vse voli skupščina za 
dobo treh let. — Člani upravnega odbo- 
ra so: Šarlah Ivan, Lastnic 8, predsed- 
nik, Šmajgart Karol, Lastnic 4, Omerza 
Jožef, Lastnic 63, Šturbej Franc, Brezo- 
vec 22, Rezek Franc, Polje 6, Valenčak 
Ivan, Sedlarjevo 9, Debelak Maks, Pre- 
lasko 7, Jazbec Alojz, Lastnic 4, tajnik, 
Dobra;ec Avgust, Polje 21, blagajnik, 
Hostnik Anton, Polje 5. 

Zadrugo    zastopata    in    podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbo- 
ra, če sta odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. aprila 1946. 

Zt 20/46 — Zadr. VI 175/3. 
* 

642. 
Sedež: Oplotnica. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom • Oplotnici. 
/ 

Naloga  zadruge  je:   a)   prevzemanje 
vseh  vrst  lesa   (gozdnih   pridelkov) ofl 
svojih   članov   gozdnih    posestnikov, 
smislu posebnega dogovora pa tudi 
uprav državnih   gozdov   in   razlasc?jf. 
posestev ter agrarnih zajednic, b) °"   " 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke z 

račun članov ter plačevanje lesa P° :' 
vršeni  prodaji  in  po odbitku stropovi 
c) najemanje, nakupovanje ali zgradi, 
nepremičnin in inventarja radi ^8° 
vitve sodobnih obratovališč za obdelo- 
vanje lesa. č) poglobitev zadružne vzgo] 
in zavesti, pospeševanje smotrnega S 
zda r jen ja   in    gospodarjenja   z   les" 
sploh. 

Vse te naloge opravlja radi ?aal 

pomoči in izboljšanja gospodarstva v 

jih članov in delovnega ljudstva. 
Zadruga je bila ustanovi; na na sW 

ščini dne 3. marca 1946 za nedolo^11 

čas. r. 
Zadružni delež znaša petdeset dina 

jev in se mora plačati ob vstopu v 
drUK°- »vrat- Vsak zadrv-nik jamči še z desenu 
nim  zneskom vpisanih deležev. •rJ. v 
čila   se  izvršujejo s  tem,  kolikor 1,1..„ 
pravilih določeno drugače, da se n' 
jejo na zadružni razglasni deski.        J. 

Upravni   odbor  sestavljajo:  Pre4sji|j 
nik, tajnik, blagajnik in 6 članov, k1 ' 
vse voli skupščina za dobo 3 le't. 

Ciani upravnega odbora so: •. 
Hmelak Julij, pos., Oplotnica 27, P' 

sednik, 
Golčer Anton, pos., Oplotnica y'.„/ic, 
Globovnik Anton, pos., Kot ^,•\7, 
Smogavc  Ludvik,   pos.  sin,   ^° 

blagajnik, 
Boček Martin, pos., Kot 18, 
Hohler Janez, pos., Božje 21, 
Brgles Jožef, pos., Brezje 9,      .v gl, 
Videčnik Ferdinand, pos., Modn° 
Fridrih Franc, pos., Kebelj 18._   .^ 
Zadrugo    zastopata    in    Podpljbora» 

predsednik in tajnik upravnega ^jjjy 
če sta  odsotna,  pa  dva za  to P° 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrcžno sodišče v Celju 
dne 2. maja 1946. 

Zt 46/46 — Zadr. VII V» 

* 
643. 

Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. oJfle- 
Besedilo: Živinorejska zadruga z^cljU- 

jenim jamstvom v Sv.Juriju P", „• 
Naloga zadruge je: a) da k«01 ^jib 

izbira za pleme pritnerno živino ){()D, 
zadružnikov ter vodi o teh živa'1» •\( 
trolo, b) da vodi rodovnik Ìn,JLna«i 
kont..- Rodovnik mora voditi 10Vved<>. 
pasemsko ustrezajoče in drugo g ,0v 
Molzno nadkontrolo in kontrolo '^^ 
nika izvaja pristojna poslovna ^aSti 
c) da nabavlja plemensko živl" 'Dgcine 

plemenjake in živinorejske Pot^ie ta^0 

za svoje zadružnike aH P05• „L m10' 
nabavo, č) da prevzema od elan ^„• 
ko, ga predeluje in plačuje za ••

•
 •• 

po kakovosti ali povprečno ter to v &<y 
in mlečne izdelke vnovčuje, d) °   0?pc 

;o te naloge postavlja v svojem *   ^ 
in P° darskem okolišu  zbiralnice i" jft-pri' 

trebi predelovalnice mleka, ej 
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v. rt*' in vzdržuje skupne pašnike za 
sivino svojih zadružnikov, f) da prireja 

a svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
^ve, premovanja, strokovna predava- 
v.'a. ''i kar še spada k pospeševanju 
živinoreje. 

^ara<Ji uspešneišega poslovanja oprav- 
4a zadruga delo po odsekih. — Vse te 
jä'oge opravlja radi samopomoči in 
zboljšanja gospodarstva svojih članov 

|J| delovnega  ljudstva.   —   Zadruga  je 
bila ustanovljena    na    skupščini   dne 
iJ- I. 1946 za n-določen čas. — Za- 

ruzni delež, znaša en sto dinarjev in 
e inora plačati ob vstopu v zadrugo. — 
Sak zadružnik jamči še s petkratnim 

i?6^0• vpisanih deležev. Priobčila se 
vr.si]jej0 s tem, kolikor ni v pravilih 

J  oceno drugače, da se nabijejo na za- 
uruzni razglasni deski. 

Upravni   jdbor  sestavljajo:- predsed- 
1,{' podpredsednik,   tajnik,   blagajnik, 

, Ofebitni načelniki odsekov in 3 člani, M Jih 
Cl 

vse voli skupščina za dobo 3 let. 
^rlani upravnega.odbora so: 
usçt pranj05 pOS^ Hvuševec 14, pred- 

aj et Ivan, pos.,'Černoliea 16, podpred- edtiik, 
recar Franc, pos., Bezovje 20, tajnik, 

gaj -Ktnak Jožef' P°s-' Hrušovec 15, bla- 

?icJanšek Jožef, pos.,  Št. Ilj-Dramlje, 
?l0mšek Ivan, pos., Sv. Jakob 16, 
2e%k Franc, pos., Sv. Urban 2. 

j)rej,
ruR°    zastopata    in    podpisujeta 

ce jSednik in tajnik upravnega odbora, 
c]an aodsotna, pa dva za to pooblaščena 

a upravnega odbora. 
Okrožno sodišče r Celju 

dne 2. maja 1946. 
Zt 50/46 — Zadr. VII 2/2 

6j4m * 

ffdež: Šoštanj. 
j£Q vpisa: 25. aprila 1946. 

••• 
Sedilo: Živinorejska selekcijska za- 

sa z omejenim jamstvom v Šoštanju. 
Ì2l)ìr za<*ruge je: a) da komisijsko 
Zadrf-Za pleme primerno živino svojih 
Wo K11COV ter vodi ° teh živalih kon- 
1'ojjf ' .| '  da vodi rodovnik  in  molzno 
^sem ?' ^^ovnik mora voditi ločeno 74» 
^olzn ustrezajoče in drugo govedo, 
lika • nadkontr°lo in kontrolo rodov- 
c) • lzvaja pristojna poslovna zveza, 
Me«n n.aoavlJa plemensko živino, zlasti 
•• Sv^?Jake in živinorejske potrebščine 
zabavo0 v^družnike ali posreduje tako 
\ o ' c) da prevzema od članov mle- 
Po'jj„, predelujo in plačuje za njih račun 
iti mip°Vosti ali Povprečno ter to mleko 
Se8o t

cne izdelke vnovčuje, d) da v do- 
^fskctn3 Postavlja v svojem gospo- 
Wi n, ,°kolišu zbiralnice in po po- 
S^oi p.redelovalnice mleka, e) da pri- 
dno • •.^•*•1• skupne pašnike za 
** ^•••• zac1r"z"il<ov, f) da prireja 
slave n Zadružnike živinske sejme, raz- 
zia in

pfemoyan.ia, strokovna predava- 
Zivinoreiiar §e  sPada  k  pospeševanju 

!k zadri, usI>pSnejSega poslovanja oprav- 
ke    Ra de,° P° odsekih. — Vse te 

opravlja   radi   samopomoči   in 

izboljšanja gospodarstva svojih članov 
in delovnega ljudstva. — Zadruga je 
bila uslano Ijena na skupščini dne 
17.11.1946 za nedoločen čas. Zadružni 
dolež znaša en sto dinarjev in se mora 
plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Priobčila se izvr- 
šujejo s tem, kolikor ni v pravilih do- 
ločeno drugače, da se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 5 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Medved Jože, posestnik, Preloge pri 

Velenju 10, predsednik, 
Pongračič Emilija, zasebnica, Preloge 

pri Velenju 23, tajnica, 
Skruba Miha, posestnik, Podkraj 64, 

blagajnik, 
Meianšek Ivan, posestnik, Družmirje 

št. 42, 
Rožič Rudolf, posestnik, Topolščica 6, 
Ograjenšek Anton, Sv. Andraž 86, 
Ročnik Jože, Zavodnja 10, 
Jevšek Franc, Št. Brie 5, 
Dermol Jože, Lokovica 17. 
Zadrugo zastopata in podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. aprila 1946. 

Zt 49/46 — Zadr. VI 176/1' 

045. 
Sedež: Dragomcr. 
Dan vpisa: 10. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna iu prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom v Drago- 
meru. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 14. aprila 1946 •• nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih ia rivljenj- 

skih potrebščin za članstvo brez po- 
srednikov, 

b) vnovčevanje pridelkov .n izdelkov 
članov brez posrednikov, 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih 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 inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist, 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadruž- 
ne zavesti. 

Zadružni delež znaša 500 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitvp na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino pošlje poleg tega vsem LOO, 
v območju katerih posluje, in vsem čla- 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred 
skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni wčel- 
niki odsekov od 6 članov, ki jih ve 
voli skupščina za dobo 3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Vrhovec Stanko, šolski upravitelj v 

Logu št. 80, predsednik, 
Raztresen Anton, železničar v Luko- 

vici 37, tajnik, 
Tišler Miha, upok. bančni uradnik v 

Lukovici 9, blagajnik, 
Gregorin Miha, kmet v Lukovih 11, 
Remškar Ivan, kmet v Logu 17, 
Verbič Franc, kmet v Logu 49. 
Čamernik Jernej, delavec v Dngome- 

ru 40, 
Vogel Ivana, kmetica v Dragorr.eru 

štev. 27, 
Lampret Jakob, kmet v Lukovici 19. 

Okrožno soflišče v Ljubljani 
dne 6. maja  1946. 

Zt 68/46 — Zadr. V 84/1 
* 

646. 
Sedež: Stari trg. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom Loška dolina. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 3. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic; b) ob- 
delovanje lesa v polizdelke in izdelke 
za račun članov ter plačevanja lesa po 
izvršeni prodaji in po odbitku stroškov; 
c) najemanje, nakupovanje ali zgradi- 
tev nepremičnin in inventarja radi 
zagotovitve sodobnih obratovališč za ob- 
delovanje lesa; č) poglobitev zadružne 
vzgoje in zavesti, pospeševanje smotr- 
nega gozdarjenja in gospodarjenja z le- 
som sploh. 

Zadružni delež znaša 100 din na 1 ha 
gozdne posesti, ki se mora vplačati ob 
vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino pošlje poleg tega vsem LOO, 
v območju katerih posluje, in vsem čla- 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje 
ta predsednik in tajnik upravnega od 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po* 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Mihelčič Janez, posestnik v Babni po» 

lici 7, predsednik, 



Stran 222. Štev. 38. 

Janežič Feliks, posestnik v Markovcu 
št. 27, tajnik, 

Preveč Franc, posestnik v Ložu 4, 
blagajnik, 

Zabukovec Anton, posestnik v Mar- 
kovcu 12, 

Antončič Janez, posestnik na Vrhu 
št. 14, 

Jozelj Anton, posestnik v Babnem po- 
lju 11, 

Ulc Jožef, posestnik v Ložu, 
Srpan  Janez,  posestnik v  Nadlesku, 
Žn.daršič Franc, posestnik v Starem 

trgu. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 5. maja 1946. 
Zt 63/46 — Zadr. V 83/1 

* 
647. 

Sedež: Vrhnika, 
Dan vpisa: 10. maja 1946. 
Besedilo: Čevljarska produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom na Vrh- 
niki. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
skupščini dne 23. aprila 1946 za nedo- 
ločen čas; 

Naloga zadruge je, da za svoje člane 
nabavlja surovine, orodje in druge po- 
trebščine ter izdeluje in popravlja po 
možnosti v skupnih delavnicah in vnov- 
čuje vse v čevljarsko stroko spadajoče 
izdelke. Nadalje skrbi za strokovno izo- 
brazbo svojih -članov, zlasti tudi za 
vzgojo naraščaja. 

Zadružni delež znaša 3000 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino pošlje vsem LOO, v območju 
katerih posluje, in vsem članom, sled- 
njim najmanj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Vtako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa ^.va za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Kavčič Anton, čevljar na Vrhniki, 

Klodičeva 4, predsednik, 
Dobrovoljc Ivan star., čevljar in po- 

sestnik na Verdu 79, tajnik, 
Rode Vilibald, čevljar in possstnik 

na Vrhniki, Tržaška 2, blagajnik, 
Dobrovoljc Ivan mL, sedlar na Vrh- 

niki, Pod Sv. Trojico 4, 
Mrak Franc, čevljar na Vrhniki, Kot- 

nikova 75. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. maja 1946. 
Zt 69/46 — Zdr. V 85• 

648. 
Sedež: Artiče. 
(Okoliš zadruge obsega kraje Artiče, 

Glogov-brod. Dečno selo, Arnovo selo, 
Spodnja Pohanca. Zgornji Obrez, Tre- 
bež.) 

Dan  vpisa: 11.  aprila  1916. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga • omo- 

jpnim jamstvom v Artifah. 
Zadruga  je ustanovljena  12. septem- 

bra  1945 za  nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da pod vod- 

shom tehničnega etrokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem m odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposob- 
ljenosti. — Zadružni delež znaša 100 
din. Vsak zadružnik jamči še z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Za- 
družni deleži se ne obrestujejo in se na- 
nje ne izplačujejo dividende, zato je za- 
druga oproščena plačila taks. Upravni od- 
bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gajnik in šest odbornikov. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor ali tisti, ki ga po- 
oblasti upravni odbor, njeno firmo pa 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora. Objave in priobčitve skupščinskih 
sklepov članom se nabijejo na zadružni 
razglasni deski. Člani prvega upravnega 
odbora so: Dernač Rado, učitelj, Artiče 
št. 43, predsednik, Uratarič Marjan, 
uradnik, Artiče št. 4, tajnik, Haler Mi- 
ha, uradnik, Artiče št. 1, blagajnik, 
Urek France, posestnik, Arnovo selo št. 
36, odbornik, Petaci Viktor, posestnik, 
Dečna sela št. 73, odbornik, ArnŠek Mi- 
ha, posestnik, Spodnja Pohanca št. 6, 
odbornik, Gerjevič Jože, " posestnik, 
Zgornji Obrez št. 3, odbornik, Ivanšek 
Jože, posestnik, Trebež št. 6, odbornik, 
Urek Ivan, posestnik, Glogov brod št. 
12, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 11. aprila 1946. 
Zt 32/46 — Zadr II 92/1 

649. 
Sedež: Mirna. 
(Okoliš obsega kraje KNO odborov 

Mirna, Sf". niča in Zabukovje.) 
Dan vpisa: 16. marca 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom na Mirni. 
Zadruga je ustanovljena 23. decembra 

1945 za nedoločen čas. 
Namen zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 

račun obnovitven.h  del   za vsakega P* 
sameznega   ciana   in   za   celotni   °k°''^ 
nadalje določi višino obremenitve v d - 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsaj 
kega člana; c) da  posreduje med čmfl 
in narodno oblastjo ureditev zemlji»14 

knjižnih,   služnostnih   in   drugih e^e']' 
spornih  odnosov   (komasacija);    O. . 
priskrbuje  kredit za  nabavo material 
in   izvedbo   obnovitvenih   del;   d) 
skupno  nabavlja  in   izdeluje,  zbira i 
porazdeljuje med svoje člane gradbe 
material; e) da s pritegnitvijo vseh ra 

položljivib delovnih moči pod vodstvo 
tehničnega strokovnjaka obnovi P0I7js& 
na naselja po predloženem in ođoM 
nem  obnovitvenem   načrtu;    f)  da  P/j 
možnosti od pristojnih vojaških ob la 
izposluje pritegnitev delovnih m®^['l 1 
sti i? vrst vojnih ujetnikov ter jim odi, 
ja  delo  po njihovi  strokovni  ^P05,^ 
ijenosti.   —   Zadružni delež znaša ^ 
din. Vsak zadružnik jamči še i> 20F^ 
nim zneskom vpisanih deležev. Zadr 
ni deleži se ne obrestujejo in se naDj 
ne izplačujejo dividende, zato je za   Dj 
ga oproščena  plačila taks. — Upra^ 
odbor  sestoji  iz   predsednika,  tajn•> 
blagajnika in do 5 odbornikov. Zadrug^ 
zastopata in zanjo podpisujeta PrÇ"s 

nik in tajnik upravnega odbora, če 
odsotna, pa dva za to pooblaščena cia 

upravnega odbora. — Vse priobčitve 
razglasi zadruge članom se nabijejo 
zadružni razglasni deski. — Člani Pr.j( 
ga načelstva so: Kolenc Alojz, poses'0  ' 
Mirna št. 25,_predsednik, Grahek jf „' 

Franc, posestnik, Zabukovje, odbo'» ^ 
Kolenc Ivan, posestnik Gorenja •••'„01- 
bornik, Žukovec Jože, posestnik, "B° 
ca, odbornik. ,fl 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem nie° 

dne 16. marca 1946. 
Zt 10/46 ; Zadr II 72/1 

* 
650. 

Sedež: Mokronog. ~ 
(Okoliš zadruge obsega krajevni » 

Mokronog, krajevni LOO Sv. Kriz, • 
jevni LOO Lakenc, krajevni LOO « 
stovica.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga 2 °m 

jenim jamstvom v Mokronogu. 
Zadruga je ustanovljena 22. nove» 

1945 za nedoločen čas. Naloga *aa•0. 
je: a) da pod vodstvom tehničnega .^ 
kovnjaka prouči terenske razmere ' •• 
dela obnovitveni načrt za svojo va '0. 
da pod vodstvom gospodarskega , 
kovnjaka   i/.deia  >>• >'•;>   r i in ^ 
del za vsakega posameznega Yv^

n    •••- 
celotni okoliš; nadalje določi višin     .jn? 
menitve v delu in denarju in dui0 

načrt za vsakega člana; c) da P0s
e(jiteV 

med člani in narodno oblastjo, ^^gili 
zemljiškoknjižnih, služnostnih in ^ ja 
ev. spornih odnosov (komasacijama 
priskrbuje kredit za nabavo,,in/a sk«P' 
in izvedbo obnovitvenih deU d) o orgZ' 
no nabavlja in izdeluje, zbira i» '^te- 
deljuje med svoje člane gradben ,Q1/ 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh i* < 
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ljiyih delovnih moči pod vodstvom teh- 
ničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti 
°d pristoj.iih vojaških oblasti izposluje 
Pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po 
Njihovi strokovni usposobljenosti. — Za- 
družni delež znaša 200 din. Vsak za- 
družnik jamči še z dvajsetkratnim zne- 
skom vplačanih deležev. Zadružni dele- 
žjj se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende, zato je zadruga 
°Proščena plačila taks. Upravni odbor 
sestavljajo: predsednik, podpredsednik, 
tajnik, blagajnik in pet odbornikov. 
~lani prvega upravnega odbora so: Jerič 
d°ze, trgovec v Mokronogu št. 138, pred- 
sednik, Grahek Ivan, lekarnar v Mo- 
kronogu, podpredsednik, Koračin Jože, 
£!epar v Mokronogu št. 80, tajnik, Deu 
^eter, posestnikov sin v Mokronogu, bla. 
S&jnik, Uhan Jože, posestnik v Mokro- 
nogu št. 52, odbornik, Strel Mira, po- 
cestnica v Mokronogu št. 17, odbornira, 
Bevc Anton, rudar v Sv. Križu št. 18, 
odbornik, Vovk Janez, posestnik v Hra- 
etovici št. 2, odbornik, Mesojednik Fran- 
ce, posestnik, delavec v Spod. Lakencu 
sl- 1, odbornik. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
'a predsednik in tajnik upravnega od- 
"°ra, če sta odsotna, pa dva za to po- 
raščena odbornika. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
66 nabijejo na zadružni razglasni deski. 
"Krožno kot tre. sodišče v Novem mestu 

dne 26. aprila 1946. 
Zt 39/46 — Zadr II 99/1 

Spremembe in dodatki: 
651. 

Sedež: Dovje. 
£an vpisa: 8. maja 1946. 

, Besedilo: Vodovodna zadruga na Dov- 
'e,n z omejenim jamstvom. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
j^elj Janez, Kosmač Janez, Serajnik 
°fko, Skumavc Ivan in Šetina Viktor, 

' P^ei° pa se člani upravnega odbora: 
y Kosmač Leon, posestnik na Dovjem 
»i. 6, 
v/jjkelj Franc,    posestnik na Dovjem 
"'• 2o, 
• Kastelic Ivan,   šolski   upravitelj na 
D°vjem 29, 

Dovžan  Marija  posestnikova  hči na 
D°vjem 13 
^Ancelj Franc, posestnik na  Dovjem 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne C. maja 1946. 

Zadr. III 109/8 

S52. * ' 
Sedež: Ig.. 
gan vpisa: 10. maja 1940. 

j. Ji .ail°: Lesno-produktivna zadruga 
»mejenim jamstvom na Igu, 

«e «n skuP§«ini dne 22. aprila 1946 so 
spremenila zadružna pravila v 61.10. 

ftik  t-71?,1  ^01,   sestavljajo  predsed- 
niki Sni,k' bla8ainik, morebitni tačel- 
lÄe.kov ta 12 «anov. 

(Toni  iTJO se flani upravnega odbora 
- •1 *ranc,   Kraljic Franc,   Tavžel] 

Franc. Japelj Miha, Oven Janez in Le- 
narčič Franc, v p.sejo pa se člani uprav- 
nega odbora: 

Sušman Ivan, kmet, Vrbljene 20, 
Modic Jakob, kmet, Strahoni^r 30. 
Platner Janez, kmet v  Kki  v;>si 10, 
šteblaj   Franc, kmet  v   Iškj   vasi  15, 
Grbec  Albin, kmet na  Igu 92, 
Gruden Anton, kmet v Podpeči 7, 
Zalar Janez, kmet na Jezeru 53, 
Lesina Franc, kmet, Vrbljene 37, 
Kim Franc, kmet na Jezeru 26, 
Stembal Franc, kmet v Iški vasi 6. 

Okrožno sodišče ? Ljubljani 
dne 6.  maja  1946. 

Zadr. V 62/2 

G53. 
Sedež: Ljubljana, 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani v zvezi 
s pooblastilom FLRJ - Gospodarskega 
sveta št. 1759/124 z dne 2. marca 1946 
so spodaj navedene zadruge prenehale 
in prešle v likvidacijo: 

Gospodarska zadruga članov Društva 
industrijcev in veletrgovcev, zadruga z 
omejenim jamstvom v Ljubljani, 

Trgovska kolonialna importna zadru- 
ga z o. j. v Ljubljani, 

Trgovska importna in prodajna za- 
druga z o. j. v Ljubljani, 

Gostilničarska nabavna zadruga za 
ljubljansko pokrajino z o. j. v Ljubljani. 

Likvidatorji: Vičič Milan, načelnik 
rev. oddelka IZOS-a, Pražakova H, 

Cerne Ktbin, tajnik Blagovne centra- 
le, Pražakova 3, 

Avšič Drago, poslovodja NAPROZE, 
Tyrseva 29, vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. Likvidatorji 
podpisujejo likvidacijsko firmo na ta 
način, da po dva izmed njih pristavita 
pod besedilo zadružne firme svoja pod- 
pisa. Vsi upniki gori navedenih zadrug 
se pozivajo, da najdalj v enem mesecu 
od objave v Uradnem listu prijavijo li- 
kvidatorjem svoje terjatve. Likvidator- 
jem se odreja za izvedbo likvidacije rok 
3 mesecev, računajoč od poteka roka za 
prijavo upnikov. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. aprila 1946. 
Zadr I 21/9 in nasi. 

G54, 
Sedež: Ljubljana. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani v zvezi 
s pooblastilom PLltJ. Gospodarskega 
sveta št. 1759/124 z dne 2. marca 1946 
so spodaj navedene zadruge prenehale 
in prešle v likvidacijo: 

1. Zavarovalna-posojilna zadruga v 
Ljubljani, zadruga z o. j. 

2. Kreditna zadruga zasebnih name- 
ščencev z o. j. v Ljubljani, 

3. Kreditna zadruga trafikantov, za- 
druga z o. j. v Ljubljani, 

4. Kreditna zadruga bančnih zavaro- 
valnih, trgovskih in industrijskih urad- 
nikov, zadruga z o. j. v Ljubljani, 

5. Splošna posojilnica Kozarje-Vrhov- 
ci, zadruga z o. j., 

6. Mali kredit y. Ljubljani, zadruga z 
o. j., 

7. Zadružna Čebelica v Ljubljani, za- 
druga z o. j., 

P Hranilnica in posojilnica pri Sv. 
Jakobu ob Savi, zadruga z n. j-, 

9. Hiaiulnica in posojilnica v Kresni- 
cah, zadruga z n. j., 

10. Go>podar»ka zadruga nameščen- 
cev socialne-ra zavarovanja, zadruga z o. 
j. v Ljubijani, 

11. Vzajemna posojilnica, zadruga z 
o. j. v Ljubljani, 

12. Kreditna zadruga uslužbencev že- 
lezničarskih gospodarskih ustanov v 
Ljubljani, zadruga z o. j., 

13. »Dom« stavbena in kreditna za- 
druga državnih uslužbencev, zadruga z 
o. j. v Ljubljani, 

14. Hranilnica in posojilnica na Do- 
brovi pri Ljubljani, zadruga z n. j.. 

15. Hran'lnica in posojilnica na Jezi- 
ci, zadruga z n. j., 

16. Hranilna posojilnica »Moj dom<, 
zadruga z o. j. v Ljubljani, 

17. Hranilnica in posojilnica v Rud- 
niku, zadruga z n. j., 

18. Zveza agrarnih zadrug v Ljublja- 
ni, zadruga z o. j., 

19. Posojilnica Kmečke zveze v Ljub- 
ljani, zadruga z n. j., 

20. Ljudska hranilnica in posojilnica 
v Šiški, zadruga z n. j., 

. Kreditna  zadruga  združenih  na- 
meščencev v Ljubljani, zadruga z o. j., 

22. Kredit a zadruga mestnih usluž- 
bencev v Ljubljani, zadruga z o. j., 

23. Hranilna in kreditna zadruga za* 
dr1*"^ nameščencev z o. j. v Ljub- 
ljani, 

24. Hranilnica in posojilnica, zadruga 
z n. j. v Dolskem pri Ljubljani, 

25. »Kovinar« kreditna zadruga i 
omejenim jamstvom v Ljubljani, 

26. Hranilnica in posojilnica v Dolu, 
zadruga z n. j., 

27. Šentpeterska hranilnica in poso- 
jilnica v Ljubljani, zadruga z n. j., 

28. Prva delavska hranilnica in po- 
sojilnica v Ljubljani, zadruga z o. j., 

29. Hranilnica in posojilnica na Čr- 
nučah, zadruga z n. j., 

30. Hranilnica in posojilnica pri Dev. 
Mar. v Polju, zadruga z n. j., 

31. Vzajemno podporna Čebelica v 
Ljubljani, zadruga z n. j., 

32. Hranilnica in posojilnica v Polho- 
vem Gradcu, zadruga z n, j., 

33. Vzajemna kreditna zadruga v 
Ljubljani, zadruga z o. j., L 

34. Kmetska hranilnica in posojilnica 
v Beričevem, zadruga z n. j., 

35. Ljudska hranilnica in posojilnica 
na Jezici, zadruga z n. j., 

36. Gostiloiîarska kreditna zadruga v 
Ljubljani, zadruga z o. j., 

37. Jugoslovenska vzajemna zadruga 
z o. j. v Ljubljani, 

38. Kreditna zadruga advokatov in 
javnih notarjev v Ljubljani, zadruga z 
o. i., 

39. > Gruda« gospodarska dijaška za- 
druga v Ljubljani, reg. zadr. z o. z., 

40. »Brezobrestni kredit« reg. zadru- 
ga z o. z. v Ljubljani, 

41. Gradbena hranilnica in posojilni- 
ca, reg. zadr. z o. z. x Ljubljani, 
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42. Pomična hranilnica in posojilnica 
.  Ljubljani, rea  zadruga z o. z. 

Likvidatorji: Koruza France, zadr. re- 
vizor, Einspielerjeva 21, 

Smodiš Janko, zadr uradnik, Dalma- 
tinova 1, , 

Verovšek Milan, zadr. uradnik, Trdi- 
nova 7, vsi v Ljubljani. 

Likvidaci'-ke firme: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji*. Likvidatorji 
podpisujejo likvidacijsko firmo na ta 
način, da po dva izmed njih pristavita 
pod besedilo zadružne firme svoja pod- 
pisa. Vsi upniki gori navedenih zadrug 
se pozivajo, da najdalj v enem mesecu 
od objave v Uradnem listu prijavijo lir 
kvidatorjem svoje terjatve. Likvidator- 
jem se odreja za izvedbo likvidacije rok 
3 mesecev, nvuna/oč od poteka roka za 
prijavo upnikov. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. aprila 1944. 

Zadr I 2/11  in  nas! 
* 

G55. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. aprila 194G. 
Besedilo: »Jugrark prva jugoslovan- 

ska gradbeno hranilna zadruga z o. j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo z dne 11. aprila 
1946, št. 4730 in v zvezi z že dne 24. de- 
cembra 1941 izvršenim vpisom, da se 
je zadruga razdružila in prešla v likvi- 
dacijo, se izbrišejo sedanji likvidatorji 
Kobler 'Franc, Šušteršič Egidij in Gac- 
nik Janko m ''pišejo novi likvidatorji: 

Koruza France, zadr. revizor, Einspie- 
lerjeva 21, 

Smodiš Janko, zadr. uradnik, Dalma- 
tinova 1, 

Verovšek Milan, zadr. uradnik, Trdi- 
nova 7, vsi v Ljubljani. 

vsi v Ljubljani. 
Vsi upniki se pozivajo, da najdalj v 

enem mesecu od objave v Uradnem li- 
stu prijavijo svoje terjatve. Likvidator- 
jem se odreja za izvedbo likvidacije rok 
3 mesecev, računajoč od poteka roka za 
prijavo upnikov. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. aprila 194G. 

Zadr I 97/02 
* 

G56. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. maja 194G. 
Besedilo: Konjerejska zackuga za SIo- 

Tenijo v Ljubljani, zadruga z omejenim 
jamstvom. 

Na predlog Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. januarja 194G, 462/46, se izreče, da 
je zadruga prenehala io prešla v likvi- 
dacijo. 

L:kvidatorji: Cizej Dolfe, referent za 
živinorejo pri ministrstvu za kmetijstvo 
v Ljubljani, 

Kristan Cvetko, referent pri IZOS-u 
v Ljubljani. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom   >v likvidaciji«. 

Likvidatorja skupno r -Jpisujeta li- 
li idatorsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6.  maja  1946. 

Zadr. IV 96/9 
* 

657. 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. maja 1946. 
Besedilo: Nabavljalna in prodajna za 

Anica z omejenim jamstvom y Ljub- 
ljani. 

Na skupščini dne 31. marca •6 je 
bila sklenjena spojitev zadrug: 

1. Gospodarske zadruge, nabavne m 
prodajne zadruge z o. j. v Ljubljani, 

2. Nabavne zadruge mestnih usluž- 
bencev v Ljubljani, zadruge z o. j., 

i. Konzumne zadruge za Ljubljano in 
okolico, zadruge z o. \. «•• Ljubljani, 

4. Kmetijske zadruge, nabavne in pro- 
dajne zadruge z o. j. v Ljubljani. 

5. Nabavljalne zadruge državnih 
uslužbencev v Ljubljani, zadruge z o. j., 

6. Nakupovalnice in vnovčevalnice. v 
Ljubljani (Dravljah) zadruge z o. j., 

7. Konzumnega društva Vič, zadrugo 
z o. j. v Ljubljani, z to zadrugo. 

Okrožno «odišče v Ljubljani 
dne 7.  maja  1946 

Zadr. V 16/3 
* 

658. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. maja 1940 
Besedilo: Produktivna zadruga sohno- 

dekorativnih slikarjev, pleskarjev in čr- 
koslikarjcv % omejenim jamstvom. 

Na skupščini dne 13. aprila 1946 so 
se spremenila zadružna pravila v čl. 1. 

Besedilo odslej: Slikoplesk, zadruga 
z omejenim jamstvom v Ljubljani 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Skrinjar Anton, Kejžar Štefan in Ga- 

šperšič Pavle, vpišejo pa se člani 
upravnega odbora: 

Martine Jože, soboslikar na Fužinah 
št. 9, 

Lavrič Jože, pleskar v Ljubljani. 
Hruševska 17 in 

Seibitz Ferdo, pleskar v Ljubljani, 
Bernekerjeva 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. maja 1946. 

Zadr. V 4/2 
* 

659. 
Sedež: Ljubljana: 
Dan vpisa: 8. maja 1946. 
Besedilo: »Snop« glavna gospodarska 

zadruga z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

Na predlog Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. januarja 1946, opr. št. 462/46, se > 
reče, da je zadruga prenehala in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidatorji: Sit rar Andrej,. revizor 
v Ljubljani, Tyrseva 38•., 

Gomzi Franja, uradnica v Ljubljani, 
Tyrseva 38•. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidacijic 

Likvidatorja skupno podpisujeta li- 
kvidacijsko firmo 

Okrožno  sodišče v  Ljubljani 
dne G.  maja  1946 

Zadr. lil  17/9 
* 

660. 

Sedež: Ljubljana: 
Dan vpisa: S. maja 1946. 
Besedilo: Stavbna zadruga Sokola •> 

zar/ruga z omejenim jamstvom v Ljub" 
ljam. 

Po sklopu skupščine z dne 24. marca 
1046 se je zadruga razdružila in presW 
v likvidacijo. 

Likvidatorji: Stanič Ciril, uradnik, 
Gerbičeva 22, 

llabič Ivan, trg. poslovodja, Franči- 
škanska ulica, 

Kocijan Vinko, bančni uradnik G'e* 
dališka 13, vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: ••••• doslej s 

pristavkom    v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo likv.dacijsKO 

iirmo na ta način, da vedno po dva ••" 
med njih pristavila pod besedilo fir1110 

svoja lastnoročna podpisa. 
Izbrišejo se čJan; upravnega odbora 

Podreka Drago, Murovee Franc. K01!1" 
jan Vinko, Stanič Ciril, Habič Ivan «> 
Keber Herman. 

Okrožno sortisco v Ljubljani 
dne 6. maja 1946 

Zadr.  IV'21/• 

66L 
Sćđož: Šmartno pri Litiji. 
Dan vpisa: 6. maja 194G. 
Besedilo: Obnovitvona zadruga '/- °}'lS 

joniin jamstvom v Nmartnem pri ^1•' 
Izbriše se član upravnega odbora " 

daršič Alojzij, vpiše pa se član llPr^e. 
nega odbora Zurga Ivan, posestnik) 
beče 5. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. maja 1946 

Zadr V 20/2 

CG2. 
Sedež: Gornji Pctrovci. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za"rtt* 

ga v Gornjih Petrovcih r. z, i °* •' 
Po odločbi Iniciativnega zadrufn|ne 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od a 

18. marca 1946. št. 2988/46. v zvezi ^ 
pooblastilom Gospodarskega ^-„«94 
Beogradu od 2. marca 1946, št. 17?»/**.• 
je zadruga prenehala in se ima izv 

likvidacija. 
Likvidatorja: 
Škerget Karol, učitelj, Zenavlje io 
Smodiš   Ludvik,   kmet,   Gornji 

trovci. *     1 •   9 
Likvidacijska   firma  kakor doslei    , 

pristavkom »v likvidaciji«. ta. 
Likvidatorja podpisujeta za.drt'f£u2e ko, da oba pristavita pod besedo zaai b 

svoja lastnoročna podpisa.   _ :. 
Upniki zadruge se pozivajo, dîjra(j-, 

dalj v enem mesecu od objave v 
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••'• Lstu I.RS« prijavijo likvidatorjema 
svoje terjatve. 
.. Likvidatorjema ee odredi za izvedbo 
'ïKviclacije rok treh mesecev, računajoč 
M Poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. aprila 1946. 

Zadr II 90/10 

«63. * 

Sedež; Žužemberk. 
^•• vpisa-. 29. aprila 1946. 
Besedilo:   Nabavna  in   prodajna   za- 

"ruga z omej. jamstvom v Žužemberku. 
vv. a Podlagi zapisnika I. redne skup- 
ine od 10. marca 1946 se vpiše, da so 
Se pravila v čl. 10. spremenila tako, da 
**e zviša število odbornikov od 4 na 6, 
Poleg predsednika, tajnika in blagaj- 
nika. 

Izbrišejo se hkrati izstopivši čla- 
Dl upravnega odbora: 
. Lavrič Rajko, Pasar Jože, Gliha «Jože 
«i Nagode Ignac, vpišejo pa novoiz- 
!°4eni člani upr. odbora Hotko Slavko, 
Cestnik v Žužemberku št. 38, tajnik, 
ymrke Julij, knjigovodja v Žužemberku 
o ,.^' DlaRaJnik, Nose Janez, kmet v 
?e"n  št. 2,   odbornik,   Pečjak   Vinko, 
«met v Hinjah št. 8, odbornik, Pečaver 

•••••, gostilničar na Dvoru št. 1, odbor- 
A Zupančič Alojzij, kmet v Ajdovcu 
1 3, odbornik. 

r°žno kot trp. sodišče v Novem mestu 
dne 29. aprila 1946. 

Zadr II 62/2 

To 88/46 1675 
Oglas 

2a   !e6a.  stranka:  Šaubah  Ivana,  roj. 
gjgpnik, gospodinja, Marija Širje, po- 

Zjdani most. 
f, !°2ena stranka: Šaubah Jurij, pos., 
jj-••• na Koroškem,  sedaj   neznanega 

g, 
0i!eČa stranka je vložila zoper toženo 

j^nko tožbo na ločitev zakona. 
•• bivališče tožene stranke ni zna- 
Q ' se Ü postavlja za skrbnika na čin 
kii   KÌ

6
 

Jože' sodni uradnik v CelJu' 
doki      vstopal in čuval njene interese 

Kler se sama ne javi. 
Okroïno sodišče v Celju, odd. IL, 

dno 13. maja 1946. 

*« 316/46-2 * 1724 
Oklic 

Vodi?eca stranka Čulk Zvonko, poslo- 
It g- Zadruge Sv. Pavel pri Preboldu 
(W Ü0 vložila  proti toženi stranki 
hici *, At -rki ro'- ^orn' zaBebrli urad" 
Ve?À „ , •' neznanega bivališča, radi raz- 

Nar i na k °Pr- gt- To 316/46 toZbo- 
na 27 • •• ustno razpravo se je določil 
tem ^•••^3 1046 OD 9. uri dop. pred 
đvoran      em V Sobi ët- 140' razPravna 

86 r>os»n
lv,a.lig5P toZene stranke ni znano, 

niškj n • la dr- letina Anton, odvet- 
nika £ri.pr*vnik v Ljubljani, za skrb- 

' «i jo bo zastopal na njeno nevar- 

nrvt in ^troike, dokler ne nastopi sama 
ali  ne imenuje pooblaščenca. 

Okrcano  sodišče v Ljubljani 
dne 15. maja 1946. 

To 290 '46 
Oklic 

1720 

Kline Josip, bivši carinski UTadnik v 
Mariboru, Nova vas, Sp.Radvanjska ce- 
sta 3°. je vlo/.il proti Kline Hedviki roj. 
Učakar, učiteljici pri Veliki Nedelji, 
med okupacijo stanujoči pri starših pri 
Devici Mariji v Polju, sedaj neznanega 
bivališča, to/.bo na razvezo zakona. 
Ustna javna razprava v tej stvari bo 
dne 4. junija 1946 o poli 9. uri pri tuk. 
sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče tozenke ni znano, ee ji 
postavlja za skrbnika na čin Lečnik 
Miloš, tajnik tuk. sodišča, ki jo bo za- 
stopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se sama ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15.  maja 1946. 

To 292/46 1690 
Oklic 

Rakočevič Jožica roj. Planinšek, go- 
spodinje v Pekrah št. 6, je vložila proti 
Rakočeviču Novici, bivšemu artilerij- 
skemu naredniku v Mariboru, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. Javna ustna razprava v tej stvari 
bo dne 4. junija 1946 ob 8. uri pri tuk. 
sodišču, soba št. 84. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je postavljen za skrbnika na čin Lečnik 
Miloš, tajnik tuk. sodišča, ki ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne ' 15. maja 1946. 

Z 2793/46-4 1697 

Sklic zapuščinskih upnikov 
Breuer Jaroslav, stavbenik iz Ljub- 

ljane, Dolenjska cesta 88, je dne 4. fe- 
bruarja 1946 umrl. 

Vsi, ki imajo kako terjatev do nje- 
gove zapuščine, se s tem pozivajo, da 
svoje zahtevke prijavijo in izkažejo te- 
mu sodišču dno 2. julija 1946 ob 11. uri 
v sobi št. 50 ali vsaj do takrat lo pis- 
meno store. V nasprotnem primeru up- 
niki, ki niso zavarovani z zastavno pra- 
vico, za svojo zahtevke ne bodo mogli 
iskati kritja iz zapuščine, če bo izčrpana 
s prijavljenimi terjatvami. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 15. maja 1946. 

* 
II Sp 2•0/46-2 1700 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Čadež Alojzij, roj. 11. junija 1003 v 
Tržiču, poročen, r. k. vere, kovaški po- 
močnik, sin. pok. Cadeža Ignaca, na- 
zadnje 6tanujoč y Tržiču. Prečna ulica 

št. 6, je bil kot partizan konec 1. 1914. 
na Štajerskem (pri ofenzivi v Savinjski 
dolini) po Nemcih ujet in odpeljan v ta- 
borišče Dachau, od koder se je zadiijič 
javil 4. februarja 1945 z dopisnico pod 
St. Gef. Nr. 138.451, Block 2/4 K. L. 
Dachau 3 K. Vsa nadaljnja poizvedova- 
nja o njem bodisi po časopisih. Rdečem 
križu in radiu Ljubljana so ostala 
brezuspešna. 

Ker je potemtakem verjetno, da /P 
imenovani v taborišču umrl aH fc'1 
umorjen, se uvede na prošnjo njegf-ve 
žene Čadpž Katarine, gospodinje v Tr- 
žiču, Prečna ul. 6, postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega in se izdaje poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču aH 
s tem postavljenemu skrbniku Železni- 
ku Simonu, sodnemu uradrnku pri okr. 
sodišču v Kranju, do 1. junija 1947. 

Čadež Alojzij se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. juniju 1947 bo sodišče na vno 
vično prošnjo in po izvedbi dokazov od- 
ločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče r Kranju 
dne 16. maja 1946. 

* 
II Sp 231/46 '   • 1701 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Ovsenik Jože, rojen 1. marca 1905 v 
Tržiču, r. k. vere, poročen, sin pok. Mi- 
haela Ovseneka, nazadnje stanujoč v 
Tržiču, Kovaška ul. 1, je bil kot borec v 
prateči četi III. SNOUB Ivana Gradnika 
XXXI. div. V zadnji sovražni ofenzivi 
na IX. korpus, v kateri je Oi'«em'kova 
enota padla med Mrzlo Rupo in Voj- 
skim v zasedo, je pogrešani Oveenik iz- 
ginil, se tudi pozneje ni več vrnil k svo- 
ji enoti in je od tedaj dalje kljub poiz- 
vedbam po Rdečem križu in radiu Ljub- 
ljana pogrešan. Verjetno je, da je pa- 
del ali bil umorjen. 

Ker je potemtakem verjetno, da j» 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Ovsenek Jožefe, gospodi- 
njo v Tržiču, Kovaška ul. št. 1, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega in se 
izdajo poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali hkrati s tem postavlje* 
nemu skrbniku Železniku Simonu, sod- 
nemu uradniku pri okr. sodišču v Kra» 
nju, do 1. junija 1917. 

Ovsenek Jože se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. juniju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo in po izvedbi dokazov od- 
ločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 16. maja 1946. 

Ok 50/46-4 * 1660 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Skefelj Karel, roj. 1. novembra 1901 
v Trstu, Greta 198, gin Janeza in Kata- 
rine roj. Tomšič, oženjen, fakultetni se- 
kretar jn vršilec dolZnosti unjv. sekre- 
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tarja v Ljubljani, stan. Ciril-Metodova 
ul. 60c v Ljubljani, se je dne 11. marca 
1944 napotil od doma v službo na uni- 
verzo v Ljubljano. Na neugotovljen na- 
čin je tedaj izginil in o njem ni odtlej 
nobene vesti, niti se ni javil, enako kot 
v naslednji noči od 11. na 12. marec 
1944 po neznancih odpeljani univ. pro- 
fesor dr. Šturm Franc. Glede obeh je 
takratna uprava policije sporočila z. do- 
pisom z dne 17. aprila 1944, da po nje- 
nih ugotovitvah nista bila aretirana od 
policije ali domobrancev. Sklepa se, da 
je postal Sketelj Karel žrtev »črne ro- 
ke«. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Sketelj Eme, gosp., 
Rožna dolina c. 15 št. VIII v Ljubljani, 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaje poziv, da se o pogrešancu 
poroča sodišču aH e tem postavljenemu 
skrbniku g. Sketelj Emi do 12. marca 
1947. leta. 

Sketelj Karel se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 12. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. aprila 1946. 

Ok 61/46-3 1678 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Uršič Anton, rojen 15. junija 1899 v 
Gorici, sin Antona in Kristine roj. Fa- 
gic, uč.itelj nazadnje v Horjulu, potem 
interniran v Italiji in končno partizan v 
Snežniški brigadi, je neizvesten od oko- 
li 10. novembra 1943, ko je bila ob hu- 
di nemški ofenzivi skupina, v kateri je 
bil on, na Selih nad Robom od sovraž- 
nika neposredno napadena, tako da je 
bil v bližnji smrtni nevarnosti. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Uršič Vide roj. Bene- 
dičič, učiteljice v Gorici,- Randacci 18, 
postopanje za proglasitev za mrtvega, 
ter se izdaje poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Uršič Vidi. 

Uršič Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. maja 1946. 

* 

Ok 52/46-6 '   1696 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Y'dprf?ar Jožef, roj. 7. aprila 1879 v 
Kanderšah» p. Vače na Dolenjskem, sin 
pok. Petra in Alojzije roj. Bregar, ože- 
njen, posestnik v Kanderšah, p. V»če 

na Dolenjskem, je odšel leta 1911. v 
Z. D. A. v La Salle, odkoder se je zad- 
njič javil leta 1912., od tedaj naprej je 
izostala vsaka vest o njem, dasi je nje- 
gov svak iz Amerike poizvedoval po 
njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Vidergar Pavle, go- 
spodinje iz Kanderš št. 28, p. Vače, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaje poziv, da se o pogrešancu po- 
roča sodišču aH s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Vidergar Pavli, gospodi- 
nji v Kanderšah št. 28, do l.-junija 
1947. 

Vidergar Jožef se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. juniju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče • Ljubljani 
dne 13. maja 1946. 

* 
I Sp 107/46—3 1688 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Cebašek Jožef, roj. 8. decembra 1892 
v Mošah pri Kranju, oženjen, orožniški 
narednik v Ljutomeru, je bil leta 1944. 
službeno premeščen v Sosnowitz v Gor- 
nji šleziji, odkoder je zadnjič pisal do- 
mov svoji ženi Cebašek Tereziji 23. ja- 
nuarja 1945. Od tedaj dalje o njem ni 
glasu. Po zatrdilu drugih tovarišev je 
verjetno umrl v kakem nemškem tabo- 
rišču ali pa padel v bojih meseca janu- 
arja 1945. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegova sina Cebaška Rajka, urad- 
nika v Ljutomeru, postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega in se mu postavlja 
za skrbnika tov. Korošak Josip, sodni 
uradnik v Ljutomeru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da o imenovanem do 
1. avgusta 1946 poroča podpisanemu so- 
dišču ali pa imenovanemu skrbniku. 

Cebašek Jožef se poziva, da se zglasi 
pri tem sodišču ali na kateri koli način 
da kako vest o sebi. 

Po preteku prednjega roka in izvedbi 
dokazov bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 16. maja 1946. 

• 
I Sp 106/46-3 1689 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Filipič Franc, roj. 1. oktobra 1919 v 
Radoslavcih, •••. sin v Radoslavcih št. 
30, je bil 1. maja 1940 pozvan na od- 
služenje kadrskega roka v Sombor in 
je tam služil pri artilerijskem polku do 
napada Nemčije. Takoj ob pričetim bo- 
jev meseca aprila 1941 je odšel s svo- 
jo enoto na bojišče in je po pripovedo- 
vanju tavariša Straha Franca iz Žabia- 

ka bil zadet od granate in na mestu 
izdihnil. Od tedaj dalje ni bilo o njem 
nobenega glasu \eč. 

Ker je zalo vorjolno, da je imenova- 
ni v tel) bojih padel in da nastopa za" 
konita domneva smrti, se uvede na V^ 
snjo njegove sestre Tarča Jožefe, roj- 
Fili pir' iz Radoslavcev St. 30. pesiopa- 
nje za proglasitev za mrtvega ter =e 
izdaje poziv, da se o pogrešanem poro- 
ča codišču ali postavljenemu skrbniku 
Korošaku Josipu, sodnemu uradniku v 
Ljutomeru. 

Po 1. septembru 1946 bo sodile na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 16. maja 19-16 

# 
VII Sp 234/46—2 l*391 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kamenšek Maks, roj. 11. februarja 
1922 v Stonerai!, o/.enjen, delavec1* 
Stoperc št. 65, je dne 13. januarja •* 
kot partizan terenske čete pri Sv. »0l" 
fenku v Halozah baje padel v borbi z 

Nemci in se od takrat ni javil. 
Ker je verjetno, da je imenoval 

umrl, se uvede na prošnjo njegove z<|" 
ne Kamenšek Josi pine, delavke na faP' 
Bregu št. 151 pri Ptuju, postopek v do- 

Mak- 
lii u 
d' 

kaz smrti pogrešanega Kamenska 
sa, delavca iz Stoperc št. 65 in se 
postavlja za skrbnika Kogej Jože, # 
ni uradnik v Ptuju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o P0^;. 
šanem, se poziva, da to javi pri £0(L 
šču ali skrbniku do 20. junija l^6,ifa- 
preteku tega roka in po izvedbi d°K 

zov bo sodišče odločilo o predlogu. 
Okrajno sodišče v Ptuju, odd. ^*'' 

dne 15. aprila 1946. 

VII Sp 257/16-2 1692 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Zakonca Oskar in Franja Maric, spa- 
nja rojena Šrajber, trgovca na Zg- ü .• 

gu pri Ptuju, prvi rojen 11. teb.ruacta 
1877, slednja pa 13. avgusta 189o>. b 

stanovala pred začetkom zadnje vojn
krj. 

Zagrebu in se pred okupatorjem s* 
vala po raznih stanovanjih. 

Meseca avgusta leta 1942. so ju f»s ' 
čili Nemci in ju odvedli neznano ^  . 
verjetno v neko taborišče za unit'eV 

v Nemčijo. p 
Od tega časa manjka od obeli ;. toV 

sled, ter ob znanih  postopkih lab *er. 
proti židovskemu življu obstaja vsa 
jetnost, da sta postala oba žrtvi nen 

grozovitosti in ne živita več. oï[ 
Vsakdo, komur je kaj znano o b da 

imenovanih pogrešancih, se P0^    'ßd- 
to pri sodišču, ali pri njunem sl gregu, 
vardu  Mariču,  trgovcu  na  Zg- 
javi ,do 20. julija 1946.      _ izvedbi. 

Po preteku tega roka in po   jj^u« 
dokazov bo sodišče odločilo o Pr 

Okrajno sodišče v Ptuju, oilčl. "*   '' 
dne 8. maja 1946- 
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1 Sp 176/45—5 1G79 

Amortizacija 
Na prošnjo flnlela Fortunata. Solca- 

la nad Celjem, se uvede postopanje ra- 
di amortizacije zdolaj navedene vred- 
notnice, ki jo je prosilec baje izgubil, 
ter se nje imetnik poziva, da uveljavi 
v_ dveh mesecih po objavi v Uradnem 
l'stu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku legji vo\ia proglasilo, da je vrad- 
ßotnica  brez  mori. 
v Oznanuiiiilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Mestne hranilnico ljubljanske štev. 
i^ 2418 na ime Ilerle Fortunat s saldom 
3742.85 din. 

Okrajno sodišče v LJubljani 
dne 11. maja 1946. 

Razna oblastve 
N št. 11515/1-46. 

Objava 
V zvezi 7. odobrilvijo ministrstva za 

gradnje LRS z dne 3. V. 1940, s katero 
Ie odobrena modernizacija zvezne ceste 
j 6 Ljubljana—Jezica in ker so se de- 
/• na označeni cesti že pričela, odreja- 
jo na osnovi 7. člena občnega cestnega 
ïeda v zvezi z 2. členom odloka 
AVN0J-a 

zaporo 
•este Ljubljana-Ježica od km 0.966 do 
• s tem, da se  preusmeri promet 

b času zapore takole: 
»•   tež.ki   tranzitni   promet   v   smeri 
Ljubljana—Maribor    na    zvezno    cesto 

•
1' 2 (Ljubljana—št. Vid), odcep v km 

iT. 225 na novo zasavsko cesto in pri- 
.Juček na J°žici na zvezno cesto št. 6 
a'^nuški most); 

2- težki tranzitni promet v smeri Ma- 
b°r—Ljubljana p0 novj zasaVski cesti 

jja federalno cesto št. 138 in priključek 
,'a 'ederalno cesto št. 118 v Vižmarjih v 
k* 1.100; 
s 3- lahki promet Ljubljana—Maribor 
^obratno na federalno cesto št. 134 in 

*> Ljubljana—Št. Jakob—Domžale; 
j   • |°kalni  avtobusni  promet Ljublja- 
„ "~Ježica  pa  se usmeri   na  federalno 
j{

es.to   št.   134   in   139,   Ljubljana—Sv. 
nz—Tomačevo—Jezica; 
°-  ves ostali  lokalni   promet   se  pa 

Pa!?0ri po ulicah in Poteh' leZeCin M' 
Za i *n V7',H)dno °d zvezne ceste št. 6 
••• i-a,'e Stožice—Kleče, Jezica pa po 
i«aal]šku Vodovodne ceste na Kleče, 
ivi ••••• na federalno cesto št. 138 in vezno cesto št. 6 na Jezico. 

V Ljubljani dne 20. maja 1046. 
Mestni ljudski odbor 

za okrožno mesto Ljubljana 
St- 1767/4G. * 1721 

Razpis 
sk; k3'ìnì L0 Maribor-mesto, gospodar- 
•••• •• ' razPis"ie Po naročilu okrož- 
-, t>a LU, oddelka za industrijo in ru- 

^' odseka za obrt in skladno z do- 
.4 »3.   'rtnega zakona iz leta 1931. 

da 

karii    Pravilnika za izvrševanje dimni- 
škega obrta 

javni natečaj (konkurz) 

za podelitev dovolitev za izpraznjene 3 
dimnikarske ometalne okoliše v mestu 
Mariboru. 

Dovolitve se bodo podelile za nasled- 
nje izpraznjene dimnikarske ometalne 
okoliše: 

1. I. ometalni okoliš. 
V ta okoliš spadajo vsa poslopja, le- 

žeča znotraj črte, ki teče od bivše mest- 
ne meje po Dravi navzdol do drž. mostu 
na Glavni trg, po Gosposki ulici, Go- 
sposvetski cesti in podaljšanju te ceste 
do Koroške ceste te, po njej do bivše 
mestne meje, ob meji nazaj do izhodne 
točke. 

2. III. ometalni okoliš, 
V ta okoliš spadajo vsa poslopja, le- 

žeča znotraj črte, ki teče od bivše mest- 
ne meje po Cankarjevi ulici, Cvetlični 
ulici do Drave, ob Dravi navzgor do 
drž. mostu, po Glavnem trgu. Gosposki 
ulici, Jurčičevi ulici, Grajskem trgu, 
Trgu Svobode, Jugoslovanskem trgu, 
Ciril Metodovi ulici do bivše mestne 
meje, ob meji do izhodne točke. 

3. Ometalni okoliš, ki obsega kraje 
Pobrežje, Zrkovce, Dogoše. 

Prošnje, opremljene s predpisanimi 
listinami in dokazi strokovne usposob- 
ljenosti, je vložiti pri okrajnem LO Ma- 
ribor-mesto, gospodarski odsek, do 15. 
junija 1946. Pozneje vložene prošnje se 
ne bodo upoštevale. 

Pri podelitvi dovolitev za izpraznjene 
dimnikarske ometalne okoliše imajo 
prednost prosilci vojni invalidi in po- 
močniki, ki so pri delu postali invalidi, 
če znaša njih zaposlitev *i& časa zapo- 
slitve prosilca z najdaljšo neprekinjeno 
zaposlitvijo. Med invalidi in pomočniki 
ima prednost oni, čigar invalidnost je 
večja. 

Maribor dne 14. maja 1946. 
Okrajni LO Maribor-mesto, 

gospodarski odsek 

Razno 

Poziv upnikom 
1702 

Po odločbi ministrstva za trgovino in 
preskrbo IVšt. 118/3 z dne 11. maja 
1946 je tvrdka Jul. Weiner-ja nasi., Ce- 
lje, Stanetova 10, prešla v likvidacijo. 

Pozivajo : > vsi upniki, da najkasne- 
je do 18! junija 1946 pismeno prijavijo 
svoje morebitne terjatve na naslov 
tvrdke Jul. Weiner-ja nasi, Celje, Sta- 
netova 10. 

Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku zgoraj navedenega roka štele za 
ugasle. 

Celje 18. maja 194G. 
Likvidatorja 

* 
1685—3—1 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga »Deux 

v Ljubljani. Pod turnom št. 4, v likvi- 
daciji, poziva vse  upnike  in  dolžnike 

tvrdke, da ji v roku enega meseca pri- 
javijo svoje terjatve oziroma svoj dolg. 

Poznejše prijave se ne bodo upošte- 
vale. 

Likvidatorji 
* 

1718 2—J 
Poziv upnikom 

Stavbna zadruga Sokola II v likvida- 
ciji, Ljubljana poziva upnike, da prija- 
vijo svoje terjatve do 15. junija t. 1. 
likvidacijskemu odboru. Ljubljana, telo- 
vadni dom, švabičeva 9. 

Likvidacijski odbor 

1686-3-1 

Poziv upnikom in dolžnikom 
V smislu 27. člena zakona o zaplembi 

in 3. člena zakona o zaščiti narodne 
imovine je prešla tvrdka Vaclav 
Schramm, trgovina in popravljalnica 
glasbil, Celje, Stanetova ul. 12, v last 
Državne tovarne glasbil, ministrstvo za 
industrijo in rudaestvo v LRS. 

Delegat poziva vse upnike in dolžni- 
ke, da z dokazilnimi listinami prijavijo 
svoje dolgove in terjatve, ki jih  imajc 
proti imenovani tvrdki do 30. jun. 1946. 

Pravice, ki do tega roka ne bodo prt 
javljene, se bodo štele za ugasle. 

Delegat 
Državne tovarne glasbil LRS, 

Mengeš 
Canič Ježe 

podružnica: Ljubljana, Sv. Cirili» 
in Metoda 35a 

''"'''     1G15 3—3 
Poziv upnikom 

Po sklepu občnega zbora >ZeIeznine< 
d. d. v Ljubljani-z dne 30. januarja 
1946 je omenjeno podjetje prešlo v li- 
kvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da v 1 mesecu od 
dneva te objave prijavijo pismeno svoje 
morebitne terjatve na naslov: »Zelez- 
nina« d. d. v likvidaciji, Ljubljana, Tyr- 
ševa 15. 

Likvidatorji 
* 

1715 
Vabilo 

na izredni občni zbor 
Stavbne družbe d. d. v Ljubljani, 

ki bo v torek dne 11. junija 1946 ob 16. 
uri v pisarniških   prostorih   Gradbene 
direkcije Slovenije »Gradiš« v Ljublja- 

ni, Dunajska cesta lb. 
Dnevni red: 

1. Poročilo upravnega sveta oziroma 
delegata ministrstva za gradnje pri 
družbi. 

2. Odobritev bilance za leto 1945., po- 
ročilo revizorjev in sklepanje o razreš- 
nici upravnemu svetu in revizorjem. 

3.(Sklepanje o razpustu in likvidaciji 
družbe. 

4. Volitev upravnega «veta in :eyi- 
zorjev oziroma likvidatorjev. 

5. Slučajnosti 
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Delničrrj:. ki se nameravajo udeležiti 
obàieaf. zbora, so vabljeni, da polože v 
smislu S 29. dru/.binih pravil svoje del- 
nice z ne/.apadluni kuponi najkasneje 
do v*tete<_>a dne 5. junija 1910 pri bla- 
gajni Gradbene direkcije Slovenije 
^Gradiš« v Ljubljani, kjer prejmejo po- 
trdilo o pologu in izkazjiico za pristop 
na občni zbor. 

Ljubljana 20. maja 1946. 
Delegat ministrstva za gradnje 

vlade LRS 
pri Stavbni družbi d. d. 

dr.  Aleksander  Lunačck  s.  r. 

Izgubljene listine 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
217, izdano od KLO v Brezovici pri 
Ljubljani na ime Artač Ivana iz Bre- 
zovice 77. S tem jo preklicujem. 
1704 Artač Irana 

Izgubil sem osebno legitimacijo štev. 
157455/52, izdano dne 23. januarja 
1946 od KLO v Vidmu ob Savi in jo 
s tem preklicujem. 
1705 Ivan Barbaric 

Izgubil sem  evidenčno   tablico štev. 
S—0386  za   motorno   kolo,   izdano  od 
ministrstva za lokalni  promet v Ljub- 
ljani. S tem jo preklicujem, 
1717 Berce Srečko 

Vojna knjižnica broj 600144 i platna 
knjižica broj 10770, izdate na ime: Da- 
rio Vojin. potporučnik. izgubljena je i 
oglašava se nevažećom. 
1706 Darić Vojin 

Izgubila sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 025244, izdano od MLO. od- 
sek za preskrbo v Ljubljani na ime 
Dežnmn Marija iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1712 Dežman Marija 

Vojna knjižica broj 600603, izdata na 
ime: Djordjević Branislav, izgubljena je 
i oglašava se nevažećom. 
1707 Djordjević Branislav 

IzgubÜa se platna knjižica br. 39494 
serija (K) na ime: Draskovic S. Rade, 
sekretar personalnog odelenja II. tenk 
bataljona II. tenk. brij. -de I. tenk. divi- 
zije I. tenk. Armije te članska knjižica 
oficirsl*^ zadruge IV. Armi'ie br. 704 
te se ovim oglašavaju nevažećim. 
1713 Draskovic S. Rade 

Izgubil sem zač. železnicarsko legiti- 
macijo št. 130888, izd""o od uprave drž. 
železnic v Ljubljani na ime Fras Alojz 
iz Gor. Radgone 50. S tem jo preklicu- 
jem. 
1693     '*"'"' Fras Alojz 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od okrajnega ljudskega odbora v Gornji 
Radgoni na ime Gajsler Marija, Ledi- 
nek 16. okraj Radgona. S tem jo pre- 
klicujem. 
1722 Gajsler Marija 

/ 

Izgubil  sem osebno :/.kazmeo,  izdano 
od KLO na Rakeku in izkaznico OF, obe 
na   ime  Granduč  Alojzij  z   Rakeka  24. 
S tem jih preklicujem. 
1725 Granduč Alojzij 

izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani in izkaznico 
OF, obe na ime Jančar Anton iz Ljub- 
Ijane-Poljane pri Št. Vidu. S tem jib 
preklicujem. 
1719 Jančar Anton 

Izgubili sta se vojaiki knjižici na 
ime: Bratož Franca Stanko štev. 647152 
in Zelko Martina Anton štev. 646803 in 
se s tem preklicujeta. 

Komanda taborišča 
vojnih ujetnikov štev. 319 

1682 Novo mesto 

Uničena so nama bila spričevala I., 
II. in III. razreda realne gimnazije v 
Beogradu na ime Košar Brigita in Av- 
relija in jih s tem preklicujeva. 

Košar   Brigita 
1670 Košar Avrelija 

Zastavnik Matković Ziko, odd. pri šta- 
bu IV. armije v Ljubljani, izgubio sam 
platnu knjižicu br. 72444, izdatu od fi- 
nans. otseka XXXI. divizije. Oglašava 
se nevažećom. 
1716 Matković Žiko 

Tov. Menhart Julijani iz Svečine pri 
Mariboru, je bila ukradena osebna iz- 
kaznica štev. 9098, izdana od okr. N00 
Maribor-levi breg, 

tov. Rožič Alojzija iz Svečine pri Ma- 
riboru pa je izgubila osebno izkaznico 
štev. 8912, izdano od okr. N00 Maribor- 
levi breg. 

Obe izkaznici s tem preklicujeva. 
Menhart Julijana 

1••• Rožič Alojzija 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa evid. št. tablice S-2331, iz- 
dano od min. za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Mlekuš Viktor iz Kranja. 
S tem jo preklicujem. 
1711 Mlekuš Viktor 

Izgubili smo evid. tablico št. S-0628 
za osebni avtomobil, izdano od min. za 
lokalni promet v Ljubljani na ime di- 
rekcija >Navoda« v Ljubljani. S tem jo 
preklicujemo. 

Direkcija  »Navoda« 
1677 Ljubljana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Smiklavž na ime Priteržnik 
Martin, Smiklavž štev. 27 in mladinsko 
legitimacijo, izdano od ZMS. S tem jih 
preklicujem. 
1703 Priteržnik Martin 

Izgubil   oem dijaško knjižico  št.  26, 
izdano od drž. real, gimnazije v Celju 
na ime Rojnik Franc iz Celja, Breg 18. 
S tem jo preklicujem. 
1694 Rojnik Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od krajevnega ljudskega odbora Sta- 
ra Fužina v Bohinju na ime Rupnik To- 

mica, Stara Fužina št. 4. S tem jo pre' 
kiicujem. 
1699 Rupnik Tornir» 

Izgubil se.n nakaznico za kurivo serl* 
ja D št. 034424, izdano od MLO odsek 
za preskrbo v Ljubljani na ime Seunig 
Vitel iz Ljubljane. S tem jo preklicu« 
jem. 
1681 Seunig Vita! 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda* 
no od komande NM v Ljubljani na iifle 
Skrem Milena iz Ljubljane.  S tem j° 
preklicujem. 
1714 Skrem Milena 

Izgubil 6--m šofersko izkaznico, iz^a/ 
no v Kranju na ime Ševerkar Ivan, roj. 
15. junija 1916 v Trojanah. S tem ]0 
preklicujem. 

Ševerkar Ivan, šofer, 
1693        ministrstvo za gozdarstvo LR" 

Izgubil sem evidenčno tablico št. S" 
0387 za motorno kolo, izdano od m.inl: 
strstva za lokalni promet v Ljubljani 
na naslov: Okrajno poveljstvo Narodna 
milice Ljubljana-okolica. S tem jo Pre' 
kiicujem. 
1674 Stirn Karol 

Izgubil eem osebno izkaznico šte?« 
012274, izdano od KLO na JavornikU 
(Gor.) na me Stravs Ferdinand iz Slov* 
Javornika. S tem jo preklicujem. 
1671 Stravs Ferdinand 

Ukradena mi je bila občinska izk8^ 
niča št. 2, izdana od MLO na Jesenic3.1? 
(Gor.) na ime Tavčar Janez iz JavoW' 
škega rovta št. 14, okraj Jesenice (Oo1-'1 

S tem jo preklicujem. 
1723 Tavčar Jane« 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico s ' 
4890, izdano od KLO v Crni, glasečo 6• 
na ime Trbovšek Franc. S tem jo Pr 

kiicujem. 
1660 Trbovšek Fra»c . 

Vojna knjižica broj 600910, izdata na 
ime: Veljković A. Petar, izgubljena i" 
i proglaša-a se nevažećim. 
1708 Veljković A. ••<•- 

Volna knijzïca br. 600929, izdata "* 
ime: Vlahovič Blagota, zastavnik, izb- 
ijena je i oglašava se nevažećom. 
1709 Vlahović Blagot» 

Izgubila sem zač. osebno Izlcaznip0 : 
616/45, izdano od okraj. LO v Do-W* 
Lendavi na Ime Vukan Helena. » *e . 
jo preklicujem. ,    „ 
1672 Vukan Helen» 

Izgubil sem  letno šolsko spriče^J 
trg. akademija za leto 1941/42. na • 
Zupančič Cvetko iz Boštanja in ga s 

preklicujem.       „ _   ihn 1676 *"'      Zupančič Cvetk" 

Izgubil sem delavsko izkaznico s 
23537, izdano 4. avgusta 1945 od zver 
v  Odrancih,  p.  Beltinci  na  ime  * 
Jožef iz Odrancev št. 253. S tem 3° r 
kiicujem. •„5•« 
1673 ( ZrerJ°zel 

Založba: Uprava Uradnega lista LUS; urednik: JPohat Roberti tiska tiskarna »Merkur* d. d,— vsi v Ljubljanir' 



Letnik 1. 

VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 38. kosu Uradnega lista LRS z dne 22. maja 1946. Štev. 12. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

18- Odločba o razdelitvi pristojnosti za sprejemanje prijav o 
cenah blaga v notranjem trgovskem prometu in prijave cen 
industrijskih in obrtnih podjetij. 

i»- Objava o poslovanju uroda za cene pri potrjevanju računov. 

20. Navodilo o postopanju za izdajanje in potrjevanje računov, 
21. Odločba o cenah apna, žganega v poljskih pečeh. 
22. Odločbe za posamezna podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

18. 
ODLOČBA 

Jjrada za cene pri predsedništvu vlade LR Slovenijo o raz- 
delitvi pristojnosti za sprejemanje prijav o cenah blaga v 
n°tranjem trgovskem prometu in prijave cen industrijskih in 

obrtnih podjetij 

Na podlagi 8. člena zvezne uredbe o določanju in kontroli 
•n z dne 24. oktobra 1945, Uradni list FLRJ št. 803/84, zvezne 
odločbe o razdelitvi pristojnosti za sprejemanje prijav in kal- 
«ulacij o cenah blaga v notranjem trgovskem promotu z dne 
?: ttiarca 1946, >Uradna obvestila zveznega urada za cane< 
• 151/10 in odločbe o obveznem prijavljanju proizvodnih cen 
v *^a' k* ie izvzeto lz predpisov o normiranju cen, ali je pod- 
meno  kontroli  zaslužka z dne 27.  februarja 1946, »Uradna 

,,bvedtila zvezn. urada za rone< z dno 8. marca 1946, št. 150/10, 
"r»d za cene pri predsedništvu VLRS odloča: 

1. člen 

Zadruge in zasebna trgovska podjetja vlagajo prijave za 
=n& blaga v notranjem prometu na debelo in na drobno pri 
bajnih oziroma mestnih ljudskih odborih. 

2. člen 

Urad za  cene pri  predsedništvu  VLRS .je pristojen za 
Preiemanje prijav o cenah: 

trai       držaynih trgovskih podjetij in osrednjih zadružnih cen- 
31 v_ trgovini na debelo in na drobno; 

•.     2. industrijskih in obrtnih podjetij za proizvodne rene za 
•••i  ' k' je izvzeto iz predpisov o normiranju cen ali ki je 
wav«eno kontroli -zaslužka. 

3. eleo 

in.« j ^ene za blago v prometu z inozemstvom določa zvezni 
urad *a cene. 

4. člen 

dolo?: -a blaß°' ki ie splošne važnosti za narodno gospodarstvo, 
oz ii 2 enotne cene v notranjem prometu zvezni urad za cene 
SPW . l za ceno ljudskih republik ustrezno predpisom o med- 
vojni razdelitvi pristojnosti. 

6. ïlem 

••1•&
1^!••* prietojnost se ravna po sedežu podjetja, ki pri- 
ceno. 

6. člen 
ki u      državno podjetje v smfclu te odločbe velja podjetje, 
vex'e, P°Pomoma last države, ali v katerem država •••••• i 
liso/i *     50% Sevnice. Podjetja pod državnim 

ar*avna podjetja v smislu te odločbo. 

e z 
eetrom 

7. clon 
djUaJ~\ trgovska podjetja v smislu te odločbo veljajo tudi 

«e. cejrjiY delujejo eamo za evoje Clane, 
za- 

8. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v >Vestniku urada za 
cene pri predsedništvu vlade LRSc. 

Ljubljana dne 20. maja 1946. 
št. 2244/3. 

V. d. direktorja urada za cene: 
Kahler France s. r. 

19. 

OBJAVA 
o poslovanju urada za cene pri potrjevanju računov 

Urad za rene pri predsedništvu vlade LR Slovenije, ki je 
izšel jz svoječasnega oddelka za cen« pri minisitrstvu za trgo- 
vino in preskrbo vlade LRS, so je preselil sredi tega meseca 
v nove uradne prostore v drugo nadstropje, desni hodnik vladne 
palače predsedništva VLRS. Uradne ure za stranke w> dnevno 
od 10. do 12. Opaža se, da zadaja največ dela in povzroča naj- 
večji naval strank potrjevanje računov. Razpasla se je razvada, 
da podjetniki prihajajo z računi šele tisti dan. ko denar že 
nujno potrebujejo, ali ko račun zahtevajo odjemalci, zlasti 
državna podjetja in vojska zaradi likvidacije računa. Ker so 
čestokrat določeni likvidacijski roki, navaljujojo stranke po 
navadi šelo tik pred potekom roka, čestokrat pa šole zadnji 
dan roka. 

To povzroča čakanje strank in a tem izgubo koristnega 
delovnega časa v podjetjih, obremenjujejo pa tudi delo urada 
samega. Opozarjamo na hkrati objavljeno navodilo o poslovanju 
z računi, iz katerega sledi, da stranke v pretežnem številu 
primerov brez potrebe zahtevajo potrditev računov. Prav tako 
se zlasti stranke iz Ljubljane in okolice nepravilno obračajo 
neposredno na urad za cene pri predsedništvu vlade LRS, 
mesto na pristojne okrožne in okrajno LO. Odslej dalje bo urad 
za cone pri predsedništvu VLRS sprejemal v potrditev le take 
račune, za katere je pristojen in ia katere je potrditev res 
neogibna. Potrditve računa ni možno opraviti na mah, kakor 
to zahtevajo stranke, ker bi bila taka potrditev nezanesljiva. 
Potrebna je predhodna kontrola vseh posameznih postavk po 
skrajšani kalkulaciji v računu, kar vedno zahteva pritegnitev 
izvedencev'zaradi rgotovitve pravilnih norm porabljenega ma- 
teriala in dela. V interesu predlagateljev je, da jo vsak račun 
čim bolj razčlenjen, da so delo, izdelek ali blago v računu čim 
bolj natančno specificirani, tako da so vse negotovosti Jn po- 
mote vnaprej izključene. 

Odslej dalje eo bo v uradu za cene takole opravljajo 
potrjevanje računov; 

Vsaka stranka bo izročila ••••• uradniku, določenemu za 
prevzemanje računov. Dobila bo v potrdilo blok urada z dnevno 
številko predloženih računov, seveda le, če bo račun formalno 
pravilno izdan, sicer ji bo račun takoj vrnjen v dopolnitev. 
Obrtne račune bodo pregledovale paritetne komisije izveden- 
cev, ki bodo zasedale 2krat tedensko. Šele nato jih bo potrdil 
urad za cene. Zato bo vsaki etranki račun potrjen in vrnjen 
šele po 4 dneh od predložitve računa, takrat pa brez vsakega 
čakanja samo proti predložitvi bloka. To velja za račune, ki 
bodo izdani tako, da bosta pregled in potrditev v tem roku 
4 dni res možna. V ostalih primerih bo potrebno predhodno 
pojasnilo predlagatelja in dopolnitev računa, kar bo seveda 
podaljšalo rok potrditve. 
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Opozariamo v«e stranke, da temu primerno prilagode svoje 
poslovanje in da zla-li po-krl>e za to, da bodo vse račune se- 
stavile in uradu piedložilc \-aj teden dni pred dnevom, ko jim 
je račun nujno potreben zaradi izplačila ali predložitve od- 
jemalcu. Da se ohrani red in uvede disciplina, urad ne bo 
dovoljeval nobenih izjem. Zlasti pa opozarjamo na predpise 
glede pristojnosti, iz katerih sledi, da je urad za cene pri pred- 
sedništvu VLRS odslej dalje pristojen samo še za račune 
obrtnikov. 

Ljubljana dne 16 maja 1046. 
Št   2244/1. 

V. d. direktorja urada za cene: 
Koblcr France s. r. 

20. 

NAVODILO 
o postopanju za izdajanje in potrjevanje računov 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LR Slovenije dobiva 
trajno pritožbe iz drugih federalnih enot, da slovenska indu- 
strijska in trgovska podjetja ne izpolnjujejo predpisov, ki so 
tičejo izdajanja računov za prodano in poslano blago, bodisi da 
so sami računi skrajno pomanjkljivi, bodisi da manjka v ra- 
čunu podatek o pravilnosti ceno. Ta urad je že priobčil v dnev- 
nem časopisju obširno navodilo o predpisih za določanje in 
kontrolo cen, katerega pa naša industrijska in trgovska pod- 
jetja ne upoštevajo v polni meri. Precej krivcev je bilo že 
izročenih javnemu tožilstvu v kaznovanje. Izgovori o nepozna- 
vanju zadevnih predpisov so 6icer itak neupoštevni, da pa tudi 
te preprečimo, objavljamo vnovič najvažnejše predpise glede 
računov. 

I. Obveznost izdajanja računov 

Vsi prodajalci blaga morajo izdajati kupcem izvirne ra- 
čune o prodanem blagu. Ta obveznost velja za vse vrste pro- 
dajalcev in blaga brez izjeme. Ni razlike v tem, aH blago pro- 
dajajo proizvodna-ir.dustrijsika ali obrtna podjetja, ali pa uprav 
trgovska podjetja. S trgovskim podjetjem je razumeti prav tako 
zalruge, državna trgovska podjetja kakor tudi zasebna trgov- 
ska podjetja. Prav tako ni razlike po vrstah blaga. Račun je 
treba izdati tako za blago normiranih cen, kakor tudi za blago, 
ki je v svobodni prodaji po svobodnih cenah, ali za katerega 
je predpisana satno kontrola zaslužka. (Odločba zveznega urada 
za cene o obveznem pristavljanju klavzule o cenah v račune 
z dne 4. decembra 1945, »Uradna obvestila zveznega urada za 
cene« z dne 6. decembra 1945, št. 61/4.) 

II. Cas izdajo računa 
Račun se mora poslati kupcu-prevzemniku blaga hkrati 

z blagom. Ker pa blago vedno potuje dalj časa, kakor ga pa 
potrebuje poštna pošiljka računa, pridobi prodajalec nekaj časa 
ža izdajo pravilnega računa. Pri osebnem prevzemu blaga pa 
mora dobiti kupec račun obenem z blagom. (Odločba zveznega 
urada za cene z dne 25. februarja- 1946, »Uradna obvestila 
zveznega urada za cene« z dne 1. marca 1946, St. 136/9; »Vest- 
nik urada za cene pri predsedništvu VLRS« št. 2 v prilogi 
k 28. kosu Uradnega lista LRS z dne 10. aprila 1946.) 

III. Oblika in vsebina računa, klavzula o cenah 

Kakovostno označbe prodanega blaga morajo biti v računu 
prodajalca natančno razčlenjene. Prav tako mora biti v računu 
navedeno: kraj dobave blaga, kdo plača zaobalo, morebitne 
stroške provoza in dovoza blaga ter stroške vrnitve zaobale, 
nadalje ali je blago prodano bruto za neto ali neto, kakor tudi 
način plačila dobavljenega blaga. Javno dajatve, ki neposredno 
olvemenjajo blago pri prodaji, morajo biti navedene v računu 
köt dodatno postavke k prodajni ceni. 

Račun mora imeti klavzulo o ceni, t. j. številko in datum 
odločbe, s katero je cena odobrena, oziroma številko in datum, 
pod katero je vpisana prijava o ceni in naziv državnega obla- 
stva, ki jo ceno odobrilo, oziroma pri katerem jo vpisana pri- 
java o ceni. Kolikor jo prodajna cena ugotovljena po odredbah 
neko splošne odločbe, je v ••••• navesti številko in datum te 
odločbe ter Uradni list — »Uradna obvestila zveznega urada 
za cene« oziroma Vestnik ali vobče glasilo federalnega urada 
za cene, v katerem je ta odločba- objavljena, kakor tudi šte- 
vilko oostavke o ceni za dotično blago skladno z odločbo. 

Račun mora biti izviren in mora vsebovali vse elemente 
za njegovo pravilnost. Glede na lo mora lačuii podpisati oseba, 
ki je pooblaščena za podpisovanje, in .sicer pod teksloin in vso 
vsebino, a ne samo pod obvestilom o pošiljatvi blaga. Centrale, 
ki dostavljajo blago svojim podružnicam, morajo tem izdajati 
račune. 

Iz klavzule o ceni mora h M i vedno natančno razvidno, ali 
je cena proizvodna, ali cena  na  debelo, ali  cena  na  drobno. 

Taksa za račun gre na breme kupca. 
(Navodilo za določanje cen v trgovini na debelo in na 

drobno z dne 5. marca 1946, '..Uradna obvestila zveznega urada 
za oener z dne 8. marra 1946, št. 153/10, Vernik urada za cone 
št. 4 k 30. kosu Uradnega lista LRS.) 

IV. Vrsto cen po pravnem nastanku 

Kako pride podjetnik do pravilne cene, kalero moia na- 
vesti v posebni klavzuli o cenah v računu? Po važnosti visite 
blaga so se doslej razvili v postopanju za določanje in kontrolo 
cen naslednji načini, ki zagotavljajo pravilnost cene: 

1. Enotne crne 

Veljajo večinoma za blago široke potrošnje, kakor so ži- 
vila, važna tipizirana oblačila, surovine, kurivo, važne obrtno 
storitve itd. Zanje so cene določene z enotnim cenikom ali s 

splošno odločbo, bodisi zveznega urada za cene v Reogi^dUi 
bodisi federalnega urada za cene v posameznih republikah, i11 

sicer ali z veljavnostjo za vso državo, ali z veljavnostjo za p°" 
samezne republike. 

Pri prodaji takega blaga je v računu navesti samo 'ia* 
tančno označbo dotične odločbe z navedbo državnega oblastva» 
ki je odločbo izdalo, in Uradnega li&ta, v katerem je bila od- 
ločba objavljena. 

2. Določene cene 

Proizvodne cene za vse ostale vrste blago se določajo na 
osnovi kalkulacije, ki jo podjetje mora predložiti pristojnemu 
uradu za cene. Blago sme podjetje prodajati šele potem, ko nlU 

je cena določena in odobrena. V klavzuli o cenah v rač"BU 

mora v takem primeru podjetje navesti natančno označbo po- 

ločbe in oblastva, ki jo je izdalo; kolikor pa je taka odločb^ 
bila objavljena tudi v Uradnem listu ali v Vestniku ali glasi'1'' 
tudi podatke o tem. 

Navajamo nekaj primerov klavzule o ceni: 
a) V računu za usnjeno obutev; postavka 16. odločbe ° 

določitvi  enotnih proizvodnih  cen  za  usnjeno obutev  za vS 

območje FLR.I — zveznega urada za ceno — št. 5614 — z d11® 
13. marca 1946 — »Uradna obvestila zveznega urada za cene 
z dne 15. marca 1946, št. 185/11 (•>Vestnik urada za cene VLB=4 

št. 6 z dno 27. aprila 1946). 
Če je zvezna odločba priobčena tudi v uradnem •' 

vestniku ali glasilu ljudske republike, je treba navesti tudi leg8, 

b) V računu krojača za obleko: postavka 1/6 — I. razred •"" 
odločbe Narodne vlade Slovenije o ceniku za dela krojačev } 
šivilj — z dne 12. novembra 1945, št. V. 238/4 — »Uradni »- 
LRS« z dne 1. decembra 1945, št. 383/57. • 

c) V računu prevoznika za prevoz z živinsko ^••^°_ 
nakladanjem: postavka 1. člena D/7 — b) 1 odločbe MTP ^ 
vlade LR Sloveuije o cenah v prevozništvu in 2. člena •• 
c)  iste odločbe —  z dne 6. oktobra 1945 —  V. št. 260/1 — 
»Uradni list LRS« z dne 12. decembra 1945, št. 391/60. 

3. Prijavljene cene 

a) Trgovina: Prvotno so uradi za ceno doloSali^^ja 
cene, zaradi česar podjetja pred določitvijo cen blaga niso sn 
prodajati. Po sedanjem stanju pa je cene treba določiti sa• 
za važnejše vrste blaga, ki spada večidel pod predpise o. ^ 
črtni razdelitvi in potrošnji blaga, ali za katero jo P05-^- 
odrojeno, da je treba ceno določiti. Predvsem velja to za p 
izvodno cene. Za vos trgovski promet v ožjem .sim ••,;• 
velja načelo prijavljanja cen. Trgovska podjetja ,n° J^ 
ob prejemu blaga in preden ga izroče v nadaljnji promel ,0. 
izračunati svojo prodajno ceno po že zgoraj navedenem *• ^n0 
dilu za določanje con v trgovini na debelo in na drobno,2 . t 
5. marca 1946. Brž ko ceno sama izračunajo, smojo J>rl^:&toi- 
razpečavanjem blaga, hkrati pa morajo ceno prijaviti P ^0 
nemu državnemu oblastvu. Prijavo morajo utemeljiti s k'^, 
kalkulacijo, katere postavko morajo biti dokazane in ;ffl'na- 
čene e priloženimi izvirnimi dokumenti, zlasti s pravilni jje 
bavnim računom. Vsako tako prijavo mora trgovsko p ^, 
.zaključiti z izjavo, da jo zadevno blago nabavila znal"0 J 
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llOimniinii pogoji m (Li -a v pi i javi navedeni nabavni stroški 
resnični, /,a k;,r ialini |ioil|et|(. materialno in kazensko. Ta 
JZJava moia bili krila s polni m pddpisom odgovornih pred- 
stavnikov podjetja. 

To velja za vse v ivle blaga m tudi za gostilniška podjetja 
oz. podietja, ki razperavajo alkoholne pijačo. (Navodilo za do- 
ločajo cen blaga v notranjem prometu z cine 17. decembra 
l-M.), Uiadna obvestila /••/.•••• urada za cene: z dne 28. dé- 
nombra 1945, JI. 100/7; dopolnilo' tega navodila z dne 18. ja- 
nuarja 1946, Uradna obvestila zveznega urada za cene z dne 
-;>• januarja H)4(i. št. IS/1 ; lazlaga odločbe o obveznem pristav- 
*Ja•t'i klavzule o cenah v račune z dne. 8. februarja 1946, 
^Uradna obve-lila zveznega urada za ceneč z. dne lö, februarja 
^••, št. 100/7.) 

DtNedanii predpisi o obveznem predhodnem določanju 
rf,n pa (wlane|o izjemno nasproti občemu načelu zgolj prijav- 
ljenih cen v trgov-kem prometu še vedno v veljavi za Mago 
v prometu •/. inozemstvom in za blago splošne važnosti za na- 
rodno gospodarstvo, za katero odreja enotno cene v notranjem 
Prometu zvezni urad za cene ali urad za cene posameznih fede- 
ralnih republik. 

(Odločba <» razdelitvi pristojnosti pri sprejemanju prijav 
]n kalkulacij o cenah blaga v noi ranjeni trgovskem prometu 
• cine ô. marca 1946, • Uradna obveselila zveznega urada za 
CP'if    7. dne 8. marca 104(i, št. 151/10.) 

I>) Industrija: V poslednjem času je ta način zgolj 
Prijavljanja cen razširjen ludi na industrijo. Vsa industrijska 
podjetja, ki izdelujejo blago, katero je izvzeto iz predpisov o 
normiranju cen, ali ki je samo podvrženo kontroli -zaslužka, 
Sniejo prav lako ceno izračunati sama, blago takoj izročiti v 
promet, hkrati pa pri 1em uradu vložiti prijavo cen. Pri- 
Wva mora biti opremljena s sikrajšano kalkulacijo, sestavljeno 
• smislu splešm^a navodila za kalkulacije v gospodarskih pod- 
lijih, Uradni hs| FLTÌ.T št. 87/45, .Uradna obvestila zveznega 
Urada za cene   •,, dne 14. decembra 1945, št. 09/5. 

('Odločba o obveznem prijavljanju proizvodnih cen blaga, 
*' io izvzelo iz predpisov o normiranju ren, ali ki je podvrženo 
«oniri.li zaslužka z dne 27. februarja 1946. Uradna obvestila 
zvezn(Ca urada za cene- z dne 8. marca 1946, št. 150/10.) 

Ji.   Crue  ]>o  m runih   «  prrdhndno  potrditvijo 

Obrtniki morajo za vso .uloritve in obrtno izdelke, katerih 
cCi)e nis,o določeno bodisi s posebno odločbo, bodisi kolektivno 
? splošno odločbo, izdajati račune, ki morajo vsebovati skraj- 
šano kalkulacijo, s katero utemeljujejo zaračunano ceno. Kal- 
kulacija mora ustrezati predpisom zveznega navodila za dolo- 
čanje cen obrtnim storitvam in izdelkom z dne 13. decembra 
"M5 in mora predvsem vsebovati: vrsto, trajanje in mezde 
jlfila, izraženo vse v urah, količino in reno uporabljenega ma- 
tonaia, režijsko stopnjo in kosmati zaslužek, izračunan v % 
?a vrednost materiala oz. na izdelavne mezde. Ta kalkulacija 
'Ji.predhodna odobritev nadomestujeta klavzulo o cenah v obi- 
čajnih preprostih računih, ki jih tudi obrtniki izdajajo za ra- 
čune storitev in blaga, za katere so corie že določene. 
. lak račun iii potreben, če skupna cena obrtne storitve aH 
lzd(Hka ne presega zneska din 100.—. 

(Navodilo za določanje cen obrtnim storitvam in izdelkom 
z ll«c Ci. decembra 1945, št. 7867, ^Uradna obvestila zveznega 
«rada za cene- z dne 21. decembra 1945, št. 84'0.) 

S. Cene v računih, z naknadno kontrolo 

£ Državna industrijska podjetja so upravičena izdajati ra- 
'""0 za poedina izven«erijska dela, ki niso izvedena po pro- 
hodnom nalogu, oz. ki ne spadajo v proizvodni načnt podjetja, 
' ,°1 P» opravljenem delu ali izročenem izdelku. Predhodna 

inn • °v 1'a^una P° «radu za cene odpade. Namesto tega pa 
orajo podjetja račun razčlenili v naslednje kalkulalivne po- 

stavke; 
a) izdelavni oz. uporabljeni material, 
1') izdelavne mezdo (produktivne mezde), 
c) dodatek splošnih stroškov, izračunan na izdelavne 

mezde (režija), 
«) kosmati zaslužek, 

fnn 'norebitne dajatve, ki neposredno obreinenjajo blago 
W osredni davki, trošarino), in takse (pogodbene in pobotnične). 
••• ."odjetja, ki vodijo obratni obračunski list (ohol), obraču- 
ni.. aj0. dodatke splošnih tadelavnih stroškov po posameznih 
dali" nil,sl.îl1 ^délave. Prav tako obračunavajo posebej do- 

ue splošnih strošknv materiala, uprave in prodaje, 
ohr - te t,°datl(e je obračunavati po podatkih iz obratnega 

"»acunsliCKa lista v skladu z določbami odloka o enotnem 

računovodstvu hi splošnem navodilu za kalkulacije v gospodar- 
skih ipodjetjih. 

Na vsaki tako razčlenjeni fakturi moiajo podjetja pripisati 
naslednji pristavek: 

: Da so gornje kalkulacijskt- postavke seslavljene po stvar- 
nih podatkih knjigovodstva in izvršenih izdatkih, jamči odgo- 
vorni poslovodja podjetja.« 

(Odločba o izdajanju računov od državnih industrijskih 
podjetij za posamezna  izvenseiijska  dela  z dne 28. decembra 
1945, >Uradua obvestila zveznega urada za cene z dne 4. ja- 
nuarja 1946, št. 3/1   in sprememba te odločbe z dne 29.  marca 
1946, >Uradna obvestila zveznega uiada za cene z dne 6. aprila 
1946. št. 226/14, Vestnik urada za cene št. 7 k 33. kosu Urad- 
nega lista LRS< z dne 4. maja 1946.) 

Iz teh izvajanj sledi, da je treba za vsako storitev ali za 
prodajo vsakega izdelka ali blaga izdati pravilen-račun in pred- 
stavlja edino izjemo od tega načela račun obrtnikov za njihove 
storitve ali izdelke, ki skupaj ne presega zneska din 100-^ 

Prav tako mora vsak račun neogibno vsebovati natančne 
sestavljeno klavzulo o odobritvi ali prijavi cene. 

Predhodna potrditev računa je potemtakem podobna Je 
še za obrtne storitve in izdelke. 

Primeri pa se cesio, da kljub temu zahtevajo razni od- 
jemalci-kiipci blaga še posebno potrditev jiravilno.-ii računa in 
cene na samem računu od pristojnega državnega obla-dva. 
Zlasti velja to za vojaške dobave. V takem primeru naj pod- 
jetnik ob zaprositvi potrditve predloži k mi-timi HločVi o 
cenah v izvirniku, kar bo omogočilo takojšnjo pnlrdilev .^.Jas- 
nosti cen po odločbi in računu. 

V.   Pristojnost  za   potrjevanje  računov   in   spreiemanjc   prija* 
trgovskih cen za blago v notranjem  trgovskem  prometu 

Za izdajanje odločb o enotnih ah določenih cenali indu- 
strijskih izdelkov sta pristojna zvezni urad za cene oz. urad za 
cene posamezne ljudske republike po že objavljenih predpi-ili. 

Za potrjevanje računov in /a sprejemaliie prijav o r'1 •; h 
za blago v notranjem prometu v trgovini na debelo in na drV •• 
so pristojni na območju LR Slovenije okrajni (meseni) L'), 
kadar gre, za prijave cen zasebnih trgovskih podi-dii. Za ori- 
jave cen v trgovini na 'debelo državnih li-.ovski'i pnd|oti| in 
osrednjih zadružnih central pa je pristojen uiad za cm,- pri 
predsednistvu VLRS. 

Obrtniške račune (po 4. točki IV: zgoraj) potrjujejo Ha 
državna oblastva kakor dosedaj do izdaje splošne odločbe i'ga 
urada o določanju cen v obrti. 

S trgovskim in obrtniškim podjetjem je razumeli prav 
tako tudi zadruge, čoprav delujejo samo za svoje člane. 

Krajevna pristojnost se ravna po sedežu podjetja, ki pri- 
javlja ceno. 

VI. Takse 

Potrjevanje računov in prijava cen H'a tak? prosta. Ce pa 
je račun poslan v potrditev po pošti s spremnim dopisom, so 
šteje ta dopis za vlogo in ga je treba kolkovati s kolkom za 
din 10.—. Taksno prostost prijave cen je treba označiti na sami 
vlogi, zgoraj v desnem kotu, z navedbo: >Vloga kot obvezna 
prijava cene takse prosta po 1. točki 6. čl. za k. o taksah.': 
Ostane pa še v veljavi obveznost plavila takse za odločbo po 
tar. št. 7. v znesku din 30.—, kadar se rena določi e posebno 
odločbo. 

VIL Zaokroževanje računov 

Proizvodnih' cen in ren v trgovini na debelo ni dovoljeno 
zaokroževati. Zaokrožujejo se samo cene v trgovini na drobno, 
in sicer takole: 

Zneske od 1.01 do 1.25 din je zaokrožiti na 1 din; zneske 
od 1.2G do 1.75 din na 1.50 din; zneske od 1.7(5 do 1.99 na 2 din. 

("Odločba zveznega urada za cene z dne 19. marca, 1946, 
»Uradna obvestila zveznega urada za cene« z dne 23. marca 
1946, št. 186/12, Vecluik urada za ceno št. ,3 k 29. kosu »Urad. 
lista LRS« z dne 13. aprila 1946.) 

VIII. Kazenske sankcije 

Vsaka kršitev ali malomarno izpolnjevanje teh prodHsov 
jo prestopek po zakonu o zatiranju nedopustne špekulacije in 
gospodarsko sabotaže. Da vendar že enkrat pridemo do reda. 
so dobila vsa državna oblastva strogo naročilo, da postopajo z 
vso ostrostjo proti krivcem, po potrebi tudi s takojšnjim od- 
vzemom koncesije, najmanj pa z zaplembo predmetnega blaga 
oziroma zalogo podjetja, in ostalimi kaznimi v denarju in pro- 
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stosti. Zato vabimo  vse gospodarske, proizvodne in  trgovske 
kroge,  da  strogo  upoštevajo  prednje  predpise  tega  navodila. 

Ljubljana dno 20. maja 1946. 
et. 2244/2. 

V. d. direktorja urada za cene: 
Kobler France s. r. 

21. 

ODLOČBA 
o cenah apna, žganega v poljskih pečeh 

Na podlagi 2. člena odločbe o pristojnosti za določitev cen 
apnu (»Uradna obvestila zveznega urada za cene< z dne 8. fe- 
bruarja 1946, št. 87/6) določa urad za cene pri predsedništvu 
vlade LRS naslednje najvišje cene za apno, žgano v polj- 
skih pečeh: 

apno, žgano s premogovim prahom .   .   din 1.200.— 
apno, žgano z drvmi ,   1.450.— 
Ceni veljata za eno tono fko vsaka apnenica na območju 

Ljudske republike Slovenije, brez javnih dajatev, ki nastanejo 
v trenutku prodaje (prometni davek, pogodbene in pobot- 
nične takse). 

Prednji ceni sta najvišji ceni. Proizvajalci, ki imajo po 
dosedanjih kalkulacijah in ugotovitvah nižje cene kot eo dolo- 
čene s to odločbo, morajo prodajati žgano apno po teh kalku- 
lacij&kih cenah. 

Cene veljajo dotlej, dokler se ne znižajo posamezni sfro- 
Bki proizvodnje. 

Brž ko se zniža kateri koli strošek, mora vsak proizva- 
jalec neposredno znižati ceno žganemu apnu v ustrpzajočpm 
znesku in hkrati predložiti uradu za, cene pri predsedništvu 
vlade LRS novo kalkulacijo. 

Proizvajalcem, ki proizvajajo žgano apno ob posebno tež- 
kih pogojih, lahko določi urad za cene pri predsedništvu vlade 
LRS tudi višje cene kot so določene s to odločbo. 

Prekoračenje cen ie kaznivo po zakonu o zatiranju ne- 
dopustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Ljubljana dne 15. maja 1946. 
št. 1958/6 

V. d. direktorja urada za cene: 
Kobler Franco s. r. 

22. 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS je določil pro- 
izvodne cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Tvrdki   >Z a v o r a«,   prvi   jugosl. 
iličnih izdelkov v Rečici-Laško: 

tov.   voznih   zavor   in 

koleseljeka zavora, fig. 1, št. 1      . 
„      fig. 1, št. l'A   , 
„      fig. 1, št. 2      , 
„      fig. 2, št. 1      , 
„      fig. 2, št. IV»   . 
„      fig. 2, št. 2      , 
„      fig. 3, št. 1      . 
„      fig. 3, št. lVi   . 

fig. 3, št. 2      « 
fig. 5, št. 1 
fig. 5, št. IV»   . 

„      fig. 6, št. 2 .     • 
vozna zavora, fig. 10, 16 mm, v teži 2 kg 

fig. 10, 18 mm, v teži 2.30 kg 
fig. 10, 20 mm, v teži 3.10 kg 
fig. 10, 22 mm, v teži 3.25 kg 
fig. 10, 24 mm, v teži 4.— kg 
fig. 10, 26 mm, v teži 5.— kg 
fig. 12, 16 mm, v teži 1.80 kg 
fig. 12, 18 mm, v teži 2.10 kg 

kom. 
din 

74— 
84— 
95— 
49— 
58— 
63.50 
92— 

113— 
120— 
111— 
131.50 
139.50 
94— 
98— 

127.40 
129.40 
157.75 
183— 
88— 
93— 

kg 
din 

47— 
43— 
41 — 
39.50 
39.45 
36.60 
48.90 
44.30 

vozna zavora, fig. 12, 20 umi, v teži 2.70 kg 
"ig. 12, 22 mm, v teži 3.—kg 

g. 12, 24 mm, v teži 3.90 kg 
ig. 12, 26 mm, v teži 4.75 kg 
ig. 14, 16 mm, v teži 1.—kg 
'ig. 14, 18 mm, v teži 1.25 kg 
ig. 14, 20 mm, v teži 1.75 kg 
ig. 14, 22 mm, v teži 2— kg 
ig. 14, 24 mm, v teži 2.75 kg 
ig. 14, 26 mm, v teži 3— kg 
ig. 16, 16 mm, v teži 1.—kg 
ig. 16, 18 mm, v teži 1.25 kg 

Fig. 16, 20 mm, v teži 1.75 kg 
Mg. 16, 22 mm, v teži 2— kg 
;ig. 16, 24 mm, v teži 2.75 kg 
/ig. 16, 2ßrr.m, v teži 3—kg 

vijaki za zapahe za sode vseh dimenzij 
Te cene veljajo franko  tovarna brez  javnih  dajatev  in 

embalaže. 

kom. kg 
din din 

114.50 42.45 
121.50 40.50 
154— :!9 50 
178.50 3750 
54— 54.— 
60.50 48.60 
80— 45.70 
85.25 42.60 

110.75 40 30 
117.60 39.20 
50— 50- 
56.85 45.45 
75.50 43 10 
81.30 40.70 

103— 37.45 
110.75 36 90 

66 60 

&t. 790/3 z dne 6. maja 1946. 

Tvrdki »Zora<, tov. konfekcije v Mariboru: 

art 111   ženske hlačke »Francka«, vel. 3 . 
4 . 
5 . 
6 , 

art. 235   moške maje, polodprte, vel. 3 . 
4 . . 
5 . « 
6 . . 

art. 235   moške  spodnje hlače, vel.  3 . 
4 . . 
5 . . 
6 . . 

art. 236   ženske majice >Valerija«, brez rokavov, vel. 

komad 
din 
33.- 
37.50 
42.— 
51-50 
68.50 
7150 
81.50 
01.- 
76.50 
82.50 
90.— 
95.— 
54.— 
5 4.— 
03.- 
48.50 
51.50 
52.50 
75.50 
82.- 
86.50 
95.- 
42-- 
51.- 
52.- 
6150 

art. 236   ženske hlače >Francka<, vel. 3   . 
4 . 
5 . 

art. 236 S ženske maje >Viktorija«, vel. 3 . 
4 , 
5 . 
6 . 

art. 236 S ženske hlače »Francka«, vel. 3 . 
4 . 
5 . 
6 . 

art. '."1    žcn«kp maje " ViVorija*. kratki rokavi, vel. 2 68.— 
3 7150 
4 74-50 
5 82.— 
6 92 50 

43.- 
44.50 
51.50 
59.- 
21.- 
22.- 
24.50 
26.50 
27-50 
30.50 

vel.  3 174.50 
4 184.— 
5 186.- 
6 189.50 

(Se nadaljuje) 

Prednje cene veljajo franko tovara brez javnih dajatev, 
St. 1541/10 z dne 6. maja 1946. 

art. 211   ženske maje   »Valerija«,  vel. 3 . 
4 . 
5 . 
6 . 

art. 212   dekliške hlačke »Majda*, vel. 4'0 
3/0 
2/0 
0 
1 
2 

art V9a moška  srajca  z našitim ovratnikom. 

Založba; Uprava Uradnega lista LRS; urednik; Pohai Robert; toka tiskarna >Merkuu d. d. — rsi i Ljïtbljanl« 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik in. Priloga k 39. kosu z dne 29. maja 194G. Številka 39. 

 Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Spremembe in dodatki- m. 
Sedež: Ljubljana. 
£an vpisa: 17. maja'1946. 

.besedilo: Medič-Miklavc-Mcdvode, tek- 
'•• tvornica, družba z o. z. 

.*" odločbi ministrstva za industrijo 
£ rudarstvo z dne 22. jan. 194G, Pers. 

*'K se vpiše delegat Trampuš Ro- 
*„. > dipl. strojni tehnik v Goričanah 51 
m Medvodah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. maja 1946. 

Rg C V 149/15. 

665. * 
^fdež: Ljubljana. 
jpl vpisa: 17. maja 194G. 

esedilo: H i žar na družba z o. z. 
ijj ° odločbi  ministrstva  za  industrijo 
j^darstvo z dne 4. maja 1946, I/P. 

/4ö, se vpiše delegat Zule Stanko. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 15. maja 1946. 
Rg C V 331/6. 

fekž: Ljubljana. 
I^a vpisa: 18. maja 194G. 

esedilo; >Sckctox« družfca z o. z. 
••-• °^o2bi ministrstva za industrio in 
je 

ars
vtvo z dne 3. maja 1946, I/P 194/46, 

l/t •    tvrdka v likvidacijo, 
ni^ j^f;dator:  dosedanji delegat Vode- 

pr ikvidacijska  firma:  kakor doslej  s 
. Uk-^      >v likvidaciji<. 
^ciH     tor samostojno podpisuje likvi- 

dno firmo. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. maja 1946. 
Rg C V 342/14. 

«ee. * 

IWeŽ: LJ«l>'Jana. 
BeSDr?

1Sa: 18-maja 1946. 

Pfeslf0!?    b: ministrstva za trgovino in 
892/1

Kr?o z dne 10. maja  1946,  IV  št. 
UkJ% preSla tvrdka v likvidacijo. 

Sat »J ,?t0rJa: Kristan Bogomir, dele- 
••• v Ljubljani, Tyräeva c. 16, 
iŽe1p,"-   trgovmsko podjetje Slovenije 

Ljlnma<. 
^rJstavi?acijaka firma:  ka' «f doslej  s 
, I'JÄ1? »

V
 likvidaciji«. 

.vidacii,t   Pa  Popisujeta  slcupno li- 
Sii ,.••t^0'dap°dpisanim' 
J 

SediW t-1  s  šl&f-PilJko odtisnjenim 
>a ciJk * • w   ° *• Postavkom >v likvi- 

^•<•!!•1»•!• SV0J lastnoročni podpis. 
0 ^eleznina«; podpisuje uprav- 

Objave 
nik Pojavnik Ivo, v njegovi odsotnosti 
pn pomočnik Slamič Franc. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. maja 1946. 

Družb. II 54/8. 
* 

6G7. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. maja 1946. 
Besedilo:  Vinocet,   tovarna  vinskega 

in špiritovega kisa, družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo  z dne  2.  maja  1946,  Pers. 
227g/l, se izbriše delegat Jamšek Anica 
in vpise novi delegat Dolenc Gvido. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. maja 1946. 

Rg C I 125/36. 
* 

6G8. 
Sedež: Košaki pri Mariboru. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. 
Besedilo: Opekarna Košaki . 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 21. septembra 1945, 
opr. št. 1750 in 1753, se vpiše, da je ta 
firma prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1946. 
A IV 70/5. 

* 
6G9. 

Sede/.: Maribor-Košaki. 
Dan vpisa: 15. maja 1946. 
Besedilo: »Atama«, tekstilna tovarna, 

družba z o. z. Maribor-Košaki. 
Vo odici" i   vlade  ljudske  republike 

Sloveni'p.  n'''i:-~tr?tva ••  industrijo in 
rudarstvo v Ljubljani cd 7. maja 1946, 
za^.  štev.  Pers. 23V.M.  se je razrešil 
delegatske funkcije Orešič Franc in se 
je na  nie^ovo mesto postavil kot nov 
delegat ing. Lipovšek Bogdan. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 15. maja 1946. 

9 B 19—11 
* 

G70. 
Sedež: Maribor* 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo: Franca Bombarda sin Mari- 

bor, Aleksandrova cesta 17. 
Po od1r.'..i mestne zaplembene komi- 

sije  v Mn-Hïoru od 20. oktobra  1945, 
opr. št. 23?-"   se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1946. 

9 A 70T9 
* 

G71. 
Sedež: Maribor* 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo: Anton Birkmayer, trgovina 

s senom, slamo ia deželnimi pridelki v 
Mariboru. 

Po odločbi mestne zaplembene komi- 
sije  v  Mariboru od  20.  oktobra   1945. 
opr. št. 2332, se vpiše, da je ta iirma 
prešla v državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1940. 

A I 138—6 
* 

G72. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo; August Ehrlich, tekstilne to- 

varne, komanditna družba v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije  v Mariboru od 25.  oktobra   1945, 
opr. št. 2482, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 

C krožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. maja 1946. 

. Ptg A 3/24. 
* 

G73. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. 
Besedilo: K. Hausmaninger, trgevina 

z vinom v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 11. septembra 1945. 
opr. št. 1672, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 194R. 
9 A 53/17. 

* 
671. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo: J. Hutter in drug, Prva do- 

mača tvornica klotov in silkov, tvornica 
hlačevinc in prva domača tvornica su- 
kanca Maribor. 

Po odločbi mestne zaplembene komi- 
sije v Mariboru od 13. septembra 1945, 
opr. št. 1704 a, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 18. maja 1946 
9 A 5/25. 

.675. 
Sedež: Maribor, Meljska cesta 101. 
Dan vpisa: 13. maja 1946. 
Besedilo: K. & R. Ježek, tovarna stro- 

jev, livarna železa in kovin. 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo NVS od 20. avgusta 1945, 
zap. št. 991, se vpiše delegat Deu Vik- 
tor v Mariboru. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 13. maja 1946- 
9 A 68/9. 

G76. * 
Sedež: Maribor. 
Dan-vpisa: 14. maja 1946. 
Besedilo: >Jugo-Alko<r, voležcanjarna 

v Mariboru, Aleksandrova c. B9. 



Stran 230. Štev. 39 

Na  podlagi  sodbe  vojaškega  sodisfa 
mariborskega   vojnega   področja  v  Ma- 
riboru od 15. avgusta 1945, opr. št. Sod 
790/43-5, se vpiše, da je prešla ta firma 
v državno last in da je po odločbi mini- 
strstva za industrijo in rudarstvo NVS 
v Ljubljani od 3. oktobra 1945, zap. št. 
Pers 2767, postavljen za delegata Stros 
Miloš v Mariboru, Aleksandrova c. 39. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 14. maja 1946. 
A II 294/8. 

* 
677. 

Sedež: Maribor* 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo: »Jugosvila«, tvornica svile, 

družba z o. z. v Mariboru. 
Po c '.-."bi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 15. novembra 1945, 
opr. št. 3292, se vpiše, da je ta firma 
prešla v J vivno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1946. 

Rg C II 91-34 
* 

678. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. maja 1946.   ' 
Besedilo: Ludvik Franc  in  sinovi  T 

Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v  Mariboru od  29.  oktobra  1945, 
opr. št. 2658, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 18. maja 1946. 
9 A 51/61. 

G79. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo: Mariahiïf-Apotlicko Mr. Max 

König, Maribor. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 3. oktobra 1945, opr. 
št. 1771/45, se- vpiše, da je ta firma pre- 
zia v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 18. maja 1946. 
9 A 8Ó/9. 

630. 
Sedež: Maribor* 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besec!'..: Mariborska tovarna svile, 

družba z omejeno zavezo v Mariboru. 
Po odločbi vlade Ljudske republike 

Slovenije, ministrstva ^ industrijo in 
rudarstvo v Ljubljani od 7. maja 1946, 
štev. Pers. 2314/1, se vpiše, da se je 
razreš.l delegatske funkcije dosedanji 
delegat Orešič Franc, in da se je na nje- 
govo mes'.j postavil kot delegat ing. Li- 
povšek Boerdan. 

Tadalje se vpiše na podlagi odločbe 
mestne zanlembene komisije v Maribo- 
ru od 8. septembra 1945, opr. št. 1549, 
da je delež družhenice Berchtold Marije 
v znesku din 50.000.— prešel v držav- 
no last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1946. 

.C • 101-26 . 

681. 
Sedež: Maribor* 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo: »Margo« nariborskn mle- 

karna in tovarna sadnih konzerv, druž- 
ba z o. z. v Mariboru. 

Po odločbi mestne zaplembene komi- 
sije v Mariboru od 9. okt. 1945, opr. št. 
1865, se vpiše, da je ta firma postala 
državna last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1946. 

C I 2-122 
* 

682. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo:  Medič-Zankl,   tovarna  olja, 

lakov m barv, družba z o. z., podružni- 
ca v Mariboru. 

Po odločb' mestne zaplembene komi- 
sije  v  Mariboru od 24.  oktobra   1945, 
opr. št. 2399, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. maja 1946. 

C I 78/29. 
* 

683. 
Sedež: Maribor* 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo: Ubald Nassinbcni, stavbeno 

podjetje v Mariboru. 
Po odločbi mestne zanlembene komi- 

sije v Mariboru od 26. okt. 1945, opr. št. 
2526, se vpiše, da je ta firma prešla v 
državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. maja 1946. 

A IV 24-3 

684. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. maja 1946. 
Besedilo: Pontos Centrala, tovarna 

kovinskih izdelkov, družba z omejeno 
zavezo v Mariboru. 

Po odločbi ministrstva za industrijo in 
rudarstvo VLRS v Ljubljani od 2. ma- 
ja 1946., zap. št. IP1657/46-B, se po- 
slavlja to podjetje na podlagi odloka 
AVNOJ-a z dne 21. nov. 1944 in zaradi 
zaščite narodnogospodarskih interesov 
pod upravo in nadzor ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvo v Ljubljani. Za za- 
časnega upravitelja je imenovan Preželj 
Srečko, delegat pri Mariborski livarni 
v Mariboru. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 14. maja 1940. 

C III 7/20. 
* 

685. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo: »Zora«, tvornica konfekcije, 

družba z o. z. v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 25. oktobra  1945, 
opr. št. 2480, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 18. maja 1946, 
Rg B 20/11, 

683. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo: Josip Benko Murska Sobota. 
•• odločbi mestne zaplembene komi" 

sije v Mariboru od 8. septembra 19la> 
opr. št. 1546, se vpiše, da je ta firma 

prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 16. maja 1946, 
A I 29—9 

* 
687. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 14. maja 1946. 
Besedilo: Cvetic Janez, trgovina z>"c' 

šanim blagom in izdelovalnica perila » 
Murski Soboti. 

Po odločbi okrajne zaplembene k°m2' 
sije v Murski Soboti od 10. sept. I9"»», 
opr. št. 9, se vpiše, da je prešla ta i>r' 
ma v državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Maribor« 
dno 14. maja 1940 

A I 97/8. 
* 

688. 
Sedež: Pragersko. 
Dan vpisa: 18. maja 1940. 
Besedilo: Državna opekarna l'ragc 

sko. 
Po odločbi NVS,    ministrstva za 

dustrijo in rudarstvo od 28.  jan. $ J 
zap. št. Pers 623/1, se je razrešil ^ 
nosti delegata  ing. Janidl Anton ii1 

njegovo mesto kot delegat postavil I>r 

zovšek Oton. #     , 
Okrožno kot trg. sodišče v Marib" 

dne 18. maja 1946. 
A I 214/15. 

• 
689. 

Sedež: Črnomelj. 
Dan  vpisa: 26.   februarja  194C. 
Besedilo: Premogokopna združba* 

lokrajina« v Črnomlju. , J6 

Na podlagi odločbe Narodne ,? jn 
Slovenije, ministrstva za industri,!0 0 
rudarstvo, obči oddelek I P 470 i a' 
21. januarja 1946, se je izvršila V^ a\. 
ba, da je postavljen pri tusodno r r;a 
strirani firmi Premogokopna zdi"1 ^ 
»Bclckrajina« v Črnomlju, Reg". A j ^ 
kot delegat tov. Lovšin Evgen, deM> v 
pri Trboveljski premogokopni druz 

Ljubljani. ' f   promo- 
Uradno se je ugotovilo, da je   .jpnti- 

govnik Kanižarica pri Črnomlju 'drjeg. 
čen z gori navedeno, tusodno pofl 

• II 50 registrirano firmo. •• 
Okicžno kot trg. sodišče v Novem w 

dne 26. februarja 1946. 
Reg. A II 50/6. 

* 
C90. 

Sedež: Knnelj pri St. Janžti. 
Dan vpisa: 28. januarja 1940.      V11ik 
Besedilo:    št.   Janžki    premog0' 

And. Jakil d. d. jade 
Na podlagi odločbe Narodno J in 

Slovenije, ministrstva za industru ^a0> 
rudarstvo, obči oddelek v LjubiJ^"% je 
št. I./P. 470 z dne 21. januarja 1^ 
je izvršila zaznamba, da je_ P° janž!<i 
pri tusodno registrirani firmi J51, gede' 
premogovnik And. Jakil d. d. s ^ 

i žem v Krmelju pri St. Janžu kot a*- 
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to7. Lovšin Evgen, delegat pri Trbovelj- 
sk premogokopni družbi v Ljubljani. 
"»rožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 28. januarja 1940. 
Reg! B I 40/3. 

'adružni register 

691. 
Vpisi: 

Sedež: Št. Gotard. 
Dan vpisa: 3. maja 1946. 

. besedilo: Mlekarska zadruga z omc- 
lci»m jamstvom v Št. Gotardu. 

paradi prenosa od okrožnega sodišča 
^.Ljubljani in po sklepu okrožnega so- 
pisca v Ljubljani z dne 9.'marca 194G, 
^dr. III 115.' 

Obratni predmet: 
zadruga ima namen pospeševati ko- 

,SU svojih zadružnikov s tem da: 
1. prevzema od njih mleko in ga pre- 

~eluje; mleko sprejema  po pravilniku 
a dobavljanje mleka in ga plačuje po 

KaKovosti; 
2- vnovčuje od zadružnikov prevzeto 

jre«o oziroma iz tega mleka naprav- 
1]e"e mlečne izdelke; 
, \ nabavlja  po potrebi za svoje  za- 
.^'•nike gospodarske potrebščine, zla- sti «rmila 

Dr• ^anov prevzeto mleko vnovčuje in 
1 . e'lIje za njih račun ter ga plačuje 

Jzvršeni prodaji po odbitku stroškov. 
d,,, i*ruRa je bila ustanovljena za ne- 

0'0"en čas. 
ge^adružni delež znaša 250 dinarjev in 

^iiora plačati ob vstopu v zadrugo. 
]gv.sak zadružnik jamči z vpisanimi de- 
<!-wiln še z dvakratnim zneskom vpi- 
Sapl deležev. 
•• ri°bčila se izvršujejo e tem, kolikor 
jjaiY. Pravilih določeno drugače, da se 

JJeJo na zadružni razglasili deski. 
]j0 Pravni odbor sestavlja 6 zadružni- 

ki «i se volijo za dobo 3 let. 
Q„v'ani upravnega odbora so: Cukjati 
Jjj5 Pos., St. Gotard 18, predsednik, 
Janji r Ivan> P°s-- Brezie 2, Cukjati 
žun -Î P°s-' Limovce 12, Vodopivec Ivan, 
Zani'- St-Gotard, Novak Jakob, pos., 
Hej  •1• °' GabrSek Tomaž, pos., Je- 

adrugo zastopa upravni odbor. 
Pod   Z.adruS° so podpisuje tako, da se 
p0 đ

njeno firmo svojeroeno, podpišeta 
eö člVa c^ana "Pravnega odbora ali po 
Pooblv^ UDravnega odbora in en v to 

asceni nameščenec zadruge. 
Okrožno sodišče v Celju 

_     <lne 3. maja 1946. 
Zt 40/46-17 - Zadr. VII 5. 

69,        Spremembe in dodatki: 

§*•2: Celjc-Zavodna. 
••••-?••: 3- ma-a 194G- 

^•••; •1, v: Vođovodna zadruga v Za- 
SÄeina ••,•°) •. *. * o. j. 

Von • ? ?dsleJ: Vodovodna zadruga v 
un»  (okraj Celje)  zadruga z o. j. 

"krožno sodišče -v Celju 
dne 3. maja 1946. 

Zadr. V 61/37 

693. 
Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 30. aprila 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z 0. j. 

v Kozjem. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Šinkovič Jožef in Palir Antonija, vpišeta 
se novoizvoljena člana Toplišek Miloš, 
Kozje 15, tajnik in Klavžar Anton, po- 
sestnik, Veternik 6. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. aprila 1946. 

Zadr. VI 145/8 
* 

694. 
Sedež: Iška vas. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo: Obnovitvega zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Iški vasi. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Pristavec Angela, Vrenik Miha, Campa 
Alojzija, Orhini Janez in Šteblaj Alojzij, 
vpišejo pa se člani upravnega odbora: 

Žagar Janez, posestnik v Iški vasi 24, 
Japelj Jože, posestnik v Iški vasi 27, 
Štembal Franc, posestnik v Iški vasi 

št. 102, 
Cimperman Anton, posestnik v Iški 

vasi 94, 
Likovič Franc, posestnik v Iški 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. maja 1946. 

Zadr. IV 136/2. 
* 

695. 
Sedež: Litija. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za^ 

druga z omejenim jamstvom v Litiji. 
Na skupščini dne 31. marca 1946 so 

se spremenila zadružna pravila v čl. 5. 
Zadružni delež znaša odslej 500 din. 

Vsak zadružnik jamči odslej z deset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Viziar Jože, Savšek Ivan, Grm Ivan, 
Bokal Jože in Hostnik Janez, vpišejo 
pa se člani upravnega odbora: Brie Mi- 
lan v Grbina 44 pri Litiji, tajnik, Rapi 
Darinka v Litiji, blagajničarka, Rosto- 
har Drago v Grbinu 1 pri Litiji, Jenko 
Marija v Litiji 107, Škrjanc Ivan v Grad- 
cu pri Litiji. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. maja 1946. 

Zadr. V 47/2. 

696. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. maja 1946. 
Besedilo: Samopomoč učiteljskih 

otrok, zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Po sklepu občnega zbora dne 22. apri- 
la 1946 se je zadruga razdružila in pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidatorji: 
Lavrič Pavel, šolski upravitelj v pok., 
Novak Jakob, učitelj, 
Ambrožic Josip, šolski upravitelj v 

pok., vsi v Ljubljani. 
Likvidacijska firma kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Podpis firme: Likvidatorja Lavrič Pa- 

vel in Novak Jakob bosla skupno pod- 
pisovala likudacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 15. maja 1946. 

Zadr. IV 67/16. 

697. 
Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 6. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zi- 

dniga v Radovljici, zadruga z omeje- 
nim jamstvom. 

Na skupščini dne 31. marca 1946' so 
bila sprejeta nova pravila. 

Upravni odbor sestavljajo predse L 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in 9 čla- 
nov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upra\nega ol- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to p> 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življe; j- 

skih potrebščin za •ian.-tvo brei pj- 
srednikov, 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkr.v 
članov brez posrednikov. 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva n 
gozdarstva, če in dokler ni v istini 
okolišu   posebne   zadruge   te   vrste, 

č) najemanje in nakupo\anje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor jo v za- 
družno korist, 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadruž- 
ne zavesti. 

Poslovni delež znaša 500 din. 
Zadruga  pošlje  vabilo  na  skupščino 

vsem LÒO, v območju katerih posluje, 
in vsem članom, slednjim najmanj 8 dni 
pred skupščino. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Avsenek Anton, Remec Franc, Prešefn 
Andrej in Zalokar Miha, vpišejo pa se 
člani upravnega odbora: 

Mali Slavko, belostrojar v Radovljici 
št. 30, 

Ambrožic  Anton, mizar v Radovljici 
št. 98, 

Pohar Ciril, kmet, Brezje 19, 
Vovk Jakob,  krojač, Lancovo 41, 
šalič Drago, pečar v Ljubnem, 
Kralj  Anton, mlinar  v Begunjah 91, 
Vrečko  Maks, mizar v  Dvorski vasi 

št. 33, 
Globočnik Janez, kmet v Mošnjah 17, 
Rozman Rudolf, nameščenec v Žirov- 

nici 30, 
Robelj Anton, tov. delavec v Smoku« 

ču 52, 
Brence Martin, tov. delavec v Lescah 
Fister Franc, kmet, Brda. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. maja 1946. 

Zadr. II 93/20 
* 

698. 
Sedež odslej: Trebnje. 
Dan vpisa: 8. marca 1946./ 
Na predlog Iniciativnega zadružnega 

odbora za novomeško okrožje v Novem 
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mestu z dne 5. marca 1946, št. 463/46 v 
zvezi z dopisom okrajnega Iniciativne- 
ga zadružnega odbora v Trebnjem z 
dne 2. marca 1946, št. 41 in odločbo Na- 
rodne vlade Slovenije, ministrstva za fi- 
nance, bančno zavarovalni oddelek v 
Ljubljani z dne 19. februarja 1916, 
št. 612—V—1946, se pri obstoječh tu- 
sodno registriranih zadrugah: 

1. Posojilnici v Trebnjem, r. z. z n. z. 
— Zadr 1 6/36, 

2. Hranilnici in posojilnici v Treb- 
njem, r. z. z n. z. — Zadr 68/26, 

3. Hranilnici in posojilnici v Dobrni- 
ču, r. z. z n. z. — Zadr I 52/15, 

4. Hranilnici in posojilnici na Mirni, 
r. z. z n. z. — Zadr 1 16/30, 

5. Hranilnici in posojilnici v Sela- 
Šurnberku, r. z. z n. z. >v likvidaciji« 
— Zadr I 129/15, 

6. Hranilnici in posojilnici na Čatežu, 
r. z. z n. z. — Zadr II 10/31, 

7. Hranilnici in posojilnici v Št. Lo- 
vrencu, r. z. z n. z. — Zadr I 77/10, 
zaznamuje, da je vsem gori navedenim 
kreditnim zadrugam uradoma postav- 
ljen kot delegat tovariš Tomšič Hubert, 
posetnik iz Trebnjega hiš. št. 7, ki ima 
od gori navedenega ministrstva tudi 
pooblastilo, da prenese vse poslovne 
knjige navedenih zadrug v skupne po- 
slovne prostore v Trebnjem, da uredi 
pri vseh predpisana knjigovodstva, se- 
stavi bilance v DFJ dinarsko valuto in 
da vodi novo poslovanje za vse te za- 
vode le Posojilnica v Trebnjem. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 8. marca 1946. 
Zadr I 6/36 in nasi. 

Izbrisi: 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. maja 1946. 
Besedilo:    Gospodarska zadruga, na- 

bavna in prodajna zadruga v Ljubljani, 
zadruga z o. j. 

Zaradi spojitve z Nabavljamo in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1946. 

Zadr. III 82/15 
* 

700. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. maja 1946. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, nabavna 

in prodajna zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1946. 

Zadr. IV 111/6 

* 
701. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8; maja 1946. 
Besedilo: Konzumna zadruga za Ljub- 

ljano in okolico, zadruga z o. j. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1946. 

Zadr I 6/18 

Sedež: Ljiibljana-Vič. 
Dan vpisa: 8. maja 1946. 
Besedilo: Konzumno društvo Vič, za- 

druga z omejenim jamstvom v Ljubljani, 
Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 

dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1946. 

Zadr I 58/16 
* 

703. 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 8.  maja 1946. 
Besedilo: Nabavljalna zadruga držav- 

nih uslužbencev v Ljubljani, zadruga z 
omejenim jamstvom. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1946. 

Zadr III 128/42 

* 
704. 

Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna zadruga mestnih 

uslužbencev, zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1946. 

Zadr IV 114/6 

705. 
Sedež: Ljubljana-Dravlje. 
Dan vpisa: 8. maja 1946. 
Besedilo: Nakupovalnica in vnovčeval- 

nira v Ljubljani (Dravljah) zadruga z 
o. j. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. maja 1946. 

Zadr II 111/18 

To 97/46 
Oglas 

1798 

Tožeča stranka: Cretnik Frančiška, 
zasebnica, Veliko Širje 55 pri Zidanem 
mostu. 

Tožena stranka: Čretnik Pavle, ru- 
dar, Veliko Širje, sedaj neznanega biva- 
lišča. ; 

Tožeča stranka je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja za skrbnika na čin 
Gregorio Jože. sodni uradnik v Celju, 

ki   bo  zastopa]   njene  interese,   dokler 
se sama ne javi. 

Okrožno sodišče v Olju, cdd. •-» 
dne 21. maja 1946. 

To 103/46 * im 

Oglas 
Tožeča stranka: Sreboran Anton, de" 

lavec, Celje, Cesta na Dobravo št. 16.   . 
Tožena stranka: Srebočan Ana roj; 

Ojstruh, gospodinja ravno tam, sedaj 
neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toze' 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni zB?' 
no, se ji postavlja za skrbnika na c1 

Gregorio Jože,  sodni  uradnik vCelJ1^ 
ki jo bo zastopal in čuval njene intere' 
se, dokler se sama ne javi. 

Okrožno sodišče  v Celju, odd. Hv 
dne 21. maja 1946. 

To 98/46 * *7" 
Oglas 

Tožeča stranka: Urbar Brigita, go5?"" 
dinja, Celje, Prešernova ul. 15.       , »j 

Tožena  stranka:  Urban  Albin,  t>lV.. 
mesar,  Celje,  sedaj  neznanega  biva 
šča. v. 

Tožeča stranka je vložila zoper 'oZ 

no stranko tožbo na razvezo zakona' 
Ker bivališče tožene stranke ni Z!L 

no, se ji postavlja za skrbnika nîJ ?-a 
Gregorio Jožo, sodni uradnik v. , L' 
ki jo bo zastopal in čuval njene iû'e 

se, dokler se sama ne javi. 
Okrožno sodišče v Celju, odd. "'' 

dne 21. maja 1946. 

To 79/46-2 l78 

Oklic Ie. 
Tožeča stranka: Bernot Ciril, ?$•* 

sor na državnem učiteljišču v LjuDJja 
ni, Jesenkova ulica 4/IL, jo v. r0j. 
proti toženi stranki Bernot Franu ^ 
Golob, operni pevki, sedaj stanu]«03 • 
Trstu via Manzoni 15/II. oz. v &&%• 
di razveze zakona k opr. št. To 
tožbo. _      •jQ.gil 

Narok za ustno razpravo se je °-° , g 
na 26. junija 1946 ob 8. uri dop0^ 
pred tem sodiščem v sobi št. 14"» 
pravna dvorana. . ^a- 

Ker bivališče tožene stranke • ^^ 
no, se postavlja dr. Svetina Anton. ^ 
pripravnik v Ljubljani, za skrbniK » ^ 
jo bo zastopal na njeno nevarno*. ^ 
stroške, dokler ne nastopi sama a 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 21. maja 1946. 

* 1788 
To 308/46 

'     Oklic ^pi. 
Tožeča stranka: Hribar Vinko, tj 

dentist v Ormožu št. 81, je vl^J Si' 
toženi Êtranki Hribar Katarini •^•••.- 
munič, plačilni natakarici, 6e ,v0na ^ 
nega bivališča, radi razveze za* 
opr. št. 308/46 tožbo. .   doloČi| 

Narok za ustno razpravo se Ie       ^ 
na 21. junija 1946 ob 10. uri A0£.tli& 
tem sodiščem v sobi št 140, razp 
dvorana. 
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Ker bivališče ložene stranke ni zna- 
no» se postavlja l'eterea Franc, tajnik 
okrožnega sodeča v Ljubljani, za skrb- 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
aU ne  imenuje  pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. maju •6. 

* 
To 265/46-3 1787 

Oklic 
Tožeča stranka: Prelesnik Marija, de- 

lavka, Ljubljana, Cigaletova ul. 1, je 
vložila proti toženi tätrankt Prelesniku 
Stanislavu, slugi, sedaj neznanega biva- 
joča, radi razveze zakona k opr. št. To 
26•/46 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
•• 21. junija 1946 ob 9.45 dopoldne 
fted tem sodiščem v sobi št. 14Ö. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja Peterca Fran, tajnik 
°ktoznega sodišča v Ljubljani, za skrb- 
•'••, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler ne nastopi eama 
ali ne imenuje pooblaščenca. Prelesnik 
Stanislav je bil 1. 1942. odveden v itali- 
lanslio internacijo, iz katere se do da- 
nes ni vrnii. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1946. 

To 95/45-10 1786 
Oklic 

jTožeča stranka: Šket Alojzija roj. 
.•, služkinja, Ljubljana, Pražakova 
J- 17, je vložila proti toženi stranki 

Ketu Ivanu, bivšemu pekovskemu moj- 
, ^ v Mariboru, tožbo na razvezo za- 

. «arok za ustno razpravo se je določil 
"a 5. junija 1946 ob 8.30 uri pred tem 
Rilcem v sobi št. 140, razpravna dvo- 
jna. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
^°< 8e postavlja tov. dr. Svetina Anton, 
v^Mniškj pripravnik okrožnega sodi- 
J;a v Ljubljani, za skrbnika, ki jo bo 
-astopai na njeno nevarnost in stroške, 
•ler ne nastopi sama ali ne imenuje 

Pooblaščenca. 

1808 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21.  maja 1946. 

T'24/46-1 

Sklep 
Tožeča stranka: Ajdič Franc, čevljar 

Cerovcu, po dr. Zupančiču Adrijanu, 
,•I«tai&u v Trebnjem. 
'JaÌrÌena etraoka: Kovic Veronika roj. 

«KUč, zasebnica iz Cerovca št. 15, radi 
Pravlčbe predznambe lastninske pra- 

'lc-? s Drip. 
•• M Pravdni zadövj se postavlja tože- 
iaJk^nki Kovi« Veroniki roj. Jaklič, 
CtbmcI iz Cerovca Št. 15, ki je sedaj 
Sadu eS? bivališča, skrbnik v osebi 
Trli , "ragotina, sodnega uradnika v 
i>ien 

îem« ki bo Kovičevo zastopal na 
Pravi-nevarn09t in stroške v predmetni 
ioier,,!- dokler so sama ne izjavi ali ne 4 flenuje pooblaščenca. 

trajno sodišče v Trebnjem 
<toe 24. maj* 1946t 

I  Sp 74/46—2 1780 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Engl Ludov.k, roj 1. decembra 1884, 
uradnik hraiiiln.ee v Dol. Lendavi, nje- 
gova žena Franki Helena, roj. 7. marca 
1890 in njiju hči Engl Veronika, roj. 18. 
oktobra 1925, vsi stanujoči v Dol. Len- 
davi, so bili 26. aprila Ì944 po madžar- 
skem okupatorju izseljeni in poslani v 
internacelo taborišče v Oswieczimu, 
od koder se niso več vrnili, niti dali ka- 
kega znamenja življenja. 

Ker je torej verjetno, da so imeno- 
vani mrtvi, se uvede na prošnjo sina 
ozi-oma brata Engla Jurija, študenta 
tehnike iz Dol. Lendave, Kranjčeva 17, 
posiopanje za proglasitev za mrtve in se 
pogrešanim postavlja za skrbn.ka Si- 
monka Aleksander, sodni uradnik v 
Dolnji Lendavi. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanih, «e pozrva, da to javi sodišču ali 
skrbniku do 1. junija 1947. 

Po 1. juniju 1947 bo sod'šče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtve. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. L, 

dne 2. maja 1946. 
* 

I Sp 82/46-2 1779 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Wort man Hinko, roj. 23. januarja v 
Štrigovi, poročen, trgovec, stanujoč v 
Dolnji Lendavi in tja pristojen, žena 
Wortman Ida roj. Mandlbaum, roj. 24. 
maja 1880 v Resneku na Madžarskem, 
stanujoča v Dol. Lendavi in tja pristoj- 
na, hčerka Stern Helena roj. Wortman, 
roj. 29. oktobra 1916 v Ivancu pri Va- 
raždinu, njen mož Stern Franc, roj. 16. 
aprila 1906, trgovec, stanujoč v Dol. 
Lendavi št. 57 in tja pristojen ter nedl. 
Stôrn Janez, roj. 9. avgusta 1937, so bili 
26. aprila 1944. leta od okupatorskih 
oblasti internirani in odvedeni v Nem- 
čijo, od koder ee niso niti enkrat javili 
niti se niso vrnili. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvedo na prošnjo Tkalec Berte roj. 
Wortman, gospodinje iz Zagreba, Tu- 
škanova ul. 17, bližnje sorodnice zgo- 
raj imenovanih, postopanje za proglasi, 
tev za mrtve, ter se izdaje poziv, da se 
o pogrešanih poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku -Simonki Ale- 
ksandru, pisarniškemu uradniku pri 
tem sodišču. 

Wortman Hinko, Wortman Ida roj. 
Manilbaum, Stern Helena roj. Wort- 
man, Stern Franc in Stern Janez se po- 
zivajo, da se zglase pri sodišču ali dajo 
drugače kako vest o sebi. 

Po 1. juniju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtve. 

Okrajno sodišč«* v Dolnji Lendavi, 
> odd. I., 
due 16, ••••• 1940, 

Sp 135/46-8 17Ó9 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Brčan Mihael, rojen 27. VIL 1926 v 
Dragi št. 16, sin Brčana Mihaela in Ane 
roj. Dremelj, posestnika v (Jaberju 
št. 39, KLO Stična, je bil v času od 15. 
do 17. oktobra 1943 kot partizan v bojih 
na položaju v Leskovcu nad Radečami 
ranjen, od nemške vojske ujet in je od 
tedaj pogrešan. 

Ker je verjetno, da je pogrešani Br- 
čan M.bael umrl, se uvede na prošnjo 
njegove polsestre Lavrir Frančiške roj. 
Brčan iz Gaberja št. 17, KLO Stična, 
postopek o dokazu smrti pogrešanega 
in se mu postavlja za skrbnika V rancio 
Vinko, sodni uradnik v Grosupljem. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre-\ 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do, 15. avgusta 
1946. v 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu emrti. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 23. maja 1946. 

* 
Sp 84/45-10 • 1821 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Gnidovec Franc, roj. 9. februarja 1906 
v Sušici, sin Franca in Marije roj. Ma- 
ver, oženjen, posestnik na Sušici št. 24, 
KLO Gabrovčec, je bil septembra 1943 
mobiliziran v NOV, služil v Levstikovi 
brigadi, ki je bila meseca oktobra 1943 
pri Mokrcu zapletena v borbe z Nemci. 
Padlo je v tem boju več domačinov iz 
KLO Gabrovčec, med temi verjetno tu- 
di Gnidovec Franc, ki je od tedaj po- 
grešan. 

Ker je tedaj verjetno, da je imenova- 
ni padel, se uvede na prošnjo njegove 
žene Gnidovec Jožefe, pos. iz Sušice 
št. 24, KLO Gabrovčec, postopanje v 
dokaz smrti ter se izdaje poziv., naj 
vsakdo, kdor o imenovanem kaj ve, po- 
roča do 1. septembra 1946 podpisanemu 
sodišču ali hkrati postayjjonemu skrb- 
niku Vrančiću Vinku, sodnemu uradni- 
ku v Grosupljem. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predloga 

Okrajno sodišče r Grosupljem 
dne 25. maja 1946.       j 

"* 
I Sp 508/46T2. " 1848 

UyedUa postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Završnih Anton, rojen dne 14. janu- 
arja 1890, kajžar iz Sp. Tustanja pri 
Moravčah, sin umrlega Valentina in 
umrle Marije roj. Slapničar, r. k. vere, 
samski, je odšel leta 1908. spomladi v 
Združene države severne Amerike, cd 
koder se je samo enkrat v tem letu Ja- 
vil evojrem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uv&de DA prožnjo Babic" Barbare roj. 
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Za vrsnik, gospodinje z Mab jeka 9 v 
Ljubljani (Kcdeljevo). postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaje po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali temu postavljenemu «krbniku Kle- 
menčiču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Završnik Anton se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 10. maja 1946. 

* 
II Sp 221/46-3 1806 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Kanduč Miha, rojen 26. septembra 
1808, Stiska vas št. Ì0, r. k. vere, sam- 
ski, sin Kanduča Ignacija in Helene ro- 
jene Močnik, posestnk v Stiski vasi 
št. 10 pri Cerkljah, je bil po Nemcih 11. 
junija 1944 aretiran • odveden v tabo- 
rišče Bensheim, od tam pa v taborišče 
Buchenwald, kjer so ga Nemci poslali 
kot popolnoma izčrpanega 18. decembra 
1944 v bolnico, od koder se ni več vrnil 
in je od tedaj dalje pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove izven zakona rojene hčere 2e- 
Ieznikar Rozalije, posestnika hčere iz 
Stiske vasi št. 9, postopanje za progla- 
sitev za mrtvega ter se izdaje poziv, da 
o pogrešanem vsakdo poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Železni4 

ku Simonu, sodnemu uradniku v Kra- 
nju. 

Kanduč Miha se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. juniju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo in po izvedbi dokazov od- 
ločilo o predlogu za proglasitev za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. maja 1946. 

* 
TI Sp 237/46—2 1773 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Sladic Alojzij, rojen 19. januarja 1902 
v Ljubljani v bolnici, doma iz Cadeža, 
izven zakona rojeni sin pok. Frančiške 
Sladic, r. k. vere, oženjen, stanujoč v 
Kranju, Savska cesta 3, je bil 13. sep- 
tembra 1043 .mobiliziran po partizanih, 
služil v kočevskem bataljonu za stra- 
žarja in je 9. oktobra 1943 odšel z ba- 
taljonom na postojanko, kjer je bil v bo- 
ju z okupatorjem. Od tega dneva dalje 
oi več glasu o njem kljub poizvedbam 
njegove žene po Rdečem križu. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
žene Sladic Marije, delavke v Kranju, 
Savska cesta 3, postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega ter se izdaje poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišč« ali s 
tem postavljenemu skrbniku Železniku 
Simonu, sodnemu  uradniku v Kranju. 

Sladic Alojzij se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. I048...bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo in po* izvedbi dokazov odlo- 

čilo   o    predlogu    za   proglasitev    za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. maja 1946. 

* 
Ok 40/45—5 1735 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Dežman Alojzij, rojen 4. IV. 1904 v 
Ljubljani, sin Alojzija in Marije roj. 
Reseli, oženjen, učitelj v Pilštanju, je 
bil od oktobra 1942 kot intemiranec v 
taborišču Jesenovac, kjer je bil v febru- 
arju 1945 še živ, ~d tedaj naprej pa ni 
nobene vesti o njem. Dne 1. ali 2. maja 
1945 pa je bila ob uporu in napadu na 
taboriščno stražo večina internirancev 
postreljena ali pa so bili v neposredni 
smrtni nevarnosti. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Dežman Kornelije, 
gospodinje, Kolodvorska ul. 34 v Ljub- 
ljani, postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaje poziv, da se o 
pogrešancu poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku, tov. Dežman Ma- 
riji, gospodinji, Kolodvorska ul. 34 v 
Ljubljani, do 10. maja 1947. 

Dežman Alojzij se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 10. maju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno  sodišče  v Ljubljani 
dne 13. maja 1946. 

Ok 57/46—5 * 1737 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Leban Otmar, rojen dne 26. XI. 1901 

v Trnovem pri Gorici, okraj Gorica, sin 
Franca in Karoline roj. Werzer, ože- 
njen, uradnik mestne plinarne v Ljub- 
ljani, stanujoč nazadnje Mokronoška ul. 
št. 2, se je kot borec-vodnik.v I. preko- 
morski brigadi udeležil bojev ob sedmi 
sovražnikovi ofenzivi v centralni Bosni 
sredi julija 1944. Od takrat je pogrešan 
in je verjetno padel. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Leban Angele, gospo- 
dinje, Mokronoška ul. 2 v Ljubljani, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaje poziv, da se o pogrešancu po- 
roča Sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Leban Angeli. 

Leban Otmar se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Liubljani 
'dne 20. maja 1946. 

VI Sp 234/46 * 1775 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Jeza Ivan, rojen dne 15/ decembra 

1915.  kurjač  v   Devici  Mariji  Brezja 

št. 92, je bil dne 11. uktobra 1944 pri- 
silno mobiliziran v nemško vojsko k pe; 
hoti in je služil nazadnje pri neznani 
edinici pod vojno poštno št. 39.852 D. 
Zadnjič je pisal dne 1. januarja 1845., 
Po izpovedbi priče Hrovata Antona je 
dne 7. januarja 1945 padel pri Drusen- 
heimu v Alzaciji, kjer je dobil strel ? 
glavo. 

Ker je verjetno, da je Jeza Ivan umrlj 
se uvaja na predlog njegove žene Ma- 
rije postopanje v dokaz smrti Jeze Iva- 
na in se mu hkrati postavlja za skrbni- 
ka tov. Rajšp Zoran, uradnik okrajnega 
sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o Pf 
grešanem, se poziva, da to javi sddiše-u 
ali postavljenemu skrbniku do 15- seF" 
tembra 1946. Po preteku tega roka •• 
izvedbi dokazov se bo odločilo o pred" 
logu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. \% 
dne 20. maja 1946 

* 
I Sp 303/46-1 ISO* 

Uvedbe postopanja za progi»* 
sitev za mrtvega 

Cäsar Koloman, poljedelec v Otovcib 
št. 93, rojen 20. oktobra 1907 v Otovc* 
tja pristojen in tam stanujoč, je bil f 
Madžarov mobiliziran na prisilno de}0. 

Delal je v Sombathelvu, kjer je bil df 
4. marca 1945 ob letalskem napadu 

ubit. 
Ker je verjetno  da je imenovani teS 

umrl, se uvede na pro-; j•.   r.^nve •* 
Oasar Marije, poljedelke, Otovci <•. P 
stopanje za proglasitev za mrtvega.   - 

Vsakdo,    komur    je    kaj    znano 
Casarju Kolomami,    se poziva,   da J 
sporoči  sodišču  ali  skrbniku  M'liolJr 
Kolomanu, sod. uradniku v Murski ^ 
boti, do 1. avgusta 1946. ' Ah\ 

Po preteku tega roka in po izved 

dokazov bo sodišče izdalo odločbo-. 
Okrajno sodišče v Murski Sobot'- 

odd. L, 
dne 23. maja 1946. 

I Sp 292/46-2 ispi 
Fefer Jakob, bivši orožnik v Kn^ 

cih, rojen 23. julija 1893 v Kam!?oi3 
pri Preserju, je bil dne 26. oktobra v* 
aretiran od madžarske oblasti in,q%) 
ljan na Madžarsko, odtod pa v «••£. e 
v taborišče Sachsenhaus, kjer je D-J 

v začetku leta 1945. umri. >e 

Ker je potemtakem verjetno, da. 
imenovani umrl, se uvede na Pre ;ce* 
njegove žene Fefer Terezije, zaseon; ^ 
Murska Sobota, Titova 18, •°•1••£0•- 
dokaz smrti Feferja Jakoba. Za s^rw 
ka se mu postavlja    Miholič ••••"\ 
sodni uradnik v Murski Soboti. c 

Vsakdo, komur je kaj ••1*••• 
Feferju Jakobu, se poziva, da ••••. 
sodišču ali skrbniku do 1. •vgustn;^fci 

Po preteku tega roka in P°J^\ • 
dokazov bo sodišče izdalo odloco"-. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. I., . 

dne 24. maja 1946.    , 
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1 Sp 302/46-1 1805 
Legeo Karel, poljedelec v Lipovcih 

v|- 7S, rojen 13. aprila 1905 v Lipovcih 
4 75 (Prekm.), je bil 24. oktobra 1944 
?* Madžarov aretiran in odpeljan na 
*Jadžarsko in nato v Nemčijo na prisil- 
no delo v Berlin, kjer je odkopaval ra- 
vvine.    Zaradi oslabelosti pa je baje 

• maja umrl in bil dne 5. maja v no- 
sni parku v Berlinu pokopan. 
"•^• je verjetno, da je imenovani res 

•••, se uvede na prošnjo njegove žene 
regen  Terezijo,  posestnice  v  Lipovcih 

• 52, postopanje za proglasitev za 
mrtvega. 
- vsakdo, komur jo kaj znano o 
ffgenu Karlu, se poziva, da sporoči 
•pušču ali skrbniku Miholiču Koloma- 
nS sodnemu uradniku v Murski Soboti, 
uy- Julija 194G. 
dri/ pre,eku trKa T0^a >n P° uvedbi 
°«azov bo sodišče izdalo odločbo. 
trajno sodišče v Murski Soboti, 

odd. L, 
dne 23. maja 1946. 

1 SP 179/46—3 
, Mikola Aleksander, rojen 17. < 
,* 1884 v Dolini št. 1, posestnik, 
j$e.n v Puconce, je bil leta 1914. mo- 
• 1Z)ran in poslan na rusko fronto. 
u ? 14. oktobra istega leta se.je ob 

J*u pogreznil in je baje umri. 
W!f -'e verietnoi da Ìe M'kola Ale" 
Bien res umrl, SG uvede na predlog 
Dol -fi5a zeta z"ma JaTieza. kolarja iz 
pt i

nè št. 1, postopek v dokaz smrti po- 
lja ^.?ega in ee mu postavlja za skrbni- 
toi,3n•• Koloman, eodni uradnik v 
T^ Soboti. 
j^ sakdo, komur je kaj znano o 
j-vsresanem, ee poziva, da javi to sodi- 

,. H pos'    -  '" 
'Ja 1946. 

1803 
okto- 

pri; 

••• 
••]•.•• postavljenemu skrbniku do 15. 

ifoka preteku tega roka in po izvedbi 
r^v se bo odločilo o dokazu smrti. 
klfcjno sodišče v Murski Soboti, 

nespor. odd., 
dne 22. maja 1946. 

1 Sp 293/56-2        * 1802 
Ti,f„emee Alojz, krojač v Murski Soboti, 
CVt V1' 3' r°Jen 3- maJa 1901 na Ti' 
(•••' Pristojen v Mursko Soboto, je bil 
'lan       °ktobra 1944 aretiran in odpe- 
hac,v taborišče Hersbruk in od tam v 

attiri U' k^er *e ba*e dne 3- ma^a 1945 

itjie^ 5e potemtakem verjetno, da Je 
"iecov^ umr1, S€ uvede na Predl°g 
ce t vt "^• Nemec Terezije, zasebni- 
Pek •••5•1 Soboti, Stara ul. 3, posto- 

la *waz smrti Nemec Alojza, 
^olom ka se mu Postavlja Miholič 
4i.  -   • 6Cdni uradnik v Murski So- 

îîemcnïd?'1 .k°mur    je   kaj    znano   o 
Scdigg,  A,loJziiu> se poziva, da to javi 

•1. avtn, .     Postavljenemu skrbniku do 
p*§usta 1946. 

•(*•••1••1•••  tega roka *n P° izvedbi 

•   oijr • Se       odlogllo o dokazu smrti. 
ajno sodišče v Murski Soboti. 

odd. L, 
dne 17. maja 1946. 

I Sp 14/46 1944 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Kovačec Martin, rojen 31. X. 1902 v 

Braclavcih, oženjen, posestnik v Brac- 
lavcih št. 62, je bil meseca februarja 
1945 interniran v Mariboru. Zadnje 
pismo je poslal 25. III. 1945 iz Maribora 
ter je bil verjetno v torek po Veliki no- 
či leta 1945 v Mariboru ustreljen kot 
talec. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Kovačec Marije, pos. v 
Braclavcih 62, postopek v dokaz smrti 
pogrešanega Kovačeca Martina in se mu 
poslavlja za skrbnika Pcrtekel Kari, 
sodni uradnik v Ptuju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
skrbniku do 1. IX. 1946. _ 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno  sodišče  v  Ptuju,  odd.  L, 
dne 14. maja 1946. 

* 
Ok 61/46-3     ' 1728 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Gorše Jože, rudar, roj. 6. IX. 1910, je 

odšel dne 1. avgusta 1935 v Srbijo na 
delo, kjer je bival skozi 1 leto. Leta 
1936. se je odpravil proti Sloveniji po 
družino in je od tedaj dalje prenehala 
za njim vsaka sled in se tudi ni več ja- 
vil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Gorše Fran- 
čiške roj. Bitanc, gospodinje, Cebelnik 
št. 30, p. Litija, uvede postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaje po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Lan- 
gerju Francu, sodnemu uradniku v Tr- 
boljah. 

Gorše Jože se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 1. IX. 1946 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. T., 

dne 21. maja 1946. 
* 

IV Sp 1525/46 1774 
Amortizacija 

Na predlog Ostrožnika Blaža z Celja- 
Polule št. 51, da se razveljavi življenj- 
ska zavarovalna polica zavarovalne 
družbe >Feniks« v Beogradu, podruž- 
nica v Ljubljani, se je uvedel postopek 
rad: razveljavitve t© vrednotnice, ki je 
predlagatelju baje prešla. Njen imetnik 
se poziva, da uveljavi v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu svoje pravi- 
ce, sicer bi so po preteku tega roka iz- 
reklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica za življenjsko za- 

varovanje zavarovalne družbe »Feniks« 
št. 2.596.998, glaseča se na ime Ostrož- 
nik Blaž, začetek zavarovanja 1. avgu- 
sta 1925, potek zavarovanja 1. avgusta 

1946, doba zavarovanja 20 let, zavaroval- 
na prenrja 1O.000 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 20.  maja  1946. 

Sp 90/46—3 1807 
Amortizacija 

Na prošnjo Požeka Jureta iz Adleši- 
čev št. 26 se uvede postopanje radi 
amortizacije spodaj navedenih hranil- 
nih knji/.ic Posojilnice v Črnomlju r. z. 
z n. z., katere so bile baje požgane dn • 
22. marca 1045 ter se njih imetnik po- 
ziva, da uveljavi v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu svoje pravice, si- 
cer bi se po preteku tega roka izrekla 
da so knji/.•• brez moči. 

Oznamenilo  vrednotnic: 
1. št. 85 na ime Požek Katarina, Go- 

renjci  št. 3, s saldom din 68.25, 
2. št. 400 na ime Požek Jurij s saldom 

din 71.80, 
3. št. 10.122 na ime Požek Katarina, s 

saldom din 2.464.25. 
Okrajno sodišče v Črnomlja 

dne 24.  maja 1946. 
* 

I Sp 487/46-4 •• 
Amortizacija 

Na prošnjo Lukmana Janeza, tesar- 
skega pomočnika iz St. Vida pri Luko- 
vici št. 31, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo zdola j navedene listine, ki je bi- 
la prosilcu baje uničena in se njen mo- 
rebitni imetnik poziva, naj v roku 2 
(dveh) mesecev po objavi oklica v 
Uradnem listu listino pokaže sodišču ali 
naj se v istem roku .podajo prigovori 
zoper ta predlog, sicer bi se po izteku 
tega roka izreklo, da je listina razve- 
ljavljena. 

Oznamenilo listine: spričevalo o po- 
močniškem izpitu, izdano na ime Luk 
man Janez iz Prevoj št. 31, v katerem 
se ugotavlja, da je opravil izpit za po- 
močnika tesarske, stroke, izdano v Ljub 
ljani 15. oktobra 1928. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 20. maja 1946. 

Ok 32/46—0 - * 1784 
Amortizacija 

Na prošnjo dr. Derča Bogdana, red- 
nega univerzitetnega profesorja v Ljub- 
Ij. ni, Žibertova 9, se uvede postopanje 
za amortizacijo vrednotnice, ki jo je 
prosilec'baje izgubi], ter se nje imetnik 
poziva, da uveljavi v 2 mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu svoje pravice, si- 
cer bi se po preteku tega roka izreklo 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
življenjska polica Zavarovalne družbo 

»Feniks«, podružnice Ljubljana štev. 
8,001.282 na ime dr. Derč Bogdan, 
praktični zdravnik v Ljubljani, rojen 
6. februarja 1880, in na zavarovano vso- 
to din 40.000.— ter 12.406 "premij pro- 
sto. Polica je izdana 26. aprila 1927. Za- 
četek zavarovanja 1. maja 1927, potek 
zavarovanja 1. maja 1942. Koristnik za- 
varovanec, za primer njegove smrti pri- 
nositeli. 

Okrajno sodišče v Ljubjani 
dne 21. maja 1946. 
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Ok 62/46-5 1736 
Amortizacija 

Na prošnjo dr. Doba.ja "Maksa, zaseb- 
nika, Maribor, Gregorčičeva 14, se uve- 
de postopanje radi amortizacije zdolaj 
navedene vrednotnice, ki jo je prosilec 
baje izgubil ter se nje imetnik poziva, 
da uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Depotno potrdilo Ljudske posojilnice 

v Ljubljani št. 2375 z dne 2. IV. 1927, 
glaseče se na ime dr. Dobaj Maks. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. maja 1946. 

Ok 68/46-6 * 1783 
Amortizacija 

Na prošnjo Lovšin Rože, kmetice, Mo- 
zelj 53, p. Kočevje in Kure Marije, užit- 
karice ravno tam, zastopane po prvo- 
navedeni, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo zdolaj navedenih vrednotnic, ki 
sta jih prosilki baje izgubili, ter ee njih 
imetnik poziva, da uveljavi v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu svoje 
pravice, sicer bi se po preteku tega ro- 
ka izreklo, da so vrednotnice brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložni knjižici Mestne hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani: za Lovšin Ro- 
žo: štev. 353.460/13 na ime Lovšin Ro- 
ža s saldom 839 din in geslom; za Kure 
Marijo: štev. 353.612/13 na ime Kure 
Marija s saldom 3.765.— din in geslom. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. maja 1946. 

Z 2876/46-7 * 1762 

Sklic upnikov 
V zapuščinski zadevi po dne 26. XII. 

1945 umrlem Marješiču Antonu, trgov- 
cu iz Medvod št. 9, se pozivajo vsi, ki 
imajo kako terjatev do zapuščine, da 
prijavijo svoje zahtevke pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 5 dne 18. junija 1946 
ob 10. uri dopoldne ustno ali pa do te- 
ga dne pismeno in jih dokažejo. Upniki, 
ki se ne bi prijavili v odrejenem roku, 
ne bodo mogli uveljaviti nobenih za- 
htevkov proti zapuščini, če bi bila izčr- 
pana z izplačilom prijavljenih terjatev, 
kolikor nimajo zastavne pravice. 

Okrajno Sodišče v Ljubljani 
dne 16. maja 1946. 

Razno 
' 1815 

Poziv upnikom 
Likvidatorja tvrdke Julij Klein, trgo^ 

vi-a s steklom in porcelanom, Ljublja- 
na, WoHova ulica št. 4 in Frančiškanska 
ulica št. 8, pozivata upnike, da v roku 
aieseca dni od dneva objave prijavijo 
i;voje terjatve v pisarni tvrdke A. Pau- 
schin, Ljubljana, WoHova ulica 6. 

Neprijavljene terjatve se bodo po tem 
i oku štele za ugasle.. 

Likvidatorja 

1812 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Po odločbi ministrstva za trgovino :n 

preskrbo IV št. 217/5 z dne 14. maja 
1946 je tvrdka Ant. Krisper, galanterij- 
ska trgovina, Ljubljana, Mestni trg 26, 
prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki 
t?rdke, da v roku enega meseca prijavi- 
jo svoje event, terjatve oziroma svoj 
dolg na naslov Stritarjeva  ulica 3/III. 

Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku zgoraj navedenega roka štele za 
uijasle. 

Ljubljana dne 27. maja 1946. 
Likvidatorji 

1733—3-1 
Poziv upnikom 

Nabavljalna in prodajna zadruga, z. z 
o. j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 
10. maja 1946 vpisala v zadružnem re- 
gistru okrožnega sodišča v Ljubljani 
spojitev spodaj navedenih zadrug z Na- 
bavljamo in prodajno zadrugo v Ljub- 
ljani. 

Spojile so se in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: 

1. Gospodarska zadruga, nabavna in 
prodajna zadruga z. z o. j. v Ljubljani, 

2. Nabavna zadruga mestnih usluž- 
bencev v Ljubljani, z. z o. j. 

3. Konzumna zadruga za Ljubljano in 
okolico z. z o. j. v Ljubljani, 

4. Kmetijska zadruga, nabavna in 
prodajna zadruga z o. j. v Ljubljani, 

5. Nabavljalna zadruga državnih 
uslužbencev v Ljubljani z. z o. j., 

6. Nakupovalnica in vnovčevalnica v 
Ljubljani (Dravlje)  z. z o. j., 

7. Konzumno društvo, Vič, z. z o. j. v 
Ljubljani. 

Nabavljalna in prodajna zadruga v 
Ljubljani kot sprejemajoča zadruga po- 
ziva v smislu § 74. zakona o gospodar- 
skih zadrugah upnike vseh spredaj na- 
vedenih zadrug, da prijavijo svoje ter- 
jatve v roku treh mesecev od dneva po- 
ziva Nabavljalni in prodajni zadrug: v 
Ljubljani, Tyrseva c. 29. . 

Ljubljana dne 22. maja 1946. 
Upravni odbor 

Nabavljalne in prodajne zadruge 
v Ljubljani 

Poziv upnikom 
1814 

Likvidatorja tvrdke A. Pauschin, tr- 
govina s steklom in porcelanom, Ljub- 
ljana, WoHova ulica št. 6, pozivata up- 
nike, da v roku meseca dni od dneva 
objave prijavijo svoje terjatve v pisarni 
tvrdke, WoHova ulica 6. 

Po tem roku se bodo neprijavljene 
terjatve štele za ugasle. 

Likvidatorja 

1778 
Poziv upnikom 

Ljudska hranilnica in posojilnica v 
Ormožu, Okrajna posojilnica v Ormožu 
ter Kmetska hranilnica in posojilnica v 
Ormožu so se spojilo v ITraniIn;co m 

pesojilnico 7,adr. z neom. jam. v Ormo- 
žu m je bila ta spojitev vpisana v za- 
družni register dne li), aprila 1946. 

Pozivamo vse upnike /.:•!•;• navede- 
nih kreditnih zadrug, da v ivku trel1 

mesecev prijavijo svoje terjatve na na- 
slov: Hranilnica in posojilnica v Ormo- 
žu in navedejo eventualne pomisleke 
proti izvršeni fuziji, ker bo v^ nasprot- 
nem primeru veljalo, da soglašajo s spo- 
jitvijo. 

Hranilnica in posojilnic» 
v Ormožu. 

1776 

Poziv upnikom 
Mlekarska in Živinorejska selekcijska 

zadruga, obe na Vrhniki, z omejenim 
jamstvom, sta se spojili in je spoj»e.^ 
vpisana v zadružni register dne 19. aPrl" 
la 1946. 

Upravna odbora obeh zadrug pozivata 
upnike,   da   v   treh   mesecih   prijavij 
svoje terjatve in pripominjata, da bost 
upnikom, ki bi to zahtevali ob Pv

rIJaV,j 
terjatev, izplačali ali v okviru možnos 
zavarovali   njihovo  terjatve,   za ostf 
pa bo veljalo, da soglašajo s spojitvi] • 

Živinorejska zadruga z. & 0i '' 
na Vrhniki. 

1685-3-2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga *,.f„j. 

v Ljubljani, Pod turnom št. 4, v J1* 
daciji,  poziva  vse  upnike  in  a0^'î.rj. 
tvrdke, da ji v roku enega meseca-jj^ 
javijo svoje terjatve oziroma svoj   ..°, 

Poznejše prijave se ne bodo uPotl 

vale. •• 
Likvidatorj' 

* •   o 
1718 2— 

Poziv upnikom 
Stavbna zadruga Sokola II v Hkvi^' 

ciji, Ljubljana poziva upnike, da PnJj 
vijo svoje terjatve do 15.  junija t.   ; 
likvidacijskemu odboru, Ljubljana. tc 

vadni dom, Švabičeva 9. 
Likvidacijski odbor 

* 1686-3-2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
V smislu 27. člena zakona o zaPle?„ß 

in 3.  člena  zakona  o  zaščiti  nai-0 

imovine    je    prešla    tvrdka     :^njCa 
Schramm,   trgovina   in   popravlja in 
glasbil, Celje, Stanetova ul. 12, v    ^ 
Državne tovarne glasbil, ministrstvo 
Industrijo in rudarstvo v LRS.        ^. 

Delegat poziva vse upnike in 4? v;jo 
ke, da z dokazilnimi listinami.Pr4^ajo 
svoje dolgove in terjatve, ki jih ^•, 
proti imenovani tvrdki do 30. jun. >• 

Pravice, ki do tega roka ne bodo i 
javljene, se bodo štele za ugasle. 

Delegat „g 
Državne tovarne glasbil ^ ' 

Mengeš 
Banič Jože firü9 

podružnica: Ljubljana, Sv. 
in Metoda 35a 
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Vabilo 
19..0 

na   XXVI.   redni   občni   zbor 
Kreditnega zavoda za trgovino in 

industrijo v Ljubljani, 
*jse_bo  vršil   dne   19.  junija  1946 ob 

*• Uri do|)oldne v sejni dvorani Denar- 
ja zavoda  Slovenije,  Ljubljana,  Pre- 

šernova ulica šl. 50 z naslednjm 
dncv n ini   redo m : 

• Otvoritev občnega zbora. 
• Poslovno   ]>oročilo   upravnega  sveta. 
• predložitev bilanco ter računa izgu- 

. "e in dobička za poslovno leto 1945. 
g- f <Jr<xjilr> nadzorstva. 

• Poročilo revizijskega zavoda. 
• Odobritev zaključn h  računov za leto 

1945. 
• Molitev članov nadzorstva in njih 

8 Varnostnikov. 
• Sklepanje o likvidaciji zavoda in iz- 

g voLtev likvidatorjev. 
•.slučajnosti. 

jm ? določilih § 17. društvenih  pravil 
:aJo pravico glasovanja na občnem 

g °ru delničarji, ki založe najkasneje 
Val      ^••(* ODC•m zborom njih glaso- 
3Ino pravico utemeljujoče delnice pri 

j aRajni Kreditnega zavoda za trgovino 
n industrijo v Ljubljani. 
.Posest 25 delnic upravičuie k enemu 

glasu. 
•, elničarji glasujejo na občnem zboru 
tir il a'i   P°  pooblaščencu,    ki  mora 
• "ložiti  tozadevno pooblastilo uprav- 

ni svetu pred občnim zborom. 
Upravni svet 

Izgubljene listine 

m 
in 

;{radeni sta bili nakaznici za kurivo: 
''ja A št. 002717 ra ime Be\c Anica 

j^^rija B št. 0:•648 na ime Bremec 
• 

ft's° ;zdani od mestnega odbora, odd. 
c^.kurivo v Ljubljani. S tem jih prekli- 
l7Jv>Va- 4 Beve Anica 

Brcmcc Joško 

t «gubila sem indeks filozofske fakul- 
lfMp univeize v Ljubljani, izdan jan. 

l> od rektorata univerze v Ljubljani 
K- )lr}e Bohanec Vida roj. Druškovič iz 
poljane. S tem ga preklicujem. 

Bohanec Vida roj. Druškovič 

• «rađene so mi bile potrdilo o prija- 
v^itiotorja e v. št. 3525, dovolilnica za 
1••!0 z motorjem, ter šoferska legiti- 
s'elf1Ja' Vse izdano C(1 prometnega od- 
^' Pri okrajnem odboru OF v Kr- 
tem

m..na imo Božič Drago iz Sevnice. S 
W4      Preklicujem. 

Božič Drago 

št4đ
R
pisani Rrdnik Franc iz Re<v'ice 

st RQO 
sem izgubil osebno izkaznico 

Itf £», izdano od KLO Šmartno ob Pa- 
lec J zni0° od hmeljarske zadruge Ža- 
••••

• zadružno izkaznico obnovitvene 
c%m     v Moziriu-  S tem iiu Prekli" 
1772 

^ Brdnik Franc 

,Varnok!icuiem pooblastilo za vstop v to- 
letal  Maribor-Tezno,   izdano od 

ministrstva za industrijo in rudarstvo 
zap. št. — 121/Kab. z dne 0. III. 1946, 
glaseče se na ime Krasnik Gvido, skla- 
diščni delavec, ki ga je imenovani iz- 
gubil. 
1957 Državno 

avtomobilsko prometno podjetje 

Ukradene so rti bil© osebna izkaznica 
in prometna knjižica za žensko kolo, 
oboje izdano od komande NM v Ljub- 
ljani ter izkaznico OF, izdano od četrti 
Bežigrad na ime Eckert Jerica iz Ljub- 
ljane, Bežigrad. S tem jih preklicujem. 
1956 Eckert Jerica 

Izgubil sem službeno legitimacijo 
št. 15:52, izdano 3. julija 1945 od javnega 
tožilca Slovenije v Ljubljani na ime 
dr. Fajfar Vladimir iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
1782 ' Dr. Fajfar Vladimir 

Izgubil sem spričevalo 1. razreda I. 
mešč. šole na Prulah, izdano 1. 1942/43. 
od ravnateljstva I. moške mešč. šole na 
Prulah na ime Filipan Ljubomir iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
1771 Filipan Ljubomir 

Ukradeni sta mi bili: spričevali I. in 
II. letnika srednje glasben© šole v Ljub- 
ljani, izdani leta 1944. in 1945. od rav- 
nateljsvva srednje glasbene šole v Ljub- 
ljani na ime Gerlovič Vanda iz Ljub- 
ljano. S tem jih preklicujem. 
1790 Gerlovič Vanda 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo znamke Herkules št. 427.774, glase- 
čo se na ime Golob Ivan, drvar, Solčava 
št. 72 in jo s tem preklicujem. 
1619 Golob Ivan 

Izgubil sem spričevalo I.b razreda 
I. moške meščanske šole v Ljubljani (na 
Prulah) iz 1. 1042/43 na ime Gorenc 
Martin iz Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
1770 Gorenc Martin 

Izgubil sem ali pa mi je bila ukrade- 
na listnica z osebno izkaznico, izdano od 
KLO Stara gora, glasečo se na ime 
Horvatič Andrej, roj. 1. januarja 1890, 
šol. upravitelj, stanujoč na Stari gori 
št. 14. S tem jo preklicujem. 
1731 Horvatič Andrej 

Izgubil sem: osebno izkaznico, izdano 
od KLO Ljubija-Lepa njiva, prometno 
knjižico za kolo, izdano od OLO v Gor- 
njem gradu, delaveko organizacijsko 
knjižico, izdano od gozdne uprave v Na- 
zarju in odpustnico iz NOV. Vsi ti do- 
kumenti so se glasili na ime Hriberšek 
Anton, Ljubija 52, ter jih e tem prekli- 
cujem. 
1942 Hriberšek Anton 

Izgubil  sem   evidenčno  tablico  štev. 
S — 4534 za motorno kolo, izdano od 
okrajnega LO Šmarje pri Jelšah, pro- 
metni odsek. S tem jo preklicujem. 
1817 Humski Ivan 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 209, izdano od KLO v. Tlaki in voja- 

ško odpustnico na ime U nikar Franc iz 
Gor. Ravenj okraj Trebnje. 
1797 linikar Franc 

Vojna knjižica na ime Jevčič Sike Vi- 
tomir oglašava se nevažećom. 
1794 Jevčič šike Viiomir 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO na Viru pri Domžalah na ime 
Jesenšek Vekoslav iz Vira št. 11. S tem 
jo preklicujem. 
1826 Jesenšek Vekoslav 

Vojna knjižica br. 560.856 na ime Ju- 
rač Franc oglašava se nevažećom. 
1793 Jurač Franc 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz 
kaznica št. 281, glaseča se na ime Kan- 
cler Ivan, stan. v Zg. Polskavi. S tem jo 
preklicujem. 
1729 Kancler Ivan 

Platna knjižica br. 741 na ime po- 
ručnik Kerkež Dura oglaša\a se ne\a- 
žečom. 
1795 Kerkež Dura 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 162, izdana od M LO Kočev- 
je na ime Klemene Marta. S tem jo pre- 
klicujem. 
1739 Klemene  Marta, 

strok, učiteljica, Kočevje 78 
Izgubil sem zač. osebno izkaznico št 

G32, izdano od KLO v Šmartnem pri Li- 
tiji na ime Kolar Silva iz Šmartna pn 
Litiji št. 43. S tem jo preklicujem. 
1727 Kolar Silva 

Podpisani konzulat Velike Britanije 
v Ljubljani izjavlja, da so se listine av- 
tomobila znamke Mercedes-Benz štev. 
S — 1105, preje last britanskega konzu- 
lata, izgubile in se s tem preklicujejr* 
1823 Konzulat Velike Britanije 

v  Ljubljani 
Izgubil sem prometno knjižico za mo- 

ško kolo št. 77.579 znamke ;:Opek, iz- 
dano od OLO Šoštanj na ime Koren 
Ivan, šofer pri drž. rudniku Velenje. S 
tem jo preklicujem. 
1816 Koren Ivan 

Izgubil sem službeno izkaznico štev. 
1835, izdano 27. julija 1945 od min. za 
notranje zadeve v Ljubljani na ime 
Kragelj Miroslav iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1738 Kragelj Miroslav 

Izgubil sem osebno izkaznico štev-. 
045145 in prometno knjižico za moško 
kolo št. 2304, oboje izdano cd komande 
NM v Ljubljani ter železničarsko legiti- 
macijo, izdano od uprav© drž. železnic 
v Ljubljani na ime Kulnik Frančišek 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1649 Kulnik Frančišek 

Izgubil sem prometno knjižico za dvo- 
kolò znamke Perget št. 13.312 na ime 
Lebar Andrej iz Slatine, okraj Šmarje 
pri Jelšah. S4em jo preklicujem. 
1941 Lebar Andrej 

Izgubili sta se mi prometni knjižici 
za moško kolo št. 5920, izdano od okr. 
LO Šoštanj (sedaj Mozirje) na ime Le- 
tonja Mihael iz Pesjega iu za žensko 
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kolo št. 5921. izdano na ime Letonja He- 
ena iz Pesjoga. S tem ju preklicujem. 

1820 Lotonja Mihael 

Ukradena mi je bila platna knjižica 
št. 82.130. serija RJ, izdana od štaba 9. 
brigade 20. divizije IV. armije v Ljub- 
ljani na ime Maljković Lov re Spiro iz 
Trogira (Dalmacija). S tem jo prekli- 
cujem. 

Maljković Lovrc Spiro 

Izgubljeno začasno osebno  izkaznico, 
izdano od KNO center 12 na Jesenicah 
(Gor.) na ime Marolt Leopold, rojen 30. 
X. 1925 na Bledu, s tem preklicujem. 
1940 Marolt Leopold, 

Jesenice, Prešernova 12 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani ter 
izkaznica OF, izdana od četrti Center, 
Ljubljana na ime Mendušič Vinko iz Ši- 
benika. S tem ju preklicujem. 
1791     . Mendušič Vinko 

Ministrstvo za narodno zdravje VLRS 
preklicu je izgubljeno prometno dovolilo 
za osebni avto ìFord«, evid. št. S — 
0453, kartotečna štev. 4275, izdano od 
ministrstva za lokalni promet. 
1951 Ministrstvo za nar. zdravje 

v Ljubljani 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
041277, izdano od MOOF dne 1. avgu- 
sta 1945 na ime Mohorčič Marija, roj. 
19. avgusta 1892 v Trstu in jo s tem 
preklicujem. 
1730 Mohorčič Marija, 

Maribor,Vrbanova  23 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
«i komande  NM  v  Ljubljani  na   ime 
Mrak Vinko iz Ljubljane — Vič. S tem 
jo preklicujem. 
1822 Mrak Vinko 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
059278, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani ter izkaznico OF, izdano od četrti 
Šiška, obe na ime Mušič Marija iz Ljub- 
ljane VII. S tem ju preklicujem. 
1813 Mušič Marija 

Izgubil sem osebno legitimacijo, iz- 
dano od KLO v Selnici ob Dravi pod 
štev. 4466, prijavnico za kolo, potrdilo 
o plačani taksi za kolo in potrdilo tvrd- 
ke >Gradis« v Mariboru, vse na ime: 
Narat Ivan, delavec rra Janževi gori 82. 
S tem jih preklicujem. 
1952 Karat Ivan 

Papež Jožefa, posestnica v Malem 
Korenu št. 12, sem izgubila zač. osebno 
izkaznico in člansko izkaznico OF, iz- 
dani od KLO v Ambrusu, in jih pre- 
klicujem. 
1732 Papež Jožefa 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no oçl. komande NM v Ljubljani, izkaz- 
nico ÔF, izdano od četrti Center ter 
repatriacijsko objavo, izdano od baze v 
Studencih pri Mariboru na ime Pehare 

Pavla  iz Ljubljane.  S tem jih  prekli- 
cujem. 
1767 Pehare Pavla 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
024927, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani in izkaznico OF št. 70, izdano od 
četrti Bcv.igrad na ime Pettauer Ru- 
dolf iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1809 Pettauer Rudolf 

Izgubda sem zač. osebno legitimacijo 
št. 2609, glasečo se na ime Svetina Ljud- 
mila in osebno legitimacijo št. 1099, 
glasečo se na ime Draksler Jože iz 
Slov. Javornika. Obe listini s tem pre- 
klicujem. 
1789 Pogačnik Jožica, 

Slov. Javornik, 
Titova c. 38. 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega odbora OF Ig pri Ljub- 
ljani na ime Ponikvar Neža iz Staje pri 
Igu. S tem jo preklicujem. 
1810 Ponikvar Neža 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Povhe Fani iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1763 Povhe Fani 

Izgubil sem spričevalo pripravljalne- 
ga in I. letnika obrtno nadaljevalne šo- 
le na Viču pri Ljubljani za 1. 1926/28. 
na ime Prebil Vladimir iz Rožne doli- 
ne. S tem jih preklicujem. 
1726 Prebil Vladimir 

Izgubil sem spričevalo drž. srednja 
šele v Ljubljani št. 204, izdano 15. sep- 
tembra 1944 na ime Pritekelj Milan iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
1811 Pritekelj Milan 

Izgubil sem indeks medicinske fakul- 
tete univerze v Ljubljani, izdan 1. 1941. 
od rektorata univerze v Ljubljani na 
ime Rebec Radoslav iz Št. Petra na Kra- 
su. S tem ga preklicujem. 
1769 Rcbcc Radoslav, 

Izgubila sem spričevalo 2. razreda 
meščanske vnanje uršuliuske šole v 
Ljubljani za leto 1926/27., izdano od 
ravnateljstva vnanje uršulinske mešč. 
šole v Ljubljani na ime Rezec Marija iz 
Zagreba. S tem ga preklicujem. 
1956 Rezec Marija 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
51, izdano od KLO v Selcih nad Škofjo 
Loko na ime Rihtaršič Marija iz Laja 
št. 10 pri Selcih. Proglašam jo za neve- 
ljavno. 
1761 Rihtaršič Marija 

Vojnička knjižica broj 286401, izdata 
na  ime  Rulj  Djordje,  izgubljena je i 
oglašava so nevažećom. 
1781 Rulj Djordje 

Izgubil sem spričevalo IV. razr. III. 
deške meščanske šole v Ljubljani (Beži- 
grad) in spričevala Christofovega trg. 
učnega zavoda v Ljubljani, obe na ime 

Rupar Slavko iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
1958 Rupar Slavko 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani in leg»1" 
macijo OF  na ime Samec Amalija, 6 

osnovni živilski nakaznici na ime Same 
Amalija   in   Ivan,  družinsko  nabavno 
knjižico na ime Samec Ivan in nakazni- 
co za sviL blago na ime Samec Amalija 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujeva. 

Samec Amalija 
1765 Samce Ivan 

Izgubila sem nakaznico za kurivo se* 
rija C št. 032455, izdano od MLO, odseK 
za preskrbo v Ljubljani na ime Stange1 

Vera iz Ljubljane .VÌI. S tem jo prekli- 
cujem. 
1734 Stange! Vera 

Vojna  knjižica  br.  221.225   na  im« 
Stanisavljević Dragutin oglašava se ne- 
važećom. 
1796 Stanisavljević Dragutin 

Izgubil sem potrdilo o izdaji števil»0 

motornega kolesa znamke >Triumpi< s • 
212943, izdano od okrožnega odbora • 
ljubljansko okrožje na ime Stržinar 'Ja* 
kob z Vrhnike. S tem ga preklicujem- 
1945 Stržinar ••••^ 

Izgubil   sem   zač.   osebno   izkaz»ic 

št. 219, izdano od KLO Voklo na mf 
Sink Jožef, Prebačevo 26. S tem jo Pre* 
klicujem. -, 
1777 gink Jo*cl 

Ukradeni sta mi bili osebna izka/^0 
ca št. 049770, prometna knjižica **.. g 
št. 8192 in nakaznica za kurivo ser

1
lJ.ane' 

vse na ime Tolmajnar Ana iz LjubU3" ' 
S tem jih preklicujem. 
1955 Tolmajnar An» 

Ukradeni sta mi bili osebna iz^azflIL 
ter izkaznica OF, izdani od krajevrteg 
odbora OF v Dol. Retju, okraj Vel-.,^ 
šče, na ime Turk Ivan iz Gor. Re-iJ- 
tem ju preklicujem. ,   „ 
1825 Turk Iva» 

Izgubila sem osebno izkaznico, iz . 
no od krajevnega odbora v Prev?^ • 
na Štajerskem na ime Zupan IvanKa 
Prevorja. S tem \o preklicujem.       ". 
1768 Zupan Ivank» 

Izgubila sem spričevalo 5. raz. mes 
ženske gimn. v  Ljubljani, izdano »e 
1937. od  ravnateljstva  mestne zere^ 
gimnazije v Ljubljani ter spričevalo ^ 
in 7. raz. II. drž. realne gimnazij- ,% 
1 jubljani, na ime Zupančič Darinka 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1824 Zupančič Darink» 

vi 

Izgubila se je osebna ^&ïOIC& 
s' 

06714 z dne 1. novembra 1945, uM^ 
po okrajnem narodnem odboru, "•^• 
za notranje zadeve v Ljutomeru na ^ 
Žižek Avgust, Ljutomer, Ptujska e. 
S tem jo preklicujem. ,    „ai 
1764 Žižek Avgu9' 

Založba: Uprava Uradnega lista LESi urednik: Eohar Robert; tiska tiskarna ^Merkur« d, d, — y*l s Ljubljani 



VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 39. kosu Uradnega lista LRS z dne 2d. maja 1946. Štev. 13. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

23. Opozorilo in poziv veleprodajalcem vina. 
24- Odločbe za posamezna podjetja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 

Odločbe za posamezna podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

23. 

OPOZORILO IN POZIV VELEPRODAJALCEM VINA 
Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS opaža, da 

vsebujejo nabavne-nakupne cene za vino, ki ga veleprodajalci 
Nakupujejo v drugih ljudskih republikah, zlasti v Srbiji, Voj- 
vodini, Dalmaciji in ostali Hrvatski poln kosmati zaslužek 
ygovca na debelo. Na tâko nakupno ceno zahteva naš proda- 
jalec na debelo še zase poseben dodatek zaslužka. Opozarjamo, 
da tako postopanje po predpisih zvezne in tukajšnje odločbe 
0 določanju cene vinu in alkoholnim pijačam ni dovoljeno. Na 
Proizvodne cene vina v drugih ljudskih republikah je dovoljeno 
Poračunati 25% za dokončno donegovanje vina kakor tudi za 
^so režijo z nakupom, negovanjem in prodajo vina. Od teh 25% 
°dpade 10% na prvi in drugi pretok vina, 7% za dokončno 
"egovanje vina, tako da preostaja 8% za običajni kosmati za- 
"uižek, ki vključuje dobiček in vso režijo. Po splošnih predpisih 
*a notranjo trgovino pa tudi po posebni določbi navedeno 
£vMne in federalne odločbe o ceni vinu jn alkoholnim pijačam 
Pa si morata dva trgovca iste stopnje, če sodelujeta v istem 
Poslu, kosmati zaslužek med seboj deliti. To velja tudi za 
'Selitev za oba pretoka in za nego vina določenih 10 in 7%. 
£° dosedanjih izkušnjah prodajalci vina v drugih ljudskih 
£epublikah dosledno zaračunavajo no samo prvih 17% na 
Proizvodno ceno, kar je še urnljivo, če res prodajajo že donego- 
J'ano vino, temveč prav tako dosledno tudi ostalih 8% za 
Ramati zaslužek. Odslej bodo urad za cene in ostala za kon- 
trolo cen pristojna državna oblastva priznavala našim uvoz- 
nikom in prodajalcem vina na debelo kosmati zaslužek samo 

okviru splošnih 25% zakonitega kosmatega zaslužka, 
ne pa ge posebej, kakor se je postopalo doslej. Stvar uvoznikov 
n.Prodajalcev je, da si izpogodé od svojih dobaviteljev odstop 

Primernega dela teh 25% ali da dosežejo primerno bonifikacijo 
d gostinskih podjetij — svojih odjemalcev, kolikor so jim ti 

Pripravljeni odstopiti kaj od svojega zaslužka. 
Jzjemoma bo urad za cene dovoljeval še nekaj posebnega 

ci• , a ?a ^° polno nabavno ceno na debelo le za tiste kup- 
čke primere nabavnih pogodb za vina iz drugih ljudskih 

republik, ki bodo sklenjene do 27. maja 1946, to pa le s 
dnv °j> ^e k°do veleprodajalci predložili temu uradu pismena 
ièv torei ^me eklepnico in pogodbe, potrjene po kra- 
Pntem a" mestnem ljudskem odboru dobaviteljevega kraja, 
dni .,mo VSe prizadete veleprodajalce vina, da predlože ta 
a°kazila najkasneje do 31. maja 1946. 
U   . Vsak nakupovalec naj se ob nakupu prepriča, kakšne so 

aano potrjene nakupne cene vina pri proizvajalcih in na 
Q6belo v tisti ljudski republiki. 

24. 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS je določil pro- 
izvodne cene za izdelke naslednjih podjetij: 

v (Nadaljevanje in konec)" 

Tvrdki  >Z o r a«, tov. konfekcije v Mariboru: 

Ljubljana dne 20. maja 1946. 
št. 1827/25. 

V. d. direktorja urada ••. cene: 
Kobler. France s, r, 

art. 011   dekliške reform hlačke, vel. 4/0 
3/0 
2/0 
0 
1 
2 

art. OU   ženike hlačke »Francka«, vel. 3 
4 
5 

art. 011   moške spodnje hlače, vel. 3 . 
4 . 
5 . 
6, 

art. OU   moške majê, polodprte, vel. 3 . 
4, 
5 , 
6, 

art. Ill   moške spodnje hlače, vel. 3 . 
4 . 
5 . 
6 . 

art. Ill   moške maje, polodprte, vel. 3 . 
•   4 . 

5 . 
6 . 

art. Ill   otroški skoki, 1/1 rokavi, vel. 0000 
000 
00 
0 
1 
2 

art. Ill   deške   maje,   polodprte,   vel. 0000 
000 
00 
0 
1 
2 

art. ill   deške  hlače,  dokolenke, vel. 0000 
000 
00 
0 
1 
2 

art. 158 . žeaske iombineže, vez. oblika, 1126/86, vel. 3 
4 
5 

komad 
din 
41.50 
44— 
50— 
56.50 
58.50 
60.50 
41.50 
45— 
51— 
03.50 

102.50 
112.50 
124— 
85.50 
93.50 

107— 
112.— 
77.50 
87— 
95— 
09.50 
74— 
82.— 
92.— 
98.- 
49.50 
50— 
58.— 
59.50 
63— 
69.50 
37.— 
39— 
44.— 
46.50 
53— 
61.- 
27.50 
32— 
32.50 
36.— 
41.50. 
43.50 
91.— 
97.50 

102.50 
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art. 158   ženske  srajce,   oblika  4126,   vel. 3   . 
4 • 
5 • 

art- 15S   ženske hlačke, oblika 5007, vel. 3   . 
4 . 
5 . 

art. 15S   ženske kombineže, obi. motivi, 1126/96, vel. 3 
4 
5 

art. SOI   ženske   hlačke,    vel. 3     ,     ,     ,     .     ,     . 
4 «      a      •      •      •       • 
5 ,    ,    .    •    •    . 

art. 932   dekliške srajčke >Eva<r, vel. 0000 .    . 
000   .    . 
00     .    . 
0 .    , 
1 .    . 
2 .     . 

art. 932   dekliške   hlačke   »Majda«, vel. 0000 . 
000   . 
00     . 
0      . 
1 
2 

art 212   »Eva^   l-sli^ke srajčke, iz bombaža, vel. 4/0 
3/0 
2/0 
1/0 
1 
2 

art. 212   »Rudi«  deške   hlače,  iz  bombaža,   vel.   3/0 
2/0 
1/0 
1 

art. 212   »Josko«, moške spodnje hlače, iz bomb., vel. 2 
3 
4 
5 
6 

Prednje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 
št. 1541/10 z dne 6. maja 1946. 

komad 
din 

59.50 
64— 
67— 
45— 
48— 
52.50 

120— 
127— 
131.50 
48.50 
53.50 
60— 
70— 

komad 
din 
18— 
18.50 
20— 
22— 
24.50 
25.50 
13.50 
14— 
15— 
16.50. 
is- 
la- 
23— 
26— 
29— 
32— 
SS- 

33— 
35.75 
38.50 
41.35 
44— 
51— 
54.25 
57.50 
60.75 
64— 

iz modrega gradla: 

Tvrdki Albin Jas bec, konfekcija, Kranj: 

moške spodnje hlače iz kotenine — rjave . 
kratke spodnje hlače za moške iz tùring   . 
dečji letni jopič od 2—5 let, brez podloge, iz odrezkov 

50X60 cm: 
za 21etne . 
za 31etne . 
za 41etne . 
za 51etne . 

dečje kratke hlače 
za   31etne 
za   41etne 

• za   51etne 
za   Gletne 
za   7letne 
za   9Ietne 
za lOletne 
za llletne 
za 121etne 
za   81etne 

flečje obleko iz eukna 
za   Sletne 

41etne 
öletne 
61etne 
7Ietne 
81efne 
Oletne 

za 
za 
za 
za 
za 
za 
za lOletne 

komad 
din 
69.54 
85— 

127.20 
137.20 
144.12 
155— 

70— 
75— 
RO- 
SS— 
DS- 

HD— 
130— 
140— 
150— 
105.20 

417— 
443,- 
467.48 
492.44 
520.56 
555— 
570— 
995— 

Tvrdki  Andrej   Ogrizek, pletilstvo  v  Kranj u : 
komad 

din 
damski   pulover  s  kratkimi   rokavi   iz  angora   \olne, 

art.   207 203,82 
otroški pulover "»MIKI« z rokavi, iz bombaža, art   IKK)     I57.1S 

Ceni veljata franko izdelovuluka brez javnih daialev. 
Št 581/5 z dne 14. maja 1946. 

Tvrdki Rozman Marija, pletilstvo v Naklem pri Kranju: 
ženski telovnik iz volnenega sukanca 8/3 komad dui    278-70 

Cena velja franko izdelovalnica  brez javnih dajatev 
Št. 761/3 z dne 14. maja 1046. 

Tvrdki  Bohinc & Vogel.nik, pletilstvo v Radovljici: 
komad 

damska jopica s kratkimi rokavi iz vigogne in bom- 
baža, vel. št. 2, art. 805  

isto, art 809          
isto, art. 80»          
otroška garnitura (jopica, hlačke, čepica)  . 

Cene veljajo franko tovarna  brez javnih dajatev. 
Št. 813/5 z dne 14. maja 194Ü. 

din 

117.28 
119 00 
102.06 
115'5f3 

Tvrdki   Ličen    Jožefa,   strojno   pletenje   v   Kotu   pri 
Semiču: 
ženska spodnja maja  iz bombaža, vel.  1, komad  din '    "5.40 

Cena velja franko izdelovaluica brez javnih  dajatev. 
St. 2073/1 z dne 14. maja 1946. 

CtO,      IVlVkllV/ »»»»www»«'» w www« 

Cene veljajo franEo Izdelovalnica Urez jajvaiiî ftajatev. 
St. 353ZS z dne Ü, maja, 1•, 

Tvrdki P. Kos, tovarna pletenin v Ljubljani: 
art 0311/b moška telovadna majica .     .     komad din 

Cena  velja franko tovarna  brez javnih dajatev. 
Št.  1064/3 z dne  15.  maja  1940. 

40.4J 

Tvrdki   Lesnoindustrijski   obrat   na   Verdu: 
zaboj; 255X255Xl40niin notranjo mere, čela  in stranice eue. 

delne iz 8 mm deščic in pokrovi ter dno iz 5 mm deščic 
vse   enostransko  struženo    ....     gani. din    9.!>fl 

Cena velja  franko tovarna  brez javnih dajatev. 
Št. 748/3 z dne 15.' maja 1946. 

Tvrdki  Lesnoindustrijski  obrat  na   Verdu-' 
okvirčki za strešno lepenko, sestavljeni iz; 

5 letvic  460X54X11 mm 
1 letva   460X24X11 mm 
3 letve   250X54X11 mm,  enostransko  skobljenj 
za garnituro v nezbitem stanju. , 
Cena velja franko tovarna Verd brez davka na poslova» 

promet. 
Št 2109/1 z dno 15. maja 1946. 

din    7.- 

Tvrdki Ivan B o r n i k, tovarna rolet v Ljubljani: 
lesene rolete iz borovega lesa, kompletne z železnim 

okvirom         1 m3 din 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 2023/1 z dne 15. maja 1946. 

663.- 

Tvrdki Hrome Ivan, ključavničarstvo v Sneberju Pr 

Ljubljani: -?jn — 
kompletna njivska brana, neto teže 48 kg, komad din 1-74o- 

Cena velja franko skladišče Sncberje brez javnih dajate • 
Št. 2120/1 z dne 15. maja 1946. 

Tvrdki   I. Bonač  sin, papirna industrija v Ljubljan - 
1. okroglo prešano škatlo za mast za čevlje iz rjave 

lepenke, z vlepljenim vratom, impregnirane, z nalep- 
ljeno etiketo, z enobarvnim tiskom, velikost 0 90 mm, 
višina  36 mm kom. dm 

2. isto, velikost 0 79miri, višina 29mm,     .    kom. &•. 
Ceni veljata franko tovarna brez embaiaže in davka 

poslovni promet. 
St. 2129• z dno 15. maja 1946. 

2.43 
1.95 
na 
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Tvrdki Ing. M. in Fr. H m e 1 j   v Radečah pri Zidanem 
mostu: 
"latili    lahke   giadbenc   ploiče   iz  lesne  voliic in   cementa: 

debeline   2.51 m za I  kom. =•• 1 m!    .     .     . din    61.60 
debeline    •)    cm za  t  kom. -• 1 mä     .      .     . din   120.— 
debeline  10    cm za 1   kom. " 1 m-     ... diu   197— 
t'ene  \rI|a|o franko  tovarna   brez javnih  da••lev- 
el. 117(1/4 L dne 16. maja 1946. 

Tvidki M.  V rhu ne,   industrija pletenin ua Bledu: 
komad 

• Ine, 

hie, 

žensko krilo iz čiste cefir volne, art. 412, \-,.\ 35 dkg 
ninski   pulover,   brezrokavnik,    iz   čiste    rei 

art,  302/a,   teža   23 dkg  
moški    pulover,   brezrokavnik,    iz    čiste   c.< l 

art.  302/b,  teža  23 dkg ......     . 
. ženske rokavice iz čiste cefir volne, art. 411, teža lodkg 

moàki telovnik iz čiste cefir volne, art. 413, teža I > di g 
Te cene veljajo franko lovarna brez javnih  dajatev, 
et. 2059/0 z dne 17. maja 1946. 

din 
190.53 

187.64 

172.97 
87.59 

295— 

T\ reiki -J u g o c k t a: - Š k o f,  tovarna pletenin, Maribor: 
komad 

din 
ari   1SOO  otroški   pulover   brez   rokavov   iz   vigogne, 

vel.  1 63.S7 
„   1066  gamašne  hlačke,  stan.   volna   št.   1 . 

ari, 1066  gamašne  hlačke,  stan.  volna  št   1   .  , . 
„    1065  gamašne hlačke iz cefir volne št. 2 .     . 
»     701   moške spodnje hlače  •   
i,     601   moške  majico z dolgimi  rokavi  .... 
>,      154   otroške   kapice   iz   cefir   volne   in   umetne 

svile   št.   1 ... 
„   2059  otroška  vrhnja garnitura  (jopica in  kapica) 
„   3259   dekliške   hlačke  
„   5077/5094 ki sine majičke iz vigogne in svile št. 2 
,,   0000  copalke za novorojenčke  

; n   9315  otroške spodnje hlačke št. 1  
»   9315 otroške-spodnje hlačke št. 3  
i,   9315 otroške spodnje hlačke št. 5  
»   5077/5094   krstne majičke iz vigogne in Svile it. 1 

Te cene  veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
SI. 1443/4 z dne 17. maja 1946. 

63— 
63— 

118.25 
79.39 
74.98 

27.59 
58.55 
38 88 
17 84 
13.74 
33 73 
49.80 
64.24 
16.50 

Tvrdki  M. Traven, izdelovanje zaves  v Ljubljani: 
'mrežasta  tkanina,   art., B/751,  sir.  220 cm,  za   m din    122— 

Cona  velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St   1832/2 z dne 17. maja 1946. 

Tvrdki   Podržaj   Ciril,  ključavničarstvo  na  Igu  pri 
Ljubljani: 
Pocinkan   brzoparilnik,   vsebine   120  litrov,  kom. đin 4.522— 
Pocinkan  brzoparilnik,  vsebine   140  litrov,  kom.  din 5.023— 

Ceni veljata franko delavnica brez prometnega davka in 
»itnine. 

; St. 780/3 z dne 17. maja 1916. 

,       Tvrdki   »Štora«, tovarna zaves v Ljubljani: 
"lago za zavese K—60158/250 cm — K 73/20 iz bom- 

baža        za m din 
mrežasto blago za zaveso K 601G4/250cm — K 79/20 

'      iz bombaža       .     .     .     .     .     .     .     za m din 
"Jago, za zavese KJ 104/250 cm,  pletenina  iz stanič- 

nega   prediva za m din 
To cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 
St. 1507/2 z dne 18. maja 1946. 

104.57 

119.99 

127.62 

. . ;        Tvrdki  Cvotič Janez, tovarna perila v Murski Soboti: 
r   izdelovanje vojaških srajc z dolgimi rokavi, za kom. din   20.46 

>.' V -      Cena velja  Franko tovarna brez javnih dajatev. 
- :"„.      St. 1906/8 z dne 18. maja 1946.   ' 

Tvrdki F. Krašovec,   pletilstvo v SI. Vidu pri Stični: 
moške nogavice iz bombaža par din 21 78 
ženske  nogavice  iz fiocco jar diu -tü5S 
ženske nogavice iz sukanca '-ar dr,i 3'*.77 

Cene veljajo franko  izdelovalnica  b 
Št. 2145/1 z dne 18. maja 1946. 

Tvrdki   I. Bon a S   sin,   papirna industrija v Ljubljani: 
100 kom. 

din 
bele eerviete,  nazobčane,  gofrirane, format  28X28 cm 

v pergamin  vrečkah  »02828 AD< 95.69 
isto, toda barvaste >02828 ADBt 99.42 
isto, bele, toda v formatu 33X33 cm ;03333 AD-  .     .    120.55 
isto, barvaste .03333 A DB t 134.92 
bele serviete, nazobčane, gofrirane, zgibane v perga- 

min ovojih po 50 kom., format 28X28 cm -050 AD« 
Atlantic ' 123.39 

isto, toda barvaste -•50 ADB^ Atlantic 127.11 
isto, bele, toda v formatu 33X33'nn ^50 ADt Atlantic    153.94 
isto, barvaste  »50   ADB«   Atlantic 159.30 
dodatek za vtiskovanje robov      .      14.50 

Te cene veljajo franko tovarna za 1000 garnitur, zavitih 
v ovojniku po 1Ó0Ò garnitur, brez odpremne zaobole i'i brez 
javnih dajatev. 

Št. 767/4 z dne 18. maja 194G. 

Tvrdki Josip Vidmar, tovarna nogavic v Ljubljani: 
par 
din 

27.93 
20.80 
15.83 
31.24 
19.63 
17.73 

iz bombaža, 
iz bombaža, 
iz bombaža, 
bombaža 

vel. 12 
vel. 9 
vel.    4 

patent  otroške nogavice,  dolge, 
patent  otroške  nogavice,  dolge, 
patent otroške  nogavice,   dolge, 
moške dokolenke L 5, vel. 11, iz 
moške kratke nogavice z elastiko, vel. 11V», iz bombaža 
moške kratke nogavice 50 A, vel. HV;, iz bomb. preje 

Te cene veljajo franko lovarna brez javnih dajalev. 
-   .-  Št.-861/2 z dno 18. maja 1946. 

Tv 

čekovni 
čekovni 
čekovni 
čekovni 
čekovni 
čekovni 

Te 
dajatev 

Št. 

rdki I. Bonač  sin,  papirna industrija v Ljubljani: 
din 

zvitki št.   1B    .      10.82 
zvitki št.   2B 13.32 
zvitki št.   5B *     .     .      28.18 
zvitki št.   9X #     .     .      11-01 
zvitki št. 18 X 15.94 
zvitki št. 33         21.52 
cene veljajo za 1 zvitek franko tovarna brez javnih 

in brez zaobale. 
2190/1 z dne 18. maja 1946. 

Trvdki   F.   Kos,   trikotaža-pletenine   v   Ljubljani: 
komad 

din 
Bombaž 3212 surov in barvan: ročni stroji pht. 

art. 0301/pl. moška maja, dolgi rok., bombaž, vel. I V, sur. 
cen   - otroški jopič'LL, vel. I, barvan   . 

doplačilo na vel- II in III din 2.— po kom. 
otroške   hlačke   LL,/ kratke   z   naramni- 

cami,  vel. I      ........ 
doplačilo ~•• vel. II in III, barv., din 1.50 
•po kom. ' 
otroški jopič," dolgi rok.; iz bombaža, bar- 
van, z vezenjem, vel. I . . 
doplačilo lia vel.'II in III din 2— po kom. 
otroške  hlačke 'z  nogavičkami,   barvane, 
izJ bombaža, vel.'I  .   ' 58.— 
doplačilo iva vel. "TI in III din 2— po kom. 
ženske  hlačke, pletene,  2/2  bomb.,  bar- 
vane, vel. I      .......      44.22 
doplačilo na' velikost din 1-50 po kom. 
.ženske • maje, dolgi rokovi, iz bombaža, 
Barvane,   vel   II  «    ,    ,    ,.#.;.    •-.   63.50 

680 

680/a 

681 : 

681/a 

682 ' 

683 

92.50 
"69.13 

39.21 

72.1S 
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Bombaž   5011   surov   in   barvan   — 
trikotažno blago 

moške   hlače,  dolge.   vel.   III,  surove 
doplačilo na vel. IV, V m VI din 3 po kom 
moška   maja,   dolgi   rokavi,   iz   bombaža 
surova  .     . 
doplačilo na vel. IV, V in VI din 3 po kom 
ženska   maja,   dolgi   rokavi,   iz   bombaža. 
barvana, vel.  III  
doplačilo na vel. IV, V in VI din 2.50 po kom 
ženske hlačke, iz bombaža, barvane, vel. III 
doplačilo na vel. IV, V in VI din 2 po kom 
ženska maja, brez rokavov, z naramni 
čami, iz bombaža, barvana, vel. III . 
doplačilo na vel. IV, V in VI din 2 po kom 
otroško hlačke, kratke, iz bombaža, bar 
vane, vel. II  
doplačilo na vel. IV in VI din 1— po kom 
doplačilo na vel. VIII in X din 1.50 po kom 
otroška majica, dolgi rokavi, iz bombaža, 
barvana, vel. II  
doplačilo na vel. IV in VI din 1.50 po kom 
doplačilo na vel. VIII, X, XII din 2 po kom 
otroška majica, brez rokavov, iz bombaža, 
barvana, vel.  II  
doplačilo na vel. IV in VI din 1.-— po kom 
doplačilo na vel. VIII, X, XII din 1.50 pokom 
otroška majica, dolgi rokavi, za dečke, 
iz bombaža, surova, vel. VI 
doplačilo na vel. VIII, X, XII din 1.50 po kom 
otroške   hlačke,   za   dečke,   iz   bombaža, 
surove, vel. VIII  
doplačilo na vel, X in XII din 1.50 po kom 

Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 
6lev. 281/2 z dne 17. maja 1016. 

art. 0300/b 

„   0301/b 

0303/b 

0304/b 

0305/b 

0306/b 

0307/b 

0308/b 

,.   0309/b 

0310/b 

komad 
din 

106.50 

103.50 

•6.7 

61.- 

27— 

34.55 

27.21 

43.60 

30.84 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

«   Zvezni urad za cene pri Gospodarskem 6vetu FLRJ je 
določil proizvodne •••• za izdelke naslednjih podjetij: 

Tovarni papirja »Bratje Piatnik,< Radeče pri Zida- 
nem mostu: 

za 1 kg 
din 

šrenc papir, 126X59 cm, 88 g/m1, nsklejen, strojno gladek     12.— 
bankpoet brezlesni,  brez  vodnega  znaka  70X100 cm, 

80 g/m2, klejcn, strojno gladek 26,— 
brezlesni  pisalni   papir,  70X100 cm,  80 g/m2,   klejen, 

eatiniran 24.50 
Cene veljajo v proizvodnji franko vagon postaja  Zidani 

most brez skupnega davka in ostalih javnih dajatev. 
St. 5987/46 ja 7861/46 z dne 24. aprila 1046. 

Tovarni mila »Zlatorog« v Mariboru: 
za 1 kg 

din 
15 30 
22.60 
29.70 
36. 

'40% enotno pralno milo •'»•••••• 
tekstilno milo s 63% m. k. . , • a . , . 
brivsko milo s 63% m. k.   .,..,,    , 
otroško milo e 60.8% m. k  

Prednje cene veljajo za proizvodnjo v mesecu mareu t. L, 
in to za 189.100 kg 40% mila za pranje, 22.185 kg 63% tekstil- 
nega mila, 15.000 kg brivskega mila in 45.550 kg otroškega mila. 

Cene veljajo franko skladišče tovarne brez zaobale in 
javnih dajatev. 

Št. 9752/46 z dne 29. aprila •6. 

Tvrdki M. Lazar, pletilstvo in galanterija v Ljubljani: 
triko tkanina, bombažna  šl. 40/1  .      .     .      za 1 kg din 131 — 

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev 
Št. 9902 z dne 29. aprila 1946. 

Tekstilni tovarni »J u g o b r u n a« v Kranju: 
platno za poletne uniforme, sir 80 cm, tež 222.3 a, äofctota 3iV'-4, 

sestav: osnova in volek bombaž št. 28/20 za 1 m din 49-73. 
Cena velja v proizvodno brez javnih Haja'ev 
St. 'JOSt • dne 29. aprila  1946. 

Tvrdki Tratnik Leopold, mehanična tkalnica v Kranju 
Struževo: 

keper tkanina za delovno obleko, šir. 80 cm, tež. 220.4 g, gostota 
27/15, sestav: osnova celulozna volna št. 28, votek vigogna 
üt. 10 za 1 m din 34.08 

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev 
Št. 9977/46 z dne 30. aprila 1946. 

Tekstilni tovarni Novak & Co. v Mariboru: 
keper tkanina za delovno obleko, Sir. 140cm, tež. 268.5g. 

gostota 16/22, sestava: osnova in votek bombaž št. 34/2, 28/1 
za 1 m din 58.50 

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev. 
št. 9979/46 z dne 30. aprila 1946. 

Tekstilni tovarni  Inteks  v Kranju: 
keper   flanela,   beljena,    art.   403,   šir.   80cm,    tež.   lS0.3g. 

gostota   23/21,   sestava:   osnova   in   votek   bombaž   34/16 ' 
za 1 m din 32.1* 

platno   za   zastore,   beljeno,   ari.   138,   šir.   75 cm.   tež.   105.6, 
gostota  26/24,   sestava:   osnova   in   votek    bombaž  40/40 
za 1 m din 20.45 

Cene veljajo v proizvodnji brez javnih dajatev. 
Štev. 10027/46 z dne 30. aprila 1946. 

Tov. konfekcije  Zora v Maribor^: 

1. art. V9a   triko št. 34/1  
2. art. 011      triko iz umetnega bombaža št. 30   . 
3. art. 158     šarmez — svileni iz umetne svile 150 
4. art. 111      triko nebarvani iz umet. bombaža št. 26/1 
5. art. Ill     triko barvani Iz umet. bombaža št. 26/1 
6. art. 211     triko iz  umet.   bombaža,  kariran,  št. 34 
7. art. 211     triko iz  umet. bombaža,  nebarvan  št. 34 
8. art. 235    triko iz bombaža št. 34/1 .... 
9. art. 236     I riko iz bombaža št. 34    .     .     .     . 

10. art. 236 S triko iz umetnega bombaža št. 34 
11. art. 801      triko marali  iz umetne svile  št.  75 
12. art. 932     triko iz umetne svile št. 45 . 

Cene veljajo v proizvodnji brez javnih dajater 
St. 8.364/46 z dne 30. aprila 1946. 

za lkg 
din 

262.54 
220.U 
467.47 
260.50 
310,32 
361.55 
305.09 
169.61 
223.84 
228.— 
337.53 
194.79 

Tekstilni tovarni >T e k s t i 1 i n d u s< v Kranju-Strazišče: ' 

tkanina za dežne plašče, art. TI 68, šir. 80 cm, te4flo 
gostota 27/25, sestava: osnova in votek bombaž 81. o**^ 
za 1 m  

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev. 
št. 9974/46 z dne 30. aprila 1946. 

din 27.83 

Založba: Uprava Uradnega Usta LRS; urednik: Pohaj Roberti Uska tiskarna >Merku« d, d, — vsi ï Ljubljana 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

letnik IIL» Priloga k 40. kosu z dne 1. junija 1946. Številka 40. 

Obfave 
Objave o izgubljenih listinah 
Uredništvo beograjskega »Službenega lista FLRJ < zaradi preobre- 

menjenosti ne bo več objavljalo oglasov o amortizaciji javnih listin: 
osebnih izkaznic, plačilnih knjižic, legitimacij vseh vrst in podobno. 
Take oglase bodo objavljali odslej samo uradni listi ljudskih republik. 

Iz pisarne ministrstva za notranje zadeve LRS 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
Î06. 

Sedež: Jarše. 
°an vpisa: 22. maja 1946. 

, Besedilo:  Industrija platnenih  izdel- 
k0v «• d. Jarše. 
%J ô odločbi okrajne zaplembene komi- 
ke v

v Kamniku z dne 19. januarja 1946, 
$: št- 578/2, se je vpisala zaznamba, 
vjc

le prešla uprava družbe z vsemi pra- 
Ha pi* uPravnega • nadzornega sveta 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1946. 

Rg B III 109/7 

*07. * 

^dež: Kamnik, 
ir'ö vpisa; 22. maja 1046. 

htiilrelllo: K«rl Skala, trgovina z me- 
""' blagom v Kamniku. 

hi , °?loebi okrajne komisije v Kamni- 
•258/4«      13# novembra •5> opr- St. 
Dresi« ' se .Je vPisala zaznamba, da je 

vse imetje tvrdke v last FLRJ. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 22. maja 1946. 
Posam I 317/3 

508. * 

Sjež: Ljubljana. 
fce?edTsa\22- maja 1946. 

»•Tali?« i ! *Ju«0SlavJjac eploSna zava- 
V'?£druzba> Podružnica v Ljubljani. 

u^nik ri!°-KProk
T
u.rist   D°Jak   Dra&0' •• z vì-, uzbe v LJubljani, ki bo skup- 

'oin no .ceîn đolznos'i ravnatelja Bele- 
"amrnirom podpisoval za tvrdko. 
"«rožno sodišče v Ljubljani 

dne 20. maja 1946. 
% B III 129/3 

Ï09. * 

•••22- maJ'a 19^- 
^arsh   b| m,n'8t«iva za Industrijo in 

lvo z dne 13.  •••• 1940,  Pois. 

2432/1, se izbriše zač. upravnik Močnik 
Zlato, vpiše pa novi delegat Baggia 
Anton. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1946. 

Rg C IV 185/8 

710. 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 71. 
Dan vpisa: 22. maja 1946. 
Besedilo; Tone Knaîlif in drug, druž- 

ba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo z dne 15. maja 1946, Ï/P- 
2277/46-B. se vpiše začasni upravitelj 
lïili.-ir Štpfan. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1916. 

Rg C V 258/3 
« 

711. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. maja 1946. 
Besedilo: Mcrrina in drug, trgovina g 

papirjem na veliko. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo z dne 2. marca 1946, št. 
154/13-45 Vili, je prešla tvrdka v likvi- 
dacijo. 

Likvidator: Šega Matija, predsednik 
upravnega odbora tvrdke Papir-promet 
d. d. v Ljubljani. 

Likvidator samostojno podpisuje li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1946. 

Rg A VI 149/6 

Zadružni register 

Vpisi: 
712. 

Sedež: Martini vrh. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo firme: Živinorejska zadruga 

z omejenim jamstvom v Martinjem vrhu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 28. februarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadrugo jo: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno.živino svojih 
zadružnikov ter vodi o leh živalih kon- 
trolo; b) da vjodi rodovnik in molzno 
kontrolo pndovnik" nwa voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 

vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike aH posre- 
duje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne izdcike vnoy- 
čuje; d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nice in po potrebi predelovalna mle- 
ka; e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 
f) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, premovauja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k 
pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 d.'n za vsa- 
ko četvorico, glav živine in se mora pla- 
čati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še /. desetkrat- 
nim meskom \ pisanih deleže\. 

Zadruga objavlja svojp priobčitvo na 
zadružni razglasi deski. 

Vabilo pošlje polpg tega vsem LOO. 
v območju katerih posluje, in vppjii čla- 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. ' 

Upravni odbor sestavljajo predsednik. 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani in so voli za dobo 
3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
Zadrugozastopata in zanjo podpisuje- 

ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora; če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Tušek Franc, posestnik v Marlinjem 

vrhu 3, predsednik, 
Vidmar Franc, učitelj v Martinjem 

vhu 38, tajnik, 
Ceferin Anton, posestnik v Potoku 10, 
Tolar Jožef, posestnik v Martinjem 

vrhu 37, blagajnik. 
Debeljak Frančiška, posestnica v Mar- 

tinjem vrhu 10, 
Mesec Janez, posestnik, Rastovka 1, 
Pinfar Jože, posestnik v Martinjem 

vrhu 15. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 18. maia 1946. 
Zt 70/46 — Zadr. V 87/1. 

* 
713. 

Sedež: Litmerk, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 4. maja 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z 

omejenim jamstvom »SavinŠck« v LU- 
merku. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 13. aprila 1946 za nedoločen 
čas. 

Nalocrn zadniffp fe: a) skupna ob'de* 
lava  in  izkoriščanje  zadružne zemlje 
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(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin zaradi obdelave in obnove zadruž- 
nega zemljiSča pa tudi gospodarstev po- 
sanuv.iiih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčevanje 
zadružnih pridelkov in izdelkov, pa tudi 
vnovčevanje lastnih pridelkov zadruž- 
nikov proti primerni odškodnini, č) 
skupno vzdrževanje in graditev zadruž- 
nih objektov in naprav ter skupna na- 
bava v ta namen potrebnega materiala; 
na enak način zadruga lahko pomaga 
posamezniu članom proti primerni od- 
škodnini, d) širjenje strokovnega znania 
in  poglobitev zadružne zavesti. 

Na splošno naj se zadruga ravna po 
strokovnih navodilih ljudske oblasti 
Ljudske republike Slovenije. Kjer so 
krajevne razmere za lo primerne, tesno 
sodeluje z bližnjo vinarsko in sadjarsko 
zadrugo. Vse te naloge opravlja radi 
samopomoči in izboljšanja gospodarske- 
ga položaja svojih članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo oziroma ob 
razdelitvi  čistega  poslovnega  prebitka. 

Jamstvo je omejeno, vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom osnov- 
nega članskega deleža. 

. Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

-Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in največ- 2 člana, ki 
jih voli skupščina za dobo treh let. 
Vsako leto se izmenja ena tretjina čla- 
nov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Vaupotič Matija, viničar, Lešniški vrh, 

predsednik, 
Kirič Ivan, upravitelj, Litmerk. tajnik, 

\ Smodiš Franc, viničar, Litmerk, bla- 
gajnik, 
. Kosec Joško, viničar. Litmerk, od- 
bornik, 

Volaj Ivan, viničar, Lešniški vrh, od- 
bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Maribor« 
.  - dne -L maja 1946. 

Zadr. II 128/2 

744,. 
Sedež: Murska Sobota. 
t)an vpisa: 4. maja 1946. 
Besedilo: Proizvajalna zadruga doma- 

če obrti z omejenim jamstvom v Murski 
Soboti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 9. •1. 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da nakupuje za 
svoje člane vse surovine, orodje in sploh 
vse potrebščine za proizvodnjo, b) da 
izdeluje in prodaja različne izdelke do- 
mače obrti svojih članov ter uravnava 
njih proizvodnjo radi enotnega nastopa 
na trgu, c) da predeluje in proizvaja 
izdelke različnih panog domače obrti, 
d) da ustanavlja poslovalnice v okolišu 
zadruge, e) da vzbuja interes in veselje 

za tekmovanje pri izdelavi boljše kvali- 
tete in lepših oblik s prirejanjem raz- 
stav, Ï) da skrbi za strokovno izobrazbo 
širokih plasti delovnega ljudstva in spo- 
znava svoje člane s sodobnimi meto- 
dami in novimi stili in sploh uporablja 
vsa zakonito dopuščena sredstva za do- - 
sego svojega namena. To nalogo oprav- 
lja radi samopomoči in izboljšanja go- 
spodarstva svojih članov in delovnega 
ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 dinarjev in 
se plača ob vstopu v zadrugo. Jamstvo 
jo omejeno, vsak zadružnik jamči šo s 
petkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in Ì2 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. Vsako leto so 
izmenja ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Žižek Joža. abs. iur., Murska Sobota, 

Radgonska c. 10, predsednik, 
Balek Lina, gospodinja, Murska So- 

bota, Bakovska ul. 9, tajnica, 
Gomboc Jolanka, poljedelka, Borejci 

35, blagajničarka, 
Bedič Ana, kuharica, Murska Sobota, 

Lendavska 6, odbornica, 
Poredoš Irena, poljedelka, Bodonci 88. 

odbornica, 
Siplič Josip, poljedelce, Kupšinci 31, 

odbornik, 
Škerlak Josip, lončar, Moščanci 39, 

odbornik, 
Litrop Marija, gospodinja, Murska So- 

bota, Kuzmičeva ul. 10, odbornica, 
Horvat Ludvik. lončar, Moščanci 31, 

odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 4. maja 1946. 
Zadr. II 121/2 

# 
715. 

Sedež: Sv. Ana v Slov. gor., okraj 
Radgona. 

Dan vpisa: 4. maja 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga • 

omejenim jamstvom pri Sv. Ani v Slov. 
goricah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 25. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) skupna obde- 
lava in izkoriščanje zadružne zemlje 
(vinogradov, sadovnjakov in gozdov) ter 
potrebna postopna obnova nasadov pod 
strokovnim vodstvom, b) skupna nabava 
proizvajalnih sredstev in drugih potreb- 
ščin zaradi obdelave in obnove zadruž- 
nega zemljišča, pa tudi gospodarstev po- 
sameznih članov proti primerni odškod- 
nini, c) skupna predelava in vnovčevanje 
zadružnih pridelkov in izdelkov, pa tudi 
vnovčevanje lastnih pridelkov zadruž- 
nikov proti primerni odškodnini, č) 
skupno vzdrževanje in graditev zadruž- 
nih objektov in naprav ter skupna na- 
bava v la 'namen potrebnega materiala; 

na enak način zadruga lahko pomaga 
posameznim članom proti primerni od- 
ško'lnini, d) širjenje strokovnega znanja 
in   poglobitev  zadružne  zavesti. 

Na splošno naj se zadruga1 ravna po 
strokovnih navodilih ljudske oblasti 
Ljudske republike Slovenije. Kjer s0 

krajevne razmere za to primerne, tesno 
sodeluje z bližnjo vinarsko in sadjarsko 
zadrugo. Vso to naloge opravlja radi 
samopomoči in izboljšanja gospodar- 
skega položaja svojih članov. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev io. 
se plača ob vstopu v zadrugo oziroma 
ob   razdelitvi  čistega  poslovnega  pre- 
bitka. , .. 

Jamstvo jo omejeno. Vsak zadružni» 
jamči £e z desetkratnim zneskom osnov- 
nega članskega deleža. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjein na 

zadružni razglasni deski. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 

tajnik, blagajnik in največ 2 člana, K' 
jih voli skupščina za dobo treh le1. 

Vsako leto se izmenja ena tretjina čla- 
nov odbora. 

Zadrugo zastopala in zanjo podpis^ 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to Pff 

oblaščena člana upravnega odbora. 
Člani upravnega odbora so: , 
Has Alojz, viničar, Krembcrg. I'reû 

sednik, n 
Doki Rupert, viničar. KrihenbetV 

tajnik, „ 
Tomažič Lucija, viničarka, KreniDei&' 

blagajničarka, j, 
Saftič Leopold, viničar, Krcmberg- °^ 

bornik, d. 
Matela Karel, viničar, Zg. Ročica. °u 

bornik 
Okrožno kot trg. sodišče v Marib°rU 

dne 4. maja 1946. 
Zadr. II 122/2 

* 
716. 

Sedež: Krško. ^0 
Okoliš zadruge obsega  kraje  Kr5^0' 

Stara vas-Videm,  Rajhenburg,  $••%• 
Vel.   Kamen,   Leskovec,  Raka,  Bu»4», 
Vel. Podlog. 

Dan vpisa: 21. aprila 1946. , u„ 
Besedilo: Nabavna i» prodajna z'lftr 

ga '£ oiiicj. jamstvom v Krškem,        „ 
Zadruga je ustanovljena dne 21   J 

lija 1945 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: .   .    .^.jö 
a) nabava gospodarskih in življenJ-_v. 

potrebščin za Članstvo brez Posr. ? j^v 
b) vnovčevanje pridelkov in izdc 

članov brez posrednikov; za 
c) ustanavljanje posebnih odse.*° ,.^ 

pospeševanje posameznih gospoda« 
panog, kakor sadjarstva, vinarstva, i 
Ijedelstva, živinoreje, čebelarstva j» ?gu 

zdarstva, če in dokler ni v istem ow 
posebne zadrugo to vrste;        .    . iven- 

č)  najemanje in nakupovanje ^ z3. 
tarja  in nepremičnin, kolikor je 
družno «korist; D[-i- 

d) sklicevanje članskih sestankov^ 
rejanje predavanj in tečajev• zaI » a 
bitev  zadružno  vzgoje  in  aktivn.i^ije 
sodelovania   ter   prebujanje   zaa 
zavesti. 
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"se te nabge opra\lja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
J1» članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 d n. Vsak 
z£üi'u2nik jamci se s petkratn m zne- 
s«om vpisanih deležev. Deleži se ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
^'kìende, zato je zadruga oproščena 
P!aS'la taks. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
Podpredsednik, tajnik, blagajnik in pet 
0,11 «mikov. 
. Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik, če sta odsotna, 
Pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
na odbor*. 

Objave in priobčitvo zadruge Članom 
** naD''Jejo na zadružni razglasni deski. 

Ola 

ra 

ni prvega upravnega odbora so: 
zlatic Anton, posestnik in kovač, Sta- 

vas št. 108, predsednik, 
Kadej  Jože,  posestnik,   Dolsko,   pod- 

Pfedsednik, 
P Agrež Vlado, čevljarski pomočnik, 
KaJhenburg, tajnik, 
v.»vačič Erno, nastavljenec »Celuloze«, 
*• blagajnik, 
v,jalar Albin, elektrik pri >Celulozk, 
' lp% odbornik, 

,hlrc Franc, sodar, Leskovec pri Kr- 
Slî^, odbornik, 

«elen Franc, rudarski nadpaznik, Se- 
*Ç>. odbornik, 
Wrnmaier Jože,   elektrotehnik, Raj- 

2b,Urg, odbornik, 
wr%o Ivan,  sekretar  KNOO,  Raka, 

r°žno kot trg. sodišče v Novem mestu 
dne 21. aprila 1946. 

Zt 35/46 - Zadr. II 95/1. 

317. 

f&fež: Petrova vas. 
Va •     iš zadruge obsega kraje: Petro- 
T ,Vas, Ručetna vas, Mihelja vas, Paka, 

*ve, Rožanec, Otovec, Sela.) 
gan vpisa: 9. oktobia 1945. 

y h6sedilo: Obnovitvega zadruga z o. j. 
1 etrovi vasi. 

te^^ga je ustanovljena dne 17. sep- 
Zad 1945 za nedoločen čas. Namen 
H0pU8e je: a) da pod vodstvom tehnič- 
ke? ?tr°kovnjaka prouči terensk raz- 
j0 

e in izdela obnovitveni načrt za svo- 
sjje 

as; b) da pod vodstvom gospodar- 
IOVH 

slr°kovnjaka izdela proračun ob- 
cian"Venih del za vsakega posameznega 
V;§ìjf in •• celotni okoliš; nadalje določi 
ođnf.??:00remenitve v delu in denarju in 
Pcsrp i • ••••' za vsakega člana; c) da 
••••• U]e med ^lani in narodno oblastjo 
in T.. zemljiškoknjižnih, služnostnih 
Uiaha .Plh event, spornih odnosov (ko- 
öabav '' ® da Priskrbuje kredit za 
Hih •0 materiala in izvedbo obnovitve- 
deluji6 ' ,d) <*a skupno nabavlja in iz- 
dane a in Porazdeljuje med svoje 
te4nL?.ra<tt>eni material; e) d:; s pri- 
poji i?10, vseh razP«ložljivih delovnih 
•••• • vodstvom tehničnega strokov- 
l^enem ?Vi Porušena naselja po pred- 
nacrt«. t\ od°brenem obnovitvenem 
v°teŠkn, da po m°žnostl od pristojnih 
flelovr,,? oblasti izPosluJe pritegnitev 

um moči, zlasti iz vrst vojnih ujet- 

n.kcv, ter j.m odreja delo po njihovi 
s-1 rei;ovni usposobljenosti. — Zadružni 
delež znaša 'iOO d n. V*ak .zadružnik 
j iuir, rt z lOkratnim zneskom \plača- 
nih deležev. — Uprami odbor sestoji iz 
predsednika, tajnika, blagajnika in petih 
oc!bon kov. — Zadrugo zastrpata in za- 
njo podp'sujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, re sta ta dva odsotna, 
pa dva za to pooblaščena člana odbora. 
Zadružni deleži se ne obrestujejo in se 
nanje ne izplačujejo dividende. — Za- 
druga uživa taksno prostost. — Svoje 
razglase objavlja zadruga na razglasni 
Heski — Član; prvega upravnega od- 
bora so: Springer Jakob, Petrova vas 
št. 3, predsednik, Kukman Marija, Ru- 
četna vas št. 15, tajnik, Jundič Alojz, Ru- 
četna vas št. 15, tajnik, Judnič Alojz, Ru- 
že. Ručetna vas št. 5, odbornik, Grahek 
Franc, Miheijn \as št. 3, odbornik, Ro- 
že Jože, Petrova vas št. 25, odbornik, 
Grahek Anton, Lokve št. 3, Jerman Ja- 
kob, Rožanc št. 3. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 9. oktobra 1945. 
Zt 20/45 — Zadr. II 45/1. 

Spremembe in dodatki: 

718. 
Sedež: Gornja Radgona. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Agrarna kreditna zadruga z 

omejenim jamstvom v Gornji Radgoni. 
Po odločbi TZOS v Ljubljani od 15. 

IV. 1946, št. 5098/46 v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
od 2. III. 1946, št. 1759/124, jo zadruga 
prenehala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorji: 
Koruza France, zadr. revizor v Ljub- 

ljani, Einspielerjeva ul. 21, 
Smodiš Janko, zadr. uradnik v Ljub- 

ljani, Dalmatinova ul. 1, 
Verovšek Milan, zadr. uradnik v Ljub- 

ljani, Trdinova ul. 7. 
Likvidacijska firma, kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo zadrugo tako, 

da po dva jzmed njih pristavita pod 
besedilo zadruge svoja lastnoročna pod- 
pisa. 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalje v enem mesecu od objave v Urad- 
nem listu prijavijo likvidatorjem svoje 
terjatve. 

Likvidatorjem se odredi za izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 2, maja 1946. 

Zadr. II 16-7 
* 

719. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo; Agrarna kreditna zadruga z 

omejenim jamstvom v Ljutomeru. 
Po odločbi IZ0S v Ljubljani od 15. IV. 

1946, št. 5099/46 v zvezi s pooblastilom 
Gospodarskega sveta v Beogradu od 
2. III. 1946, št. 1759/124, je zadruga pre- 
nehala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorji: 
Koruza France, zadr. revizor v L] ab 

ljani, Kinspielerjeva ul. 21, 
Smodiš Janko, zadr. uradnik v Ljub- 

ljani, Dalmatinova ul. 1, 
Verovšek Milan, zadr. uradnik v Ljub- 

ljani, Trdinova ul. 7. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom: >v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo firmo tako. 

da po dva izmed njih pristavita pod 
besedilom zadruge svoja lastnoročna 
podpisa. 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v Urad- 
nem listu prijavijo likvidatorjem svoje 
terjatve. 

Likvidatorjem  se odredi  za  izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 2. maja 1946. 

Zadr. II 10,     • 
* O 

720. 
Sedež: Novo mesto. 
Dan vpisa: 16. aprila 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga • 

omej. jamstvom v Novem mestu. 
Na podlagi zapisnika izredne skupšči- 

ne z dne 17. III. 1946 se izbrišejo izsto- 
pivši člani upravnega odbora More 
Alojz, Vales Josip, Kastelic Jože in Mi- 
klič Anton, vpišejo pa se na novo izvo- 
ljeni člani, in sicer: 

Medved Ivan. poročnik. Mačkove 
št. 11, predsednik, 

Sr. Škorl Bogdan, kmet, Gofna vas 
št. 31, 

Rodič Ludvik, Čevljarski mojster, 
Žabja vas št. 1, 

Dežman Alojzij, zidar, Mačkovec št. 8. 
Hkrati so vpiše sprememba pravil te 

zadrugo tako, da se člen 1. razširi ka- 
kor sledi: Zaradi povečanja zadruginega 
okoliša obsega šo teritorije mestni ljud- 
ski odbor Novo mesto in krajevne ljud- 
ske odbore Žafjja vas, Snaolenja vas, 
Gotna vas, Smihel, Brod, Gorenje Ka- 
mence, Regerča vas. Ločna in polog teh 
krajev so ljudski odbor Smarjeta, fit. Pe- 
ter, Daljni vrh. Trška gora, Prečna in 
Herinja vas. V vseh primerih gre za te- 
ritorije ljudskih odborov, in no le za 
vasi, ki so imenovano. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 16. aprila 1946 
Zadr. II 50/2 

To 107/46 1853 

Oglas 
Tožeča stranka: Emeršic Angela roj. 

Jakopič, gospodinja, Celje, Krožna pot 
št. 2. 

Tožena stranka: Emeršič Alojz, bivši 
stražnik v Celju, sedaj neznanega biva- 
lišča. 

Tožeča stranka je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženo stranke ni zna- 
no^ se ji postavlja skrbnik za ein Grego- 
rio Jože, sodni uradnik v Celju, ki jo 
bo zastopal in čuval njene interese, 
dokler se sama ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 25. maja 1946. 
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To 106/46 1852 
Sklep 

Tožeča stranka: SlemenSek Jože, 
upravnik valjčnih mlinov v Oplotnici 28. 

Tožena stranka: Slemenšek Frančiška 
roj. Kranjc, sedaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zopet toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja za skrbnika na čin 
Gregorio Jože, sodni uradnik v Celju, ki 
jo bo zastopal in čuval njene interese, 
dokler se sama ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju, odd. IL, 
dne 26. maja 1946. 

To 227/46 * 1854 
Oklic 

Tožeča stranka Kukolj Janko, borec 
I. div. A. A. Zone IV. JA, je vložil zo- 
per Kukolj Antonijo roj. Vrečar iz Cve- 
na št. 73, sedaj neznanega bivališča, tož- 
bo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava se vrši dne 9. 
julija 1946 ob 10. uri pri tem sodišču 
v sobi št. 80. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, ji postavlja sodišče tov. Lečnika Mi- 
loša, sodnega tajnika v Mariboru, za 
skrbnika na čin. Ta jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler se 
sama ne javi ali dokler ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. maja 1946. 

To 337/46 * 1855 
Oklic 

Tožeča stranka Polič Marija roj. Puž, 
delavka v Gradišču št. 4, je vložila zo- 
per Poliča Franca, sodarskega mojstra 
v Počehovi št. 14, sedaj neznanega bi- 
vališča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je določena na 
9. julija 1946 ob 9. uri pri tem sodišču 
v sobi št. 80. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, mu postavlja sodišče tov. Miloša Leč- 
nika, sodnega tajnika v Mariboru, za 
skrbnika na čin. Ta bo zastopal toženca 
na njegovo nevarnost in stroške, dokler 
se sam ne javi ali dokler ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 25. maja 1946. 

To 287/46 
Oklic 

I860 

Tožeča stranka: Šori Pavla roj. AvdiČ, 
gospodinja v Mariboru, Maistrova ul. 19, 
je vložila zoper Šorija Franca, radio- 
tehnika, sedaj neznanega bivališča, tož- 
bo radi razveze zakona. 

Ustna javna razprava je določena na 
9. julija 1946 ob 9.30 uri pri tem sodi- 
šču, soba št. 81. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
sodišče postavlja tov. Lečnika Miloša, 
sodnega tajnika v Mariboru, za skrbni- 
ka na čin. Ta bo toženca zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam  ne javi  ali  ne  imenuje  poobla- 
š'cncr.. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 2.5. maja 1946. 

I Sp 370/46-2 1831 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Repe Viktor, tov. del. z Jesenic, Ko- 
sova 10, je šel v partizane dne 17. sep- 
tembra 1944 in se ni več vrnil. Bil je v 
diviziji, zaščitni bataljon v Lokvah na 
Primorskem. Nazadnje se je oglasil na 
svečnico v 1. 1945., ko je šel iz Bohinja 
na Primorsko, potem pa se ni več ja- 
vil. 

Dne 1. maja 1. 1945 so ga ujeli čet- 
niki, in sicer samo njega in so ga odpe- 
ljali neznano kam, tako da je.verjetno, 
da ni več med živimi. 

Na predlog Repe Marije, gospodinje z 
Jesenic, Kosova 10, žene imenovanega, 
se uvaja postopanje v dokaz smrti 
Répéta Viktorja, in se mu hkrati za 
postavlja za skrbnika tov. Skrt Srečko, 
tajnik tega sodišča. 

Komur je kaj znano o usodi Répéta 
Viktorja, naj to javi sodišču oziroma 
skrbniku do 25. julija 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 20. maja 1946. 

* 
V Sp 238/46—3 5861 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Matičič Franc, rojen dne 9. julija 1907 
v Šobru št. 41, pristojen v Sv. Križ nad 
Mariborom, rim. kat. vere. zakonski sin 
Antona in Uršule Matičič roj. Turšič, od 
28. januarja 1935 poročen z Marijo Purg, 
po poklicu tesar, nazadnje bivajoč v 
Kamnici pri Mariboru št. 4144, je bil 
dne 2. oktobra 1943, ker se je branil iti 
k vermanom, od gestapa aretiran ter 3. 
oktobra 1943 odpeljan v Sevnico ob Sa- 
vi, kjer je bil baje nekaj dni po prihodu 
ustreljen. Od tega časa je pogrešan. 

Ker se po teh okolnostih upravičeno 
domneva, da je imenovani Matičič 
Franc umrl, se uvede na prošnjo nje- 
gove žene Matičič Marije, zasebnice v 
Kamnici št. 144 pri Mariboru, postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega in se mu 
postavlja za skrbnika Drevenšek Josip, 
sodni uradnik v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da o imenovanem v 
roku 3 mesecev od objave tega oklica 
poroča podpisanemu sodišču ali pa prej 
imenovanemu skrbniku. 

Matičič Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali na kateri 
koli način da kako vest o sebi. 

Po preteku prednjega roka in izvedbi 
dokazov bo sodišče na vnovično prošnjo 
Matičič Marije odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno  sodišče  v Mariboru, odd. V., 

dne 30. maja 1946. 

Ok 64/46-3 * 1833 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Grobelšček Simon, roj. 11. oktobra 
1831, orožniški stražmojster v pokoju, 

nazadnje stanujoč v Trbovljali-Lokah št. 
386, je odšel dne 17. septembra 1944 V 
vas Svibno-Knezdol nabirat gobe in ßß 
od tedaj ni več vrnil ter je izginila za 

njim  vsaka nlod. 
Ker je potemtakem verjetno, da bo 

nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove /.eno dobelšek Ro*a' 
lije, gospodinje, stanujoče v Trbovljah- 
Lokah št. HO, uvede postopanje za pr°" 
glasitev za mrtvega ter se izdaje pozty 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Langer]'« 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah- 

Grobelšek Simon se poziva, da se 
zglasj pri podpisanem sodišču ali drU' 
gače da  kako vest o sebi. 

Po 1. oktobru 1947 bo sodišče na vflO; 
vično prošnjo odločilo o proglasit*1 

za mrtvega. 
Okrajno sodišče  v Trbovljah, odd. !•» 

dne 25. maja 1946. 

Ok 63/46-3 * 1S32 

Uvedba postopanja za progi»' 
sitev za mrtvega 

Zmajšek Viktor, roj. 16. decern^ 
1916 v Prevaljah, rudar, nazadnje ^f' 
nujoč v Zagorju št. 172, je bil dne > 
junija 1943 od nemške vojske mobil'2,1' 
ran in poslan na rusko fronto. Nazaduj 
se je javil meseca februarja 1944 in n 

cd tedaj dalje nikakih vesti več o njelt1' 
Ker je potemtakem verjetno, da h° 

nastopila zakonita domneva smrti, v 
na predlog njegove žene Zmajšek-WV 
mile. žene rudarja, stanujoče v ZaS°[L 
št. 130, uvede postopanje za proglaS1 0 
za mrtvega ter se izdaje poziv, da s^ 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem P 
stavljenemu skrbniku Langerju Fraöcu' 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Zmajšek Viktor se poziva, da se i$' 
si pri podpisanem sodišču ali drugat 

da kako vest o sebi. 
Po 1.   februarju  bo sodišče na VJ}5 

vično   prošnjo   odločilo   o   progl»su 

za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. 1* 

dne 25. maja 1946. 

Ok 33/46-6 * l839 

Amortizacija 9 
Na prošnjo Naprudnik Pavle, g0^ 

dinje, Celje, Lava št. 4, se uvede P* 
panje za amortizacijo zdolaj nayeû^ 
vrednotnice, katero je prosilka baje ^ 
gubila, ter se nje  imetnik  poziva,   y 

uveljavi  v  dveh  mesecih  po .oD]IV; se 
Uradnem listu svoje pravice, sicer," • 
po preteku  tega  roka  izreklo,    "a 

vrednotnica brez moči. 
Oznamenilo vrednotnice: r<r 

življenjska polica Vzajemne zaVLe 
valnice v Ljubljani štev. 6845 na &e, 
Naprudnik Pavla roj. Cilenšek 1U* v,a- 
cembra 1890 kot zavarovanke na _ ^ 
rovano vsoto 60.000 din s pričet«0• # 
varovanja 1. februaria 1928 in P°lB

pri" 
31. decembra 1944. Koristnik je w.£ef 
mer doživetja zavarovanka, za P jj 
njene smrti pa otroci Zorjan, ß°ga 
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Miif. 
1927 

ll''l-     I'nlilM     |l>    l/li.tll.)    '_'()      <|l>!- 

v   l'|iilil|aiu. 
Okrajno sodisi-e v Ljubljair 

dno  2,*i.   maja   IDKJ. 

0k 5.Î/46--7 
Amortizacija 

is;;,s 

za- 
po 

851 

Ija pro.-,nio Suštersič P"rancu, kmeta, 
u°l. Retje 1, se uvede postopanje za 
^ortizari.jo zdolaj navedene vredno t- 
jjjcc. ki je piosilcu baje zgorela, ter se 
"Je imeliiik poziva, da uveljavi v dveh 
jnoM-nh po objavi v Uradnem listu svo- 
te Pravice, sicer bi se po preteku tega 
*°ka izreklo, da je vrednoluica brez 
tooci. 

Oznamcnilo vrednotnice: 
življenjska polica Zavarovalne družbe 

fenikse: v Ljubljani štev. 2,597.423 na 
fte Šušteršič Franc, Žagar, rojen 20. ja- 
guarja 1800 in na zavarovano vsoto 
°-000 din s pričetkom zavarovanja 1. 
ffiar'a 1927 in Potckom *• Januarja 

•**-• Korislnik je za primer doživetja 
^varovanec, za primer njegove smrti 

ena Marija in ndl. otroci iz prvega 
*°•• Frančiška. Julka ter Martin 
e"akih delili. 

Okrajno sodišče v Ljubljani. 
dne 25.  maja 1946. 

^ Sp 2*22/40—5 

Amortizacija 
v^a prošnjo lov. Cokla Draga, trgovca 
s. 'odvelki, se uvede amortizacijsko po- 
.^Panjo za amortizacijo spodaj navede- 

nu vrednotnic.  ki  jih je prosilec baje 
Uv^** lcr se n,',n imetr,i^ poziva, da e4ayi svoje pravice v dveh mesecih 
J° objavi v Uradnem listu, sicer se bo 
v~ Preteku tega roka izreklo, da so 
). °Uuolnice izgubile svojo pravno ve- 
dnost. 

«namenilo vrednotnic: 
fcaV ^v4°nisko zavarovalna polica bivšo 
b Provalni ce ^Jugoslovanski Feniks« v 
fe°Ri'adu št. 8,0n0.:'-82. izdana dne 7. 
•°•«•••• 1927. glaseča se na ime Cold 

rago za znesek 25.000 dinarjev; 
• življenjsko zavarovalna polica bivšo 

jo'arovalnice : Dunav z v Zagrebu štev. 
Se^ 7' 'zelano dne 25. aprila 19P.2, gla- 
'uw*'0 na ime Čoki Drago za znesek 
J°;°00 dinarjev. 
"«rajno  sodišče  v  Mariboru,  odd 

dne 2:"!.   maja   191 fi 

4 710/46-3 

VI., 

1834 

K,- 
Oklic 

Mu'1'' °!ira"ieni sodišču v Novem rae- 
žo 

se Je uvedel zapleinbeiii postopek 
hi,P

fir Jordana Karola bivšega posest- 
Q1Kn v Dol. Brezovici št. 3.    ' 

"«rajno sodišče  v  Novem mestu 
^        «1»»' 27. maja  1910. 

r Razna oblastva 
St' ^W " 1846 

Jav Razpis 
"Cftt liafečiijo za dimnikarski okoliš 

Okr •' okraJ ^Iari1,°r * okolica 
tla ft,

ajn' •••
 Maribor-okolica  razpisuje 

obnovi 93. člena zakona o obrtih in 

7. člena pravilnika za izvrševanje 
dimnikarskega obrta javni natečaj (kon- 
kurz) za izdajo dovolila za ometahu 
okoliš Ruše. 

Prošnje, ki morajo biti pravilno kolko- 
vane in opremljene s prilogami po 3. 
odstavku 95. člena zakona o obrtih, se 
vlagajo pri okrajnem LO, gospodarskem 
odseku, oddelek za obrt in industrijo 
Ma ribor-okolica, v roku 15 dni po ob- 
javi v Uradnem listu LRS. 

Pozneje vloženih prošenj okrajni LO 
pri oddaji dovolila no bo upošteval. 

Maribor dne 24. maja 1946. 
Okrajni  LO  Maribor - okolica, 

gospodarski odsek 

Št. 2875/16 * 1S35 

Razpis natečaja za dimnikarski 
okoliš 

V zvezi z okrožnico ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvo LRS št. 2310/45 od 
19. septembra 1945 in ker je dimnikar- 
ski ometalni okoliš v Ptuju (bivši Brez- 
nikov okoliš) izpraznjen, se razpisuje 
natečaj za njegovo popolnitev. 

Interesenti, ki ustrezajo vsem pogo- 
jem za izvrševanje obrtno koncesionira- 
ne dimnikarske pravice, naj pošljejo z 
dokumenti opremljeno prošnjo, kolko- 
vano z din 10.— in priloženim kolkom 
za din 30.— za rešitev, nn okrajni LO v 
Ptuju, razdelek za obrt in industrijo. 

V Ptuju dne 26. maja 1946. 
Okrajni  ljudski   odbor  Ptuj 

razdelek za obrt — gospodarski odsek 

Razno 

1866-3—1 
Poziv upnikom 

Samopomoč učiteljskih otrok v Ljub- 
ljani, zadruga z omejenim jamstvom v 
: likvidaciji«:, TyrSeva'c. 17/L, poziva vse 
upnike, da prijavijo do 30. junija 1946 
svojo terjatve. 

Likvidacijski odbor 
He 

1847 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odlokom okr. LO Maribor-mesto, go- 

spodarski odsek, razdelek za upravo za- 
plenjenih podjetij — sta prešli tvrdka 
Maks Puber, Maribor. Gosposka ulica 
št. 19 in tvrdka •. Hrovat, Maribor, Go- 
sposka ulica 19, v likvidacijo in je z od- 
lokom št. V/73/267 postavljen za likvi- 
datorja teh tvrdk tov. Vrenko Erik. Ma- 
ribor, Maistrova 10. 

Vsi upniki tvrdke Maks Puher. Mari- 
bor,- Gosposka 19 in tvrdke A. Hrovat, 
Maribor. Gosposka 19, se pozivajo, da v 
enem mesecu od dne te objave prijavijo 
svoje terjatve v Gosposki ulici 19, vsi 
dolžniki omenjenih tvrdk pase naproša- 
jo, da poravnajo svoje obveznosti v na- 
vedenem roku. 

Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku prednjega roka štele za ugasle. 

Likvidator 

1846 
Poziv tipnikom in dolžnikom 
V smislu zakona o zaplembi je prešla 

tovarna kos Kölllner in sin v Slovenjem 
Gradcu po odločbi okrožnega kot trgov- 
skega sodišča v Celju z dne 30. oktobra 
1945, Rg A I 151/16, v državno last. 

Delegat poziva vse upnike in dolžni- 
ke, da z dokazilnimi listinami prijavijo 
svoje dolgove in terjatve, ki jih imajo 
proti navedeni tvrdki najdalj do 30. ju- 
nija 1946. 

Pravice, ki v teilt času ne bi bile pri- 
javljene, se bodo štele za ugasle. 

Delegat 
min. za ind. in rod. 

Fcrič Zdravfeo 
* 

Poziv upnikom 
Nabavljalna in prodajna zadruga, z. • 

o. j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 
10. maja 1946 vpisala v zadružnem re- 
gistru okrožnega sodišča v Ljubljani 
spojitev spodaj navedenih zadrug z-Na- 
bavljamo in prodajno zadrugo v Ljub- 
ljani. 

Spojile so se in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: 

1. Gospodarska zadruga, nabavna in 
prodajna zadruga z. z o. j. v Ljubljani, 

2. Nabavna zadruga mestnih usluž- 
bencev v Ljubljani, z. z o. j. 

3. Konzumna zadruga za Ljubljano m 
okolico z. z o. j. v Ljubljani, 

4. Kmetijska zadruga, nabavna in 
prodajna zadruga z o. j. v Ljubljani, 

5. Nabavljalna zadruga državnih 
uslužbencev v Ljubljani z. z o. j., 

6. Nakupovalnica in vnovčevalniga • 
Ljubljani (Dravlje) z. z o. j., 

7. Konzumno društvo, Vič, z. z o. j. v 
Ljubljani. 

Nabavljalna in prodajna zadruga • 
Ljubljani kot sprejemajoča zadruga po- 
ziva v smislu § 74. zakona o gospodar- 
skih zadrugah upnike vseh spredaj na- 
vedenih zadrug, da prijavijo svoje ter- 
jatve v roku treh mesecev od dneva po- 
ziva Nabavljalni in prodajni zadrug: • 
Ljubljani, Tyrseva c. 29. 

Ljubljana dne 22. maja 19-46. 
Upravni odbor 

Nabavljalno in prodajne •••••••• 
v Ljubljani 

1685—8-i 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga >DeHot 

v Ljubljani, Pod turnom št. 4, v likvi- 
daciji, poziva vse upnike in dolžnik« 
tvrdke, da ji v roku enega meseca pri- 
javijo svoje terjatve oziroma svoj.dolg. 

Poznejše prijave so ne bodo upošte- 
vale. 

Likvidatorji 
* 

1686—3—3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
V smisi» 27. člena zakona o zaplembi 

in 3. člena zakona o zaščiti narodne' 
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imovine je prešla tvrdka Vaclav 
Schramm, trgovina in popravljalnica 
glasbil. Celje, Stanetova ul. 12, v last 
Državne tovarne glasbil, ministrstvo za 
industrijo in rudarstvo v LRS. 

Delegat poziva vse upnike in dolžni- 
ke, da z dokazilnimi listinami prijavijo 
svoje dolgove in terjatve, kj jih imajo 
proti imenovani tvrdki do 30. jun. 1946. 

Pravice, ki do tega roka ne bodo pri- 
javljene, se bodo štele za ugasle. 

Določat 
Državne tovarne glasbil LRS, 

Mengeš 
Ranic Jožo 

podružnica:  Ljubljana, Sv. Cirila 
in Metoda 35a 

Izgnhljeno listine 

Vojna knjižica br. 384 708, izdata na 
ime Blašković Steve Slavka, izgubljena 
je i oglašava se nevažećom. 

Vojna knjižica br. 384.522, izdata na 
ime Aleksić Radojice Desimira. izgub- 
ljena je j oglašava se nevažećom. 

Vojna knjižica br. 384.490, izdata na 
ime Misinovió Misina Ajeta, izgubljena 
je i oglašava se nevažećom. 

Vojna knjižica br. 660.921, izdata na 
ime Novaković Laze Mile, izgubljena je 
i oglašava so nevažećom. 

Vojna knjižica br. 384.489, izdata na 
ime Radovini Antona Ivana, izgubljena 
je i oglašava se nevažećom. 

Vojna knjižica br. 227.372. izdata na 
ime Friganovič Petra Jakova, izgublje- 
na je i oglašava se nevažećom. 
1863       Art. brigada 1. tenk. divizije 

Izgubil som evid. tablico S — 6174 za 
motorno kolo in jo s tem preklicujem. 
1849 Ban Vladimir, 

sodnik o. s. Ptuj 
Izgubil sem evidenčno tablico štev. 

S — 6139 tovornega avtomobila (Opcl- 
Blitz). S tem jo preklicujem. 
1856 Cas Matej, 

Javnik, pošta Sv. Olbalt 
Izgubila sem univerzitetno leg'timaci- 

jo filozofskp fakultete v Ljubljani, izda- 
no leta 1945. od rektorata .univerzo v 
Ljubljani na ime Fajgelj Marija iz Sara- 
jeva. S tem jo preklicujem. 
1841 Fajgelj Marija 

Izgubil sem začasno šofersko izkazni- 
co in registracijo motorja DKW štev. 
849.80.7. reg. št. 4601, izdano od okraj- 
nega odbora v Trbovljah na ime Forte 
Srečko iz Trbovelj. S tem ju preklicu- 
jem. 
1859 Forte Srečko 

Izgubilo se je uradno potrdilo o do- 
delitvi spoznavne tablice št. S — 0942 
s tek. št. 1239/A ter potrdilo o prijavi 
s tek. £t. 2*96 za osebni avto Wande- 
rer, št. motorja 109258, obe izdani od 
ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani. S tem ju preklicujemo. 
1857 Glavna uprava DAPPS-a 

»Avtopark« Ljubljana 

Izgubila se je evidenčna tablica št. 
S-0038 za motorno kolo, izdana od min. 
za lokalni promet v Ljubljani na ime 
Glavni odbor ZMS v Ljubljani. S tem 
jo preklicujemo. 
1858 Glavni odbor ZMS 

Izgubil sem spričevalo o nižjem tečaj- 
nem izpitu na deški mešč. šoli na Pril- 
lali v Ljubljani, izdano šol. leta 1939/40. 
od ravnateljstva drž mo>č. šole na Pru- 
lah na imo Golobiowski Jože iz Kra- 
kova (Poljska). S tem ga preklicujem 
1867 GolebiowrJjj Jožo 

Izgubila sem nastavilvoni dekret. '?.- 
dan  1. novembra  1945 od min. za  pro- 
svelo v Ljubljani nn ime Grgič Ivana. S 
tem ga preklicujem. 
1850 Grgi? Ivana 

Izgubil sem evidenčno tablico št. 
S-G404 za osebni avtomobil Ford-Eifel 
in potrdilo o dodelitvi te tablice, izdano 
od okrožnega odbora OF v Mariboru in 
jih s tem preklicujem. 
1865 Dr. Horvat Anton, Ptuj 

Ukradene so mi bile osebna izkazni- 
ca št. 039905, prometna knjižica za kolo 
št. 593862 in šoferska izkaznica, vse iz- 
dane od MNOO v Mariboru na ime Hro- 
vatin Milena por. KovaČič iz Maribora. 
S tem jih preklicujem. 
1864 Hrovatin Milena por. Kovači? 

Vojna knjižica br. 699.579 i platna 
knjižica R. C. br. 86.540, izdate marca 
1946 od finansiskog otseka štaba TV. 
armije na ime Ivošević Tode, kapetan iz 
Ogulina izgublione su j oglašavaju se 
nevažećim. 
1842 Ivošević Tode 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Ju- 
rica Pepca iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
1871 Jurica Pepca 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
5056, izkaznico OF, izkaznico FSZDN.I, 
izkaznico za moško kolo (brez številke) 
in družinski nabavni list št. 175.102. vse 
na ime Kogovšek Rudolf iz škofje Loke. 
S tem jih preklirujfm 
1836    • Kogovšek Rudoli 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO v Kranju na ime Kresovi? Joa- 
him iz Kranja. S tem jo preklicujem. 
1829 Kresovi? Joaliim 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi nove 
evidenčne tablice št. S — 0435, izdano od 
min. za lokalni promet v Ljubljani na 
ime Kušar Franc iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
1843 Kušar Franc 

Zgorela so mi pri bombardiranju leta 
1945. spričevala o dovršenem 1., 2. in 3. 
razredu Državne trgovske akademije v 
Mariboru na ime Vetolko Franjo iz Dob- 
je vasi pri Prevaljah. S tem jih prekli- 
cuiem. 
1830 Metelko Franc 

Izgubili sta se prometna knjižica •- 
LB 1515 in potrdilo <-> izdani novi evi- 
denčni tablici Št S-0589 za tovorni avt0" 
mobil, izdano od min. za lok. promet v 
Ljubljani na ime IVI.rk Ivan iz Ljub- 
ljane. S tem ju f roklirujem. 
1870 J'iclirk Ivan 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega odbora OF v Dobrunjatt 
na ime Reme Ana iz Dohrunj pri Ljub-, 
ljani. S tem jo preklicujem. 
1831 Rome Ana 

Izgubil sem evid. tablico S—2138, iz- 
dano 15. oktobra 1945 od m;n. za lokal- 
ni promet v Ljubljani na ime Rozina11 

Janko h Ti žica. S tem jo preklicujem» 
1827 Rozman Janko 

Izgubil  sem  spričevalo 5.   razr.  kla' 
lične uimn. v Ljubljani, izdano za .š°*' 
leto  1942/43   od   ravnateljstva  klasične; 
gimn. v Ljubljani na ime Samsa BcgU» 
mil iz Ljubljane. S tem ga preklicujem 
1868 Samsa Bogumil ; 

Platna knjižica serija RJ br. 82l53-tf£" 
ime   Sladoja   Tliia,   kapetan,   izdata  0(i 

finansiskog otsjeka IX. udarne brigai' 
XX. udarne divizije, izgubljena ie, \e ç0- 
ovim oglašava nevažećom. 
1828 Sladoja •> 

Izgubil sem začasno osebno izkazuj 
št. 4382/45, izdano od K LO v Selnici-^ 
Dravi na ime Švajncer Helena iz Sem1' 
ce ob Dravi. S tem jo preklicujem- 
1837 Švajncer IIcIeD* 

Izgubila sem maturitetno spričeYaL 
T. drž. ženske real, gimnazije v 'L'11 , 
liai i za I. 1942/43. na ime Thorn»"? 
Frna iz Ljubljane. S tem ga preklicu"3.1?' 
1869 Tlinnianii ErnV 

Izgubili so se naslednji invalidski °.g. 
knmenti: odluka št. 605 na ime Glcđ 
Števan.   izdana  20.   XI.   1945 od NI* 
K. L  V. P., odluka št. 91  na ime 
rlič Anton, izdana 30. X.  1945 

R0- 
od ft* 

K. L. V. P.. odluka št. 185 na ime M£ 
rolf Loize. izdana 26. XI. 1945 od • 
K. L. V. P. in uverenje Št. 185 m.i^Z 
Marolt   Lojze,   izdano   2.   XT   1^ ^ 
NTK.  K.  L. V.  P .  odluka št. H-g, j$ 
ime Sever Alojz, izdana 10. T. ffl :JAQ 
NTK.  K. L. V. P   in uverenje št.    •^- 
iia ime Sever Alojz, izdano 12. ••   '^„0 
od NTK. K. T/ V   P. «vrenje *-    /^ 
na   ime   Drenik   Ferdo,   izdano 3 J\,ó 
1945 od NTK K. L. V. P.. odluka šl ^ 
na imp M'helič Stavko,  izdana 2.1• }'fia 
od NIK. K. L. V. P. in uverenje •- •{j 
nn  ime Miliol'č Slavko, izdano 10. • . 
1945 od NTK. K. L. V. P. Vse navone» 
li*f'ne se s tem preklicujejo. fl 

1862 Vojni okrog Ljubljana »> 
invalidska  sekcija 

•     štev"' 
Tzgubil   sem  osebno   izkaznico  »   * 

062104 na ime Zorž Stanislav, izdae feji» 
MLO za okrožno mesto Ljubljana. » 
jo preklicujem. „ _,    -.io, 
1840 Žorž Stanis!»*1 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 



Letnik 1. 

VESTNÏK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 40. kosu Uradnega lista LRS z dne 1. junija 1946. Štev. 14. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

25. Cenik št. 5/40 za živila in življenjske potrebščine, veljaven. 
za junij 1946. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

25. 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS odobruje 
po odredbi o določanju in kontroli cen (Uradni list FLRJ 
z dne 30. oktobra 1945, št. 803/84) na predlog Nabavljal- 
nega zavoda Slovenije »Navoda< v Ljubljani 

cenik  št. 5/46 
za živila in življanjske potrebščine 

veljaven za mesec junij 1946 

Cena Cena 
Blago                          na debelo   na drobno 

din din 
2ITA: 

U D   pšenica kg         4.80 5.40 
Đ    soržica    .......kg          4 55 5.20 

U D   rž   .... ' kg          4.80 5.— 
D   ječmen, ozimni    ....   kg          4.80 5-60 
D   ječmen,    pivovarski    (fko 

kolodvor namembna po- 
staja)  kg         4.83 

D   koruza kg         4.44 5.18 
D   oves kg          4.80 5.60 
D   proso kg          6.36 7.30 
D   ajda kg         7.50 8.60 
U   sirk    ........   kg          2.50 3.- 
U   soja za hrano .   ,   ,   ,   ,   kg         4.50 5.— 

MLEVSK1 IZDELKI: 

moka : r 

U   pšenična bela, uvožena    .   .   kg         6.25 6.90 
U   sojina kg   —   3.35     —   3.70 

moka domače predelave: 
5   pšenična, enotna kg          6.90 7.70 
•D   ržena    kg          7.40 8.30 
5   koruzna ........   kg          6.15 6.85 
g   ajdova    kg        15.40 17.— 
P   sirkova kg         •.25 5.85 
SJ    fižolova  ..,,....   kg          5.70 6.30 

z d r o b : j   '"   \ 
5   Pšenični ,,,,,,,,   kg         8.40 9.40 
P   koruzni   ..,,,,..   kg         7.— 7.80 
U   sojin, uvožen ......   kg   —   3.35     —   3.70 
D   kaša kg        10.85 12.— 
y   ješprenj     ......   kg         7.15 8.— 
AJ   ovseni kosmiči    .   •   •   •   •   kg         6.— 6.60 

POLJSKI PRIDELKI: 
fižol v zrnju : 
"žolica kg          9.75 11.— 
libničan ........   kg        12,-, 13.50 

Cena Cena 
Blago na debelo   na drobne 

din din 
visoki (preklar) kg 15.25 17.50 
nizki (prepeličar, koks) .   .   kg 13  15.— 
mešan kg 9.75 H.— 

U   g r a h v zrnju — cel .   .   .   kg —   4.50 —   5.— 
D   leča kg 8.— 9 — 
U   riž   oluščen   ......   kg — 16.20 — 18.— 
U   riž prazen, za otroke ...   kg — 21.50 — 23.50 

D   testenine : 
D iz bele moke — domače iz- 

delave      kg 1220 13.65 
D   iz enotne pšenične moke — 

domače izdelave ....   kg 10.— 11.20 

D   MAŠČOBE: 

mast jedilna, čista ....   kg 68.40 76.— 
slanina soljena, banaška .   .   kg 49.50 56.50 
ocvirki domači kg 28.50 31.50 
vsedki od masti kg 40.40 45.25 
olje jedilno  35.86 37.75 liter 
loj topljen, jedilni, čist .   .   kg 24.— •) .    28.— 
loj topljen, jedilni z ocvirki   kg 21.— I %% 23.— 
loj   netopljen kg 10.— > iS g 12.— 
loj industrijski, netopljen   .   kg 5.— j s S.   6.— 
loj  industrijski, topljen .   .   kg 12.30 J 14.— 

D   MLEČNI IZDELKI: 

Cene pri proizvajalcu: 
čajno maslo     ...     kg   96.— 104.-- 112.— 
kmečko maslo ...     kg   76.— 82.— 90.— 
kuhano maslo ...     kg 112.— 120.— 130.—< 
skuta iz polnega 

mleka kg   38.— 44.—- 50.—" 
skuta iz posnetega 

mleka kg   25.— 30.—. 34.— 
sir polnomasten, 

domač kg   66.— 72.— 80.— 
sir polmasten, domač     kg   38.— 44.— 50.— 

U   sir trdi vseh vrst   ....   kg — 48.70 — 54.— 

D   SOL: 
jpdilna kg —   5.65 6.— 
živinska    kg —   5.65 6.— 
industrijska    .••••.kg —   3.65 4.— 

U D   SLADKOR: 

sladkor kristal kg 31.85 33.50 
sladkor, kocke ali prah   .   .   kg 34.85 36.50 
sladkor surov, nerafiniran .   kg 30.15 32.— 

U   čokolada kg 73.— 82.— 
D   med, naravni kg 64.— fko    68.— fko 

skl. Ljublj.   prod. Ljub, 
med, umetni  (stara saloga)   kg 26.10 28.50 

KAVA: 

U    kava prava surova....   kg +134.50 —148.— 
kava surogat mleta ....   kg _ 13.50 — 15.— 
kava cikorija mleta    ...   kg — 13.50 — 15.— 



50 — 

B 1 a % o 

MILO IN PRALNI PRASKI: 

pralno milo: 
U pralno milo vseh vrst ... kg 
U pralno milo v kom. à 234 g 

(Lush Soap — karton 
po 100 kom.) .... kom. 

v kom. à 93/s oz — 266 g 
(Soap Landry-Colgate's- 
Palm olive — karton po 
100 kom.) kom. 

v   kom. à 93• oz = 277 g 
(Colgate's   Octagon   — 
karton à 100 kom.) .    .     kom. 

v kom. à 1 Lbs — 454 g 
(Blue     Nottled     Soap. 
Soap   Landry   Octagon 
— zaboj à 60 kom.)    .     kom. 

D    domače »Zlatorog« 40% m. k.    kg 
Ü    domače   Richter  &  Dolničar 

40% m. k kg 
D    domače Foek   ......   kg 
D   domače »Zlatorog« napihnje- 

no 63% kg 

toaletno   milo: 
U    »Ivory«  100 g 

»Ivory-Swan« v zav.   .   . 160 g 
»Lux« v zav  106 g 
»Maxim« v zav  106 g 
»Amour-Palmolive« v zav. 100 g 
belo rirez zav  106 g 

D   domače »Zlatorog« 48% 
n. k  100 g 

D   otroško  (lahko)   milo 
»Schicht«  kom. 

D    dečje »Zlatorog« .... 100 g 
D    brivsko   milo: 

»Zlatorog«   60%   m. k.   kom. 
à 50 g kg 

U   medicinsko   milo 
»Lifeboy«  kg 

U    -TI i 1 o za zdravstvo     ... kg 
U    m i lo . industrijsko     ... kg 
D    pralni   praški: 

»Snežinka« v zav  kg 
»Foek«  Kg 
»Evo«        kg 
»Schicht« v zav. 15% ... kg 
»Zlatorog«  odprt  15°/o m. k. kg 
»Hrastnik« odprt     .... kg 

D   milo v prahu: 
milni prašek »Zlatorog« 80% 

m. k  kg 
kremenčevo m;lo v praliu     . Kg 
tekoče   »Zlatorog« milo    . kg 
mazilno »Zlatorog« milo .   . kg 
pralna  s o d a : 
kristalna soda (stara zaloga) kg 
amoniakova. soda     .... Kg 

KONSEKVIRANA   ŽIVILA: 
opomba: Prodajne cene: 
a) Bto za neto: za poedino dozo 

do 2 kg bto teže ; 
b) Neto frco doza: za poedino 

dozo preko 2 kg bto teže 
(t. j. cena po neto teži blaga 
izračunana po obrač. ceni do- 
ze, ki se ne vrača). 

U    Su u a   brana: 
Menu št. 1—5 z 10 obroki 

(bto iH—i<J Lbs).    .    . karton 
( mebiric     1   zav.   First 
V'iit  m 2 sav. Second 
Half) 

Cena Cena 
na debelo    na drobno 

din din 

:+„ 31.50 

:+; 7.40 

;+; 8.40 

'rt-;   8.80 

'+ 14.30 
20.65 

24.05 
18.15 

20.30 

50.80 

d- 35.- 

:+; 8.20 

;-• 9.50 

:+; 9.70 

'+ IG.— 
23.— 

27.— 
20.— 

29.- 

6.20 7.— 
9.50 10.50 
6.20 7.- 
6.20 7.— 
6.20 7.— 
6.20 7.— 

4.80 5.50 

3.6• 4.— 
5.50 0.50 

57.— 

62.30 70.— 
32.60 36 50 
32.35 36.50 

24 50 27.— 
22.30 25.— 
23 60 20.— 
21-15 23.50 
16.80 19.— 
6.30 7.— 

48.15 54.— 
11.25 12.50 
10.10 11.50 
25.10 28.50 

3.95 4.50 
8.10 9.10 

362. - 4•0 — 

Blago 

Ration C z 8 obroki (bto 
39—42  Lbs)   zaboj   ali karton 
(vsebina: 24  dos  mes. 
kons., 24 dos raznih ter 
8 vrečic) 

Ration K in KS z 12 obroki 
(bto 43—45 Lbs) .   .   .   zaboj 
(vsebina:   12   zav.    B, 
12 zav. D in 12 zav. S) 

Opomba: Kavcija za zunanje kar- 
tone suhe hrane se zaračuna 
posebej. 

RIBJE KONSERVE: 
V slani vodi kg 
slaniki à 8 oz neto 227 g    doza 

(Pilchards, Harrings — 
kartoni po 96 doz) 

ribe   sesekljane, kons, pole- 
novka à 14 oz neto 397 g    doza 
(Chiken Hadies — kar- 
toni po 48 doz) 

slaniki à 15 oz neto 425 g    doza 
(Pilchards, Harrings — 
kartoni po 48 doz) 

V slani omaki kg 
U   ribe v slani omaki à neto 

150 g doza 
(Sardinas — kartoni po 
96 doz) 

U   ribe v slani omaki à V/t 
oz  neto 220 g .   .   .   .    doza 
(Salmon — kartoni po 
48 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
240 g doza 
(Sardinas al Natural, 
Venezuela-Margarita — 
kartoni po 100 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
320 g do2a 

(Corneadas — kartoni po 
50 doz) 

U    ribe v slani r -.ki à 15 oz 
neto 425 g .   .    .   .   .    doza 
(Mackerel — kartoni po 
48 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
450 g doza 
(Cu bagna, Salmon, za- 
boji po 48 doz) 

U   ribe v slani omaki à 1 Lbs 
neto 454 g doza 
(Salmon — kartoni po 
iS doz) 

V paradižnikovi omaki     .        kg 
U    r.'ie v paradižnikovi omaki 

à .neto 150 g .    .   .   .    doza 
(Sardinas   con   Tomato 
Sauce   —   kartoni    po 
100 doz) 

U     "hp v paradižnikovi  omaki 
à 8 oz   neto 227 g .    .     doza 
(Pilchards   in   Tomato 
Sauce — kartoni po 96 
doz) 

U    sardine v paradiž,  omaki 
po 10 oz neto 284 g     .     doza 
(Admiral,    kartoni    po 
48 doz) 

U    ribe v paradižnikovi omaki 
à 15 oz neto 425 g   .   .     doza 
(Pilchards   in    Tomato 
Sauce — kartoni po i8 
doz) 

V gorčični omaki    ....    kg 
U   sardine à 3y4 oz neto 92 g    doza1 

(Mostarda — karton à 
100 doz) 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 

290.— 320.— 

32L— 360.— 

— 27.10 
—.   8.20 

— 30.— 
— 9.— 

— 14.10 — 15.50 

— 15.— — 16.50 

— 30.— — 33.— 

:+,   6.60 :+.   7.50 

—   9.. 

— 10.80 

— 30.— 

.4-   6.00 

— 10.— 

—   9.30      — 10.50 

— 12.30     _ 13.50 

— 16.50     — 18.— 

—. 1C.80     — 18.50 

— 18.50 

— 33.- 

+    7.50 

9.-      — 10.— 

12.-      _ 13.— 

10.50     — 18.- 

— 30— 

.+    4.50 

- 33.- 

.+    5.- 
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kg 

doza 
doza 

•• 

Blago 

V   olju  
sardini; v olju 
h 'J'A oz neto 92 g   .    .    . 
à 'à\'j  oz neto 100 g      .    . 

(Maine - Maid,     Gulden 
Eagle, Sen, c/uìl-gaviotn, 
kn ri on à 100 doz) 

U ribe soljcnc v sodih 
(!>to za velo, fit o sod) 

Opomba: Ceno na drobno za so 
ljene ribe v sodih določijo okraj- 

ni odbori, upoštevajoč posebej 
taro in kalo. 

(J    polenovka   sušena 
D Skombri v olju »Arrigoni« 

à neto 120 g . . . . 
(zaboji à 100 doz) 

D Sardine v omaki »Arrigo- 
ni« à neto 120 g . . . 
(zaboji à 100 doz) 

D Fileti v paradiž, omaki 
»Arrigoni« à neto 125 g 
(zaboji à 100 doz) 

D    antipasta     »Ampelea«     à 
130 g  
(zaboji po 100 doz) 

D skombri v paradižnikovi 
omaki »Ampelea« à 400 g 
(zaboji po 64 doz) 

U    MESNE KONSERVE:     • 
z nad 80% mesa .   .   . 

svinjina v omaki à 3'/• 
oz  neto  99 g    ...    . 
(Pork Loaf —  Icari,  à 
120, zab. à 139 doz) 

svinjina v omaki à 33/4 oz 
neto 10C g  
(Pork Loaf —  kart.  à 
120, zab. à 139 doz) 

svinjina   mleta   à   12   oz 
neto 340 g  
(Meat     Lunch     Pork, 
Spam, Mor, Broadcast— 
zaboji po i8 doz) 

svinjina mleta à 28 oz neto 
794 g  
(Pork and Gravy, kart. 
zab. à 24 doz) 

svinjina   mleta   à   29   oz 
neto 822 g  

svinjina mleta à 30 oz ne- 
to 850 g     
(Pork and Gravy — za- 
boji po 24 dfiz) 

svinjina mleta à 2 Lbs 2 
oz neto 964 g    .    .   .    . 

svinjina mleta à 2 Lbs 8 
oz   neto  1134 g .   .   . 
(Pork   Luncheon   Meat 
— zaboji   po   18 doz) 

svinjina  zmleta  à  6  Lbs 
neto 2722 g      neto fko 
(Pork   Luncheon   Meat 
— zaboji po ti in 9 doz) 

svinjski jeziki v žel. à 1 Lbs 
neto 2722 g neto fko 
(Pork Tongues — Icart. 
po 6 doz) 

meso v soku: 
à 12 oz neto 340 g . . . 

(Spiced Luncheon Meat 
with natural Juice) 

svinjina in govedina v soku 
à 2 Lbs 8 oz = 1134 g . 

(Pork   and  Beef  Lun- 
cheon Meat with natu- 
ral Juice) 

Cena Cena 
na debelo    na drobno 

din din 
— HO._ _ ••._ 

— 1.50 —    5— 
— 4.50 —    5— 

14.- 

kg — 22 — — 24.50 

doza 19.15 20.50 

doza 1G.35 18.50 

doza 28— 31.30 

doza 12.10 14— 

doza 48.75 56— 

kg — 30— — 33— 

doza + 4.50 + 5— 

doza   +   4.S0      +   5.50 

"doza   — 12.60     — 14— 

doza   — 28.80     — 31.50 

doza - 28.80 - 31.50 

doza - 30— - 33— 

doza - 34.50 - 38— 

doza — 39— — 43— 

doza   _ 92.70     —101— 

doza 92.70     —101— 

doza   — 12.60     — 14— 

doza   — 39.—     — 43— 

Blago 

Govedina   v   omaki  à 
4 oz neto 113 g .   .   .    doza 
(Beef  Loaf —  zab.   à 
105, 120, 1J9, HO, 145 
doz) 

govedina   mleta   à   12   oz 
neto 340 g doza 
(Meat Lunch, Corned 
Beef — kartoni po 48 
doz) 

govedina  mleta  à   16   oz 
neto 454 g doza 
(Meat Roll — ìcartoni 
po 48 doz) 

govedina pečena à 1 Lbs 8 
.    neto G80 g   .    .   .    .    doza 
(Roast. Beef — kart. à 
24 doz) 

govedina   mleta   à   28 oz 
neto  794 g doza 
(Beef and Gravy—kart. 
zab. à 24 doz) 

govedina   mleta   à   30   oz 
neto 850 g doza 
(Beef and Gravy — 
kar. zab. à 24 doz) 

govedina   zmleta   à   34   oz 
neto 964 g doza 
(Beef and Gravy — kar- 
ton po 18 doz) 

govedina  zmleta à 6  Lbs 
neto 2722 g   .  neto fko    doza 
(Corned Beef) 

Goveja pašteta kg 
à 12 oz neto 340 g .    .     doza 
(Meut   Paste,   kart.   à 
48 doz) 

Meso v jabolčni omaki     .   .    kg 
à 6 oz neto 170 g     .   .    doza 
(Pork in  Apple JSaucc, 
kart. à 9G doz) 
mešano s cca 50% mesa   .    kg 

govedina  z testeninami  à 
ll'/a oz neto 326 g .    .    doza 
(Meat Noodles — kart, 
à 48 doz) 

meso mešano à 12 oz  neto 
340 g doza 
(Meat & Potatoes, Meat 
Vegetable Stciv - Hash 
Beef & Noodles. Ground 
Meat and Spaghetti, 
Pain de Viande — za- 
boji po t.8 doz) 

govedina s krompirjem à 
1 Lbs 8 oz   neto 680 g    doza 
(Corned Beef Hash — 
zaboji in kartoni po 24 
dos) 

govedina s krompirjem à 
5 Lbs    12    oz    neto 
2G08g .   .   .   neto fko    doza 
(Corned Beef Hash — 
zaboji in kartoni po 6 
dos) 

meso   mešano  s   krompir- 
jem à 6 Lbs 12 oz neto 
3062 g .   .   .   neto fko    doza 
(Corned Beef Hash — 
kart in zab. à 6 dos) 

meso z rižom kg 
svinjina z rižem à 33/* oz 

neto 106 g doza 
(Pork and Rice — kart. 
à 110 do's) 

svinjina  z  rižem à 4 oz 
neto  113 g doza 
(Pork and Rice — kart. 
à 120 dos) 

Cena 
na debelo 

'lin 

+    5.10 

12 fiO 

27— 

— 70.S0 

— 10.50 

3.30 

8.50 

Cena 
na drobno 

din 

+    5.50 

_ 14— 

16.80      — 18.50 

30.- 

— 28.80      — 31.50 

_ 30,-      - 33— 

— 34.50     — 38— 

— 92.70      —101 — 

- 21.30 
- 9— 

— 23.50 
— 10— 

— 21.30 
5.40 

— 23.50 
6,— 

— 19.50 — 21.50 

— 8.20 — 9— 

—   8.20     —   9.— 

— 17.G0      — 19.50 

S2—      — 67— 

77— 

21.50 

4— 

4— 
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Cena Cena 
Blago na dphelo    na drobno 

din din 
svinjina z rižem à 11• oz 

neto 326 g doza   —   S.20     —   0,— 
(Pork and Rice — kar- 
toni po 43 doz) 

svinjina z rižem à 12 oz 
neto 340 g doza   —   8.20     —   9,— 
(Pork  Rice — kart. à 
48 doz) 

meso z jajci kg   — 30.—      — 33.— 
svinjina z jajci à 3% oz 

neto 106 g doza   ;+,   4.S0     '+   5.50 
(Chopped Pork and Eggs 

— kart,  à 120, sab.  à 
139 doz) 

mešano meso z jajci à 12 
oz 340 g doza   — 12.60     — 14.— 
(Ham-Pork   and   Eggs 
— zaboji po 48 doz) 

govedina s povrtnino à 6 Vs 
Lbs neto 2948 g netofko    dora   — 68.50     — 74.— 
(Chili con Carne — za- 
boji pò 6 doz) 
mešane s cea 25% mesa       kg   — 19.50     — 21.50 

svinjina z zelenjavo à 16 
oz. neto 454 g .   .   .   .    doza   — 10.60     — 12— 
(Pork & Vegetable — 
kartoni po 48 doz) 

govedina z zelenjavo à 1 
Lbs 14 oz = neto 850 g    doza   — 19.50     — 21.50 
(Meat & Vegetable Stew 
—-  zaboji  po  24   doz) 

msšane s cca 25% mesom   .   kg  — 13.70     — 15— 
»vinjsko kons, meso z fi- 

žolom   &   12   oz   neto 
340 g doza   -.   5.80     —   6.50 
(Ham,  Pork  and Lim 
Beans — zob. à 48 doz) 

meso z jajci in krompir- 
jem à 12 oz neto 340 g    doza   —   5.80     —   6.50 
(Ham with Eggs with 
Potatoes — kart. sab. 
à 48 doz) 

govedina z zelenjavo à 6 
Lba 12 oz neto 3062 g 

neto fkö    doza   — 53.—     — 57— 
meso mešano s fižolom kg — 11.70    — 1350 

à 12 oz neto 340 g   .   .    doza   —   5.—     —   5.50 
(Meat and Beans, Frank- 
furters   and   Beans — 
kart. zaboji po 48 doz) 

konz. fižol z mesno omako   ,   kg   —   8.60     —   9-50 
svinjska omaka s fižolom 

à 30 oz neto 850 g .   .    doza   —   8.60     —   9.50 
(Beans   with   Pork — 
saboji po 34 in 48 doz) 

svinjska omaka s fižolom 
à 2 Lbs 8 oz neto 1134 g    doza   — 11.20     — 12-50 
(Beans   with   Pork   — 

kart. à 18 dos) 
krvavice kg   — 21.30     — 23-50 
krvavice v dozah à 12 oz 

neto 340 g doza   —   9.—     — 10-— 
(Blood Sausage — kar- 
toni po 48 doz) 

hrenovke kg   — 30.—     — 33— 
hrenovke v dozah à lLbs 

8 oz  neto 680 g .   .   .    doza   '+ 27—     '+ 30— 

MLEČNE KONSERVE: 
sladkano kg        14.70 16— 
mleko   kond.,  sladkano  à 

15 oz neto 425 g .   .   .    doza    '+'   8.10     '+'   9— 
(sweetened     condensed 
Milk — kartoni po 48 
doz) 
nesladkano kg   —   9.90     — 11— 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

doza 

doza 

doza 

doza 

doza 

kg 

doza 

B 1 a s o 

mleko evap., nesladkano à 
l'.i oz  neto 3fi8 g .    .    . 

mleKo evap., nesladkano à 
13 V» oz   neto 383 e .   %- 

mleiio evap., nesladkano à 
14 oz  neto 397 g .    .    . 

mleko evap., nesladkano à 
14 Vî oz  neto 411 g .    . 

...leko evap., nesladkano à 
1 Lbs neto 454 g .    .    . 
(Evaporated   Milk   un- 
sweeten d  - kartoni po 
4? doz) 

mleko v prahu polnomastno 
mleko v prahu à 16 oz neto 

454g  
(Povdered  whole   Milk, 
Spray whole Milk) 

mleko v prahu à 6 Lbs 
neto 2268 g neto fko . 
(Whole Milk — zaboji 
in kartoni po 6 doz) 

mleko v prahu à 25 Lbs 
neto  11.34 kg neto  fko 
ploČ. boben  
(Dry whole Milk — kar- 

ton po 2 bobna) 
mleko v prahu polnomast- 

no à 50 Lbs neto 22.70 
kg neto fko ploč. boben 

mleko   v   prahu   posneto, 
neto  
fleseni in lepenkasti so- 
di po 150, 175, ZOO, 220, 
'225, 250 Lbs = •8, 
79.40, 90.70, 99.80, 102, 
113.40 kg) 

mleko od soje »Sojalac« .   . 

MARMELADE: 
jabolčna in bezgova,   .   .   , 

(Apple, Elderberry) 
marmelada »Appi°. Butter« 

à 1 Lbs neto 454 g .   .    doza 
(kartoni po 24 doz) 

marmelada »Apr e Butter« 
à 1 Lbs 12 oz neto 794 g kozarec 
(kartoni po 12 kozarcev) 

marmelada »Apple Butter« 
à   6   Lbs   12   oz   neto 
3062 g .   .   .   neto fko 
(kartoni po 6 doz) 

marmelada »Apple Butter« 
à    7  Lbs    8   oz   neto 
3402 g .   .   .   neto fko 
(kartoni po 6 doz) 

Marmelada »Apple Butter« 
à   8   Lbs   6   oz   neto 
3799 g .   .   .   neto fko 
(kartoni po 6 doz) 

marmelada    »Elderberry« 
à   8  Lbs   6   oz   neto 
3799 g .   •   .   neto fko 
(kartoni po 6 doz) 

marmelada pomarančna, 
breskova, slivova, ana- 
nasova kg 

marmelada »Plum Jam« à 
4 Lbs 6 oz neto 1984 g 

neto fko 
marmelada »Jam« à 8 Lbs 

6 oz neto 3799 g neto fko 
marmelada Grape, Teach, 

Plum Pinapple, Orange 
à 8 Lbs 6 oz neto 3799 

, gramov neto fko . , . 
(kartoni po 6 doz) 

Ona OiM 
na debelo na droi 110 

din dui 

4 50 5— 

4 65 5— 

4.85 5..Î0 

5— 5.50 

5.50 6— 

+ 14.50 + 16.5t 

+   8.90 + 10.- 

doza   4- 44.60      + 48.— 

doza   +194.- 

kg 

kg 

k* 

376— 

—   7.55 

+211— 

410.— 

—   8.50 

9— IO— 

- 51— i-  56— 

- 28.10 - 31— 

'+ SL- :+ 56— 

doza   —167.20     —195.- 

doza   —184.50     —202.- 

doza   —204-80     —224.- 

doza   -20450     —224— 

doza 

doza 

63.25 

'4-136.50 

'+251.30 

70.- 

+149.- 

'+274.50 

doza   +251.30     •274.50 
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Cena Cena 
Blago na debelo    na drobno 

din din 
jabolčni žele kg    + 03.25      + 70.— 
jabolčni žele à 8 Lbs 4 oz 

neto    3742 g   neto ' fko     doza    .+245.—      .+ 208.50 
(Pure   Apple   Jelly   — 
kartoni po (i doz) 

jabolčna marmelada   (sta- 
re zaloge) kg        47.10 53.— 

marelična, breskvina    ...   kg        51.40 58.— 

SOK KONSERVIRAN: 
sok paradižnikov kg   — 10.70      — 12.— 
paradižnikov sok à 1 Lbs 

2 oz  neto 510 g .   .   .    doza   [+.   G.90     [+]   7.50 
(Tom.    Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po 24 
doz) 

paradižnikov sok à 40—47 
oz  neto  1304  g .   .   .    doza.   [+] 16.10 17,50 
(Tom.    Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po 12 
doz) 

paradižnikov   sok   à  neto 
2950 g neto fko    .   .   .    doza   [+ 42.00     [+. 40.— 
(kartoni po G doz) 

sadni sok, sladkan .   .   .   .   kg   — 13.10     — 14.50 
3adni  sok meš.  à 1  Lbs 

2 oz neto 510 g    .   .   .    doza   ài   8.40     £b   9.50 
(Orange,  Grape, Blend 
itd. Juice — kartoni po 
24 doz) ' • 

sadni  sok moš.  à  40 oz 
neto 1304 g doza        20.—   - •     22.— 
(Orange,  Grape, Blend 
Juice — kartoni po 12 
doz) 

koruzni sok konzerviran .   .   kg 10.20 11.50 
pomarančni sok v prahu .   .   kg       540.— G00.— 
Pomarančni   sok  v  prahu 

à 12 oz neto 340 g .    .    doza       229.30 253.— 
(Orange Juice powder) 

limonin sok v prahu ...   kg       804— 400.— 
limonin sok v prahu à 12 

oz neto 340 g ....    doza       153.— 168.— 
(Limon   Juice   powder) 

CTozdni  sok v prahu ...   kg       185.— 203.50 
(Grape  beverage powder) 

KAZNE KONSERVE: 

sir v dozah kg   — 5G.10     — 01.50 
sir v dozah à 3 Ve oz neto 

110 g doza   :+'   9.—     :+' 10.— 
(Cheese Spread — kar- 
toni po 120 doz) 

sir v dozah  à  8  oz  neto 
227 g doza   - 19.70     - 21.50 
(Proces Cheese, karton à 
GO in 75 doz) 

maslo s sirom kg        71.75 79.— 
maslo s sirom à OK   Lbs 

neto   2948 g   neto   fko    doza   :+222.00     »-244.— 
(Preserved    Butter   — 
kartoni po G doz) 

maslo   s   sirom  à  3K   oz 
neto 107 g    ......    doza   '+'11.50     [+ 12.50 

maslo   s   sirom   à  3K   oz 
"eto 92 g doza   '+ 10.80     [+ 12.— 

nia.4! na   mezga   »Arašid«        kg 43.70 48.— 
maslena   mezga   »Arašid« 

a   6   Lbs   noto   3002 g 
neto fko    doza   '+144.85     :+158.— 

(Peanut Butter — kar- 
toni po G doz) 

margarina kg   4- 34.50 37.50 
margarina à i s/4 Lbs neto 

e1 
7"4 £ doza '+ 34.50 '+ 37.50 

sianma v kosih kg 42— 46.50 
Manma v kosih à 14 Lbs 
Ini".      •••,0£   neto   fko    doza +284.70 +311.50 
°J<-vi ocvirki  (bravetina)    .   kg 28.20 31.- 

Ccna Cena 
Blago na debelo    na drobno 

din din 
U    lojevi ocvirki doze po 12.5U 

kg neto    neto fko doza-kanta       392.50 428.— 
U    jajca  v  prahu kg       208.30 298.— 

jajca   v   prahu   à   3   Lbs 
neto  1361 g    .   .   .   .    doza   .+429.30     + 472.— 
(Dried Whole Eggs — 
kartoni po G doz) 

U   koruzna zrna kuhana, za- 
slajena kg   —   4.30     —   5.— 

koruzna zrna kuhana, za- 
slajena  à  1   Lbs  4 oz 
neto 567 g doza.   -,   3.10     —   3.50 
(Sweet   Corn - Princella 
— kartoni po 24 doz) 

U   fižol, konserviran, kuhan, 
zelen,   v   paradižnikovi 
omaki kg   _   8.G0     —   9.50 

U   zelenjavna juha v prahu     <   kg        20.70 23.— 
zelenjavna juha v prahu à 

3 Lbs neto 1361 g .   .   .   zav,        33.20 36.50 
(Protein  Pea  Soup  — 
kartoni po IG sav.) 

D   paradižnikova mezga «Ar-       '   ' 
rigoni» à neto 410 g   .    'doza   "   23.40   '„'_  26.—* 
(zaboj po 29 doz) 

MESO SVEŽE: 
fko skl. Navoda ali klav. 

teletina.   .   .   .   ,   .   ,   kg 29.— 33.— 
p r i k 1 a d a : jezik .   .   ,   ,   kg 29,— 33.— 
srce, jetra, ledvico ...»   kg 18.— 21.—» 
pljuča, vampi ......   kg 8.60 10.-< 
vranica, smrčki, rajžel   .   .   kg 11.— ig.— 
rfava z mesom    .   .   .   ,   .   kg 11.— 13.— 
noge in kosti .kg 4.25 5.— 
vimena kg 6.80 8.—> 
obi?zine kg 8.58 10.— 
svinj sko meso s kostmi .   kg 33.— 38.— 
p r i k 1 a d a   — drobovina: 
jesik kg 32.60 37.—> 
srce, ledvice, jetra ....   kg 18.50 21.— 
vranica    kg 11.45 13.— 
pljuča, želodec     .....   kg 8.80 10.— 
glava    .   kg 22.— 25—i 

noge, rep .   . , kg 7.— 8.— 
Opomba: Za meso uvoženih pra- 

šičev se cena določi posebej in 
objavi ob delitvi. 

KRMILA: 
UD pšenični otrobi  kg 2.20 2.50 
D   mešani otrobi dom. žitaric . kg          2  2.25 
D   ajdov »greis« .   .   .•••••   . kg 2.— 2.25 
D   sirkove in.prosene mekine  . kg 1.10 1.30 
D   oljne pogače  kg 3.10 3.50 
D sladkorni rezanci .... kg 1.80 2— 
U   uvožena pokvarjena moka, 

krmilna koruza   .... kg —   2.G0 3.— 
U soja, proso, oves za krmo . kg — 3.35 — 4.— 
U   mešana živinska krma za 

mlekarice, mleta detelji- 
na, krmilna pšenica   .   . kg —   2.10 —   2.50 

RAZNO: 
U kakao     ........ kg 73.— 82.-i 
U čaj        kg 190.20 213.— 
U d   pek — prepećenec ... kg — ••.— — 14.50 
U biskvit  kg 19.— 21.— 
D kocke za juho   (stare za- 

loge)    1000 kom.       450  500.— 
D paprika zmleta (rdeča)   .   . kg 146.70 176.— 
D paprika merkant.  (rjava) kg 57.15 OS.50 

Opomba: Paprika se dobavlja po 
naročilu. 

ZAOBALA: 
Kavcija za zaobalo. ki se mora 

vračati: 
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kom. 
kom. 

400. 
300. 

kom. 
kom. 

500. 
250. 

kom. 205. 

kom. 50 

kom. 20.- 

kom. 
kom. 
kom. 
kom. 
kom. 

100 
50 
100 
80 
P.0 

Cena 
Blago na debelo 

din 
Sodi : 
železni kom.       800.— 
leseni (izvzemši UNRRA 

nodi sa rrleko v praìiu 
in milo) 

a) za olje  
b) za ostale tekočine   .   . 
Vreče: 
za sladkor juta po 100 kg 

po    50 kg 
vse druge juta in platne- 

ne vreče raznih dimen- 
zij, tudi UNRRA     .    . 

papirnate vreče od slad- 
korja po 50 kg     ... 

papirnate vreče od ostale- 
ga blaga po 50 kg   .   . 

Zaboji: 
za sladkor 50 kg ,   . . . 

25 kg .    . . . 
za tobak — veliki    . . . 
za tobak — srednji . . 
za tobak       mali     . . . 

Po obračunskih cenah Zavoda za izredne nabave se na- 
dalje kavcira naslednja UNRRA-ina zaobala: 

U Bobni leseni ali iz ve- 
zanih plošč: 

do 15 cm višine . . 
od 15—25 cm višine 
od 25—50 cm višine 
od 50—75 cm višine 
od 75—100 cm višino 

U   Leseni zaboji: 
do 0.05 m3 prostornine   .   «   •   • 
do 0.15 m3 prostornine    .... 
od 0.15 d<-> 0.25 m3 prostornine    . 
od 0.25 do 0.50 m3 prostornine    . 
od 0.50 do 0.75 m' prostornine    . 
od 0.75 do 1.00 m3 prostornine    . 
preko 1.00 3 prostornine za vsakih 

nadaljnjih 0.25 m'  
U   Kartonski   zaboji   z   lese- 

nim okvirom: 
cena K vrednosti lesenih zabojev 

iste dimenzije za 1 kom. 
U   Zunanji    trdi    kartoni: 

ka ton suhe voj. hrane z dvema 
notr. kart. in dvpma voščeni- 
ma, oznaka 10 + 1 Menu .   »   • 

din 3 75 za 1 
10— 1 
15— 1 
34— 1 
45— « 1 

6— » 1 
18— 1 
30— 1 
«0— 1 
90— 1 
20— 1 

kom. 

30.- 

Cena 
debelo i 
din 

„ io— „ 
„ io— „ 

1 kom 

1 ,. 

„ 20— „ 
„  33— „ 

1 ,. 
1 » 

31— „  1 kg 
63—  „  1 kg 

din   60— za 1 kom. 

150— 
6— 

20.- 

dia   15.— za 1 garn. 

Blago 

karton suhe hrane tipa »C« 8 + 1 
karton suhe hrane tipa »K« 12 + 1 

U    Vezane   plošče; 
dimenzije 7••70••    ..... 
dimenzijo 90    i)0cm    .    .    ,    .    .- 

U    Zaobalne    krpe: 
iz iute         „ 
iz bombaž, platna   ......        „ 
Fiksno se zaračuna naslednja zaobala: 
Sodi (leseni) : 
U mila in mleka v prahu   .   ,   . 
Zaboji: 
za »Solo« vžigalice ...... 
gajbe konzerv  (domačih)    ,   •   • 
D oz e : 
kock za juho  (dom. proizvodnja) 

U    pločevinaste posode in doze Unrra 
kons, živil preko 2 kg bto težine 
posamezne doze, v kolikor v ce- 
niku ni naznačena prodajna cena 
za dozo: 
od   2— 51 prostornine .   ,   .   . 
„     •->—101 „ .    .    .    . 
„   10—201 „ .... 

preko   201 , „      ...      „ 
Cene za konservirana živila v pločevinastih posodah, • 

jih dobavlja UNRRA, veljajo: 
1. bruto za neto, če ne tehta posoda z vsebino več ko 2 kg, 
2. neto, če tehta posoda z vsebino več ko 2 kg. V teffl P"" 

meru je posodo računati po prednji obračunski ceni. Posod» 
se ne vrača. , . , 

Spremenjene cene živi], ki jih dobavlja UNRRA, veljaj0- 
1. za trde sire vseh vrst in slane ribe od 2. junija '• 

dalje, 
2. za vsa ostala živila od 9. junija t. L dalje. 
V cenah so vključene vse javne dajatve, razen pogodbe*1 « 

priznanične in federalne takse. „^ 
Te cene ne veljajo za  suho hrano in konserve. ki l1, 

prodajajo v prosti prodaji prodajalne »NA-MA< in od tega P°e 
jetja pooblaščeni prodajalci, marveč veljajo za to blago cen « 
ki jih je posebej določil Gospodarski svet FLRJ. 

Glede označbe kratic in prodajnih pogojev veljajo dol°ÈÇ 
cenika št. 3/46 z dne 3. aprila 1946, št. 1129/1 (>Vestnik ur? g 
za cene pri predsedništvu vlade LRS« z dne 6. aprila la   ' 
št. 1/1). 

Ljubljana dne SI. maja 1946. 
St. 921/3. 

Pomočnik direktoija urada za <*•• * 
Dr. Maček Viktor e, r, 

11— 1 
18— 1 
26— 1 
40— 1 

Založba; uprava Uradnega usta LUS; urednik; Fonar, Robert; Uska tiskaxaa. ••••••• d, d, «. ••! X Ljuhliani- 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. Priloga k 41. kosu z dne 5. junija 1946. Številka 41. 

Objave 
Objave o izgubljenih listinah 
Uredništvo beograjskega »Službenega lista FLRJ« zaradi preobre- 

menjenosti ne bo več objavljalo oglasov o amortizaciji javnih listin: 
osebnih izkaznic, plačilnih knjižic, legitimacij vseh vrst in podobno. 
Take oglase bodo objavljali odslej samo uradni listi ljudskih republik. 

Iz pisarne ministrstva za notranje zadeve LRS 

iVlada Ljudske republike 
Slovenije 

š'. 577/46 1929 
Odredba 

S pravnomočno odločbo delegata okraj- 
na sodišča v Ljubljani z dne 19. avgu- 
sta 1945,  opr.  št.  Kns  1005/45—13,  v 
*vezi z zapisnikom istega sodišča z dne 
. • avgusta 1945, opr. št. Kns 1005/45—6, 
\Q v smislu 7. člena zak. o konfiskaciji 
Covino  in   izvrševanju   konfiskacije   z 
^ue 9. jun. 1945, Ur. l.DF.T št. 359/40/45, 
jn^la   vsa   imovina   delniške   družbe 
pograd« v državno last in je  bila s 
šlepom okrajnega sodišča v Ljubljani 

„dne  12.  februarja 1946, opr.  št. Zp 
•---5, prenesena tudi uprava z vsemi 

Pravicami   upravnega    in   nadzornega 
Sveta na FLRJ. 
.zaradi tega odrejata minister za grad- 
Ie in minister za trgovino in preskrbo 
f>°razumno takojšnjo razdružitev te 
ružbe in njen izbris v trgovinskem re- 

V Ljubljani dne 15. maja 1946. 
Minister za trgovi- 
no in preskrbo:       Minister za gradnje: 
pajfar Tono s. r.     Dr. Miha Kambič s. r. 

721. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

Sedež: Količcvo pri Domžalah. 
£an vpisa: 22. maja 1946. 

kov iedllo: LJudcvit Marx, tovarna la- 
* d. d. Količcvo pri Domžalah. 

-n0 odločbi okrajne komisije v Kam- 
A Z dne 10- Januarja 1946, opr. št. 
Prpvi' Se ^e vPisala zaznamba, da je 
mi uPrava družbe z vsemi pravica- 
^LRrPraVne8a in nadzornega sveta na 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1946. 

Rg B II 181/20 

722. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Stane Deigane, družba z o. 

z. v Ljubljani. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo z dne 14. maja 1946, IV št. 
1183/1, je  prešla  tvrdka  v  likvidacijo. 

Likvidatorji: WoeHing Anton, dele- 
gat tvrdke v Ljubljani, Gosposvetska 
cesta 13, dr. Schauer Dolle, uradnik 
NA-MA in Košir Stane, referent mini- 
strstva za trgovino in preskrbo v Ljub- 
ljani,   Celovška   c.   97 a. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji skupno podpisujejo li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno   sodišče  v Ljubljani 
dne 24.  maja  1946. 

Kg C III 196/8 

* 
723. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo,: Ant. Krisper. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo z dne 14   maja  1940,  TV  št. 
217/5, je tvrdka prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Isek Franjo, dosedanji 
delegat tvrđke v Ljubljani, Osojna pot, 
dr. Schauer Dolfe. uradnik NÂ-MA v 
Ljubljani, Košir Stane, referent mini- 
strstva za trgovino in preskrbo v Ljub- 
ljani, Celovška 97 a. 

Likvidatorji skupno podpisujejo likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 24.  maja 1946. 

Rg A II 108/9 

* 
721. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Stojan Marta, trgovina na 

drobno z usnjeno galanterijo. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo z dne 14. maja 1946, IV št. 
1164/1, je prešla tvrdka v likvidacijo. 

Likvidatorji: Šerko Sonja, pravni re- 
ferent pri MLO za okrožno mesto, dr. 

Schauer Dolfe, uradnik NA-MA, Košir 
Stane, referent min. za trg. in preskr- 
bo, vvi v Ljubljani. 

Likvidatorji skupno podpisujejo •- 
kvidacijs',..) firmo. 

Okrožno   sodišče  v Ljubljani   . 
dne 24.  maja   1946 

Rg A VIII 53/3 

* 
725. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Brata Vlaj. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrba  z dne 14.  maja  1946, IV  št 
596/2, je tvrdka  prešla v l.kvidacijo. 

Likvidatorji: Lesjak Franjo, doseda- 
nji delegat tvrdke. Brankova 5, dr. 
Schauer Dolfe, uradnik NA-MA, Košir 
Stane, referent min. za trg. in preskrbo. 
Celovška 97 a, vsi v Ljubljani. 

Likvidatorji skupno podpisujejo likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 24   mnja   1946 

Rg A VII 206/3 
* 

726. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. maja 1940. 
Besedilo: Pražarna Žika, družba z o. z. 
Po odločbi  ministrstva  za   industrijo 

in rudarstvo z dne 10. maja 1946, Pers. 
2430/1. se izbriše delegat Crne Bogomir. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1946. 

Rg C II 37/27 
* 

727. 
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina 

XV/4 a. 
Dan vpisa: 22. maja 1946. 
Besedilo: Žikin laboratorij J. Vabič. 
Po odločbi   ministrstva   za  industrijo 

in rudarstvo z dne 10. maia 1946, Pers. 
2430/1. se izbriše delegat Črne Bogomir. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. maja 1946. 

Rg A Vili 66/4 
* 

728. 
Sedež: Mengeš št. 91. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Lojze Kane, tvornica kvasa. 
Po odločbi  ministrstva za  industrijo 

in   rudarstvo   z dne 9.  oktobra   1945, 
Pers. 2896, se vpiše delegat Rant Ignac, 
delavec iz Vel. Mengša. 

Po odločbi okrajnega sodišča v Kam- 
niku Zp 158/46-21 ee zaznamuje, da je 
tvrdka prešla v last FLRJ. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 24. maja 1946 

Rg A'Vil 240/2 
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72!). 
Sedež.   Maribor-Košaki. 
Daii vpUa: 28. maja 1946. 
Be-.edilo: »Atama« tekstilna tvornica, 

družba z o. z. Maribor-Košaki. 
Po odlo"bi \LRS, ministrstva za in- 

duct ;io in rudarstvo v Ljubljani od 14. 
maja 1016, zap. št. Pers. 2495/1, se iz- 
brise   dosedanji   delegat  ing.   Lipovšek 
Bogdan in zopet vpiše prejšnji delegat 
Orešič Franc. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 28. maja 1946. 
9 B 19/12 

* 
730. 

Sede/.: Maribor. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. 
Besedilo:   Wilh.   Blanke's   Nachfolger 

Wilhelm Heinz v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 12. septembra 1945, 
opr. št. 1673, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1946. 
9 A 57/16 

* 
731. 

Sedo/.: Maribor. 
Dan vpisa: 16. maja  1946. 
Besedilo:  Ernst  Eylert,  strojno klju- 

čavničarstvo v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 10. septembra 1945, 
opr. št. 1606. se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 16. maja 1946. 
A II 293/17 

732. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. maja 1946. 
Besedilo: >Favorits Foessl & Kunst, 

javna trgovska družba v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 29. avgusta 1945 in 
7. januarja 1946. opr.  št. 2656 n 3415, 
pp vpiše, da je delež družbenika Fossi 
Viljema iz Gradca prešel v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 17 .maja 1916. 
9 A 62/13 

733. 
Seri«/.. Maribor. 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo:   Anton   Golež,    trgovina   z 

drobnim galanterijskim blagom in ple- 
tenino v Mariboru. 

Po odločbi mestne zanlembQne komi- 
sije v Mariboru od 27. septembra 1945, 
opr. št. 2362, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 16. maja 1946. 
A III 85/6 

734. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. maja 1946. 
Besedilo: »Jugotekstik, družba z ome- 

jeno zavezo v Mariboru. 

Po o']l;;ihi milile /.apleinbjiie komi- 
sije  v  Mariboru oil  15.  novembra  1945 
in 24. oktobra 1915, opr. st. 32'JI iu 2510, 
se vpise, da je ta l.rma prešla v držav- 
no last in s tem tudi poslovni delež dru- 
žbenika  Diararja  O-karja,   indiistrialca 
v Mariboru v znesku din iOO.OOO.—. 
Okrožno  kot 'rg.  sodišče v  Mariboru 

dne 17. maja 1946. 
C II 87/44 

* 
735. 

Sedež: Maribor. 
Dan "pisa: 20. maja 1946. 
Besedilo: Ivan Karbnutz, Maribor. 
Po odločbi  menine zaplembene komi- 

sije  v Mariboru od  21. oktobra 1945, 
opr.  št.  2376,  se na  predlog  delegata 
vpiše, da je ta firma  prešla v državno 
last Federativne ljudske  republike Ju- 
goslavije. 

Okrožne kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 20. maja 1946. 

9 A 89/10 

736. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. maja 1946. 
Besedilo:   »Kovina«  prva jugoslovan- 

ska metalurgična industrija d. d. v Ma- 
riboru. 

Po odločbi mestne zaplembene komi- 
sije v Mariboru od 15. novembra 1945, 
opr. št. 3377/45, se vpiše, da je firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 17. maja 1946. 
B  I 12/55 

* 
737. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. 
Besedilo: Rosa Leyrcr, Maribor. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije  v  Mariboru od  24.  oktobra  1945, 
opr. sšt. 2392, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1916. 
9 A 84/4 

* 
738. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. 
Besedilo: Magdalena Apotheke, Mr. 

Viktor Savost v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Marboru od 13. oktobra 1945, 
opr. št. 2440. se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 20. maja 1946. 

9 A 49/12 

739. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 16. maja 1946. 
Besedilo: Mariborska tekstilna tvorni- 

ca, družba z omeienc zavezo v Mari- 
boru, 

Po odločbi  r,i(>.;!ie /.-iplembr-ne komi- 
sije  v Mariboru od  15. januarja  194o, 
opr. št. 2494, se vpiše, da je ta  firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 16.  maja  1946. 
C I 79/82 

* 
740. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20  maja 1946. 
Besedilo: »Metro« livarna kovin in tv 

Ieza, ing. Bruno MuhHsch v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije  v  Mariboru od 25. oktobra  1945, 
opr. št. 2500, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije. 
Okrožno kot trg. eodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1946. 
9 A 94/4 

* 
741. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. maj- 1946. 
Besedilo:    Mohren - Apotheke,    Em» 

Seignomartinova vdova v Mariboru.    . 
Po odločbi mestne zaplembene komi" 

sije  v Mariboru od 26. oktobra  19-15, 
opr. št. 2452, se vpiše, da je ta firrna 
prešla v državno last Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1946. 
9 A 109/5 

* 
742. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. . 
Besedilo: Franc Neger in sin v Sferi*t 

boru. 
Po odločbi mestne zaplembene k«*i' 

sije  v  Mariboru  od  8.  oktobra  l"40' 
opr. št. 1899, se vpiše, da je ta •«• 
prešla v državno last Federativne llu 

ske republike Jugoslavije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. maja 1946 
9 A 9/10 

743. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 28. maja 1946. 
Besedilo: DragoUn Roglič. . 
Po odločbi VLRS, ministrstva za « 

dustrijo in rudarstvo v Ljubljani od _ • 
maja 1946, zap. št. I P 2104/46-dr. P-, ^ 
vpiše, da se začasna državna uprava ^ 
firme, odrejena z odlokom tega n11"15^ 
stva od 14. avgusta 1945, Št. i e» ' 
1778/45, odpravi. .       &. 

Zaradi tega se izbriše začasni «P1 

vitelj Koprivnik Albin. 
Okrožno kot trg. sodišče v Marib°rU 

dne 28. maja 1946 
Rg A I 41/8 

744. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 17. maja 1946. ,{•••. 
Besedilo:    Thoma in Comp. v 

boru. i-oiJii* 
Po odločbi mestne zaplembene t-^ 

sije v Mariboru od 29. oktobra n{ 
opr. 2t. 2636, se vpiše, da je P0S1 
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dele/, javnega di ii/.liemka .iaiusdia Han- 
?a> tova ina rja \   Landskiomi, CSR. pre- 
S<'1 v dr/auin la~l. 

01••/.|•,   K,.|  (,,,.  MMIIM'I>   V   Mariboru 
iiin'   17.   maja   1916 

•  III O'.HX 

<4o. 
Sede/..   Maribor. 
Öi• \|i^a: 2«. ••••   I Olli. 
Besedilo: Tboina in Conm. v Mari- 

boru. 
''<> odločbi VLRS. iniiiislrslva /.a ni- 

au«tn.|<) m ruduisKo v Ljubljani od 14. 
j"»!" HMii. zap. šl. l'ers. 2405/1, se iz- 
••1";1> dosedanji delegai ing. Lipovšek 
^°Kdiui. \pKe pa no\ i delegat Orešič 
t' l'âne 

""i"«-žiH, kot tr^. sodišče v Mariboru 
dne   28.   maja   1946 

Kg •   111 i) L'I) 

•ju. * <4(i. 
Sedež; Maribor. 
j^Uii   \pisa:    IS.   inaia   1916. 

v "esodio: liane I "-diclini, pivovarna 'il 
^'filijali);,  v Mariboru. 

.,"<> odločbi  mestno zaplombene komi- 
ke  \   Mariboru   od   23.   oktobra   1045. 
°t"'-  št.  2:1:17,  se  vpi.-e,  da   je  ta   firma 
P.I4-*sla v držav no last  Inceleraiivne ljud- 
Sko   republike   .lugo-lavije.   • 
okružim  luit  tri;,  sodišče  v Mariboru 

dne   IS.   maja   1046. 
0   •   S/2 i 

?'17. * 
^odiv.:  Ormož. 
j^'Ui vpisa: 17. maja 1046- 

n "esodila: Lucivi••  Kuharica dediči v 
""nožu. 

'Zbriše se proknra piede Kuharic Ma- 
li?  •'"   trgovčevo   vdove   v   Ormožu. 
"Krožno kot ti?;, sodišče v Mariboru 

dne 17. maja 1946. 
tf • 4/7 

748. /zbn'Si; 

Sedež: Ljubljana. 
^a" vpisa: 24. maja 104«. 

..^sodilo: Galanterija d. d. v likvida- 
ciji. 

Gl'adi končane likvidacijo. 
Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 

dne 24.  maja  1046. 
Rg B III 178/5 

*o 345/46-3 1022 

Oklic 
,• io/.eea stranka Duraković Jelena roj. 
«irn -' za!Sfavm,š vojno okrevališče IV. 
l\l •' Knin,l>ek pri Domžalah, jevlo- 
ih-i proli to/f>1,i stranki Durakoviću 
dui1 ' Poročniku bivše jug. vojs'ke, se- 

J neznanega bivališča.' tožbo na raz- 
e£o zakona. 
Narok •• 1 Zu  ,lsln<>  razpravo se je dolo- 

teii,     ,an fì- i'ilija 104« ob S. uri pred 
.'sodiščem v sobi št. 140/IT, razprav- 

Ke orana 
Ho    £ l^vališče tožene stranke ni zna- 
,0ii It1' pos,av'.i«'i tov  dr. Svetina •11- 

.< OüV. ••••_ prj 01•••2„•• sodišču v 

Ljubljani, za skrbnika, ki jo bo zasto- 
pal na njeno nevarnost in stroške, do- 
kler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2:i. maja 104b\ 

To 85/40—7 

Oklic 
1002 

Tožeča stranka Milka Glavač roj. 
1'ribanič, gospodinja, Kranj, Kokrški 
breg št. 7, je vložila proti 4oženi stranki 
Ukiwicu Maksu, pekovskemu pomočni- 
ku, nazadnje v Kranju, Kokrški breg 7, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo radi 
razveze zakona. 

Narek za ustno razpravo se je določil 
na dan 6. julija 1946 ob 8.:i0 uri pred 
lem sodiščem v sobi št. 140, razpravna 
dvorana. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja dr. Svetina Anton, 
odv. pri p. okrožnega sodišča v Ljublja- 
ni, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. maja 1040. 

To 2715/Ki 1023 

Oklic 
Tožeča stranka Goren« Alojzij, pekov- 

ski mojster v Ljubljani, Bernekarjeva 
ulica št. 10, je vložila proti toženi stran- 
ki Gorenc Katarini roj. Zabukovec, se- 
daj neznanega bivališča radi razveze 
zakona k opr. št. To 276/46 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 27. junija 1946 ob 9. uri dopoldne 
pred tem sodiščem v sobi št. 140, raz- 
pravna dvorana. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja dr. Svetina Anton, 
odvet. pripravnik pri okrožnem sodi- 
šču v Ljubljani, za skrbnika, ki jo> bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. maja 1946. 

* 
To 373/46-2 1021 

Oklic 
Tožeča stranka Jauežič Ivan, trg. e 

kurivom, Ljubljana, Orlova ul. 11, je 
vložila proti toženi stranki Janežič Ma- 
riji, gospodinji, Ljubljana, Orlova ul. 
št. 11, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
radi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo so je določil 
na 18. julija 1946 ob 8. uri dopoldne 
pred  tem  sodiščem  v sobi  št.  140/II, 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja dr. Svetina Anton, 
odvet. pripravnik pri okrožnem sodi- 
šču v Ljubljani, za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. maja 1946 

To 338/46 18J)2 

Oklic 
Jovan Anica ìoj. Kebrič. Frizerka v 

Mariboru, Tržaška cesia 15/L je vložila 
proti Jovanu Hinku, prokurislu, na- 
zadnje v Slovenjem Gradcu, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Javna usina razprava v tej stvari bo 
dne 10 junija 1046 ob 8. urj pri luk. 
sodišču v sobi si. 84. 

Ker je toženec neznanega bivališča, 
mu j<' postavljen Lečuik Miloš, tajnik 
luk. sodišča, za skrbnika na čin, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne javi ali no 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno   sodišče   v   Mariboru 
dne  28.   maja   1046. 

I Sp 120/46 * 1915 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Dr Creiuošnik Vinko, rojen 20. ja- 
nuarja 1804 v l'oJzeli. zdravnik v Gornji 
Radgoni, je bil leta 1042. interniran v 
Mautliaiksenu, pozneje pa v Neungamnie 
pri Hamburgu. Od tam je bil 4. maja 
1045 odpeljan na ladjo, katera se je po- 
topila v bližini libeške obale. 

Ker je tedaj verjetno, da je dr. Cr«- 
inošnik Vinko umrl. se uvede na pred- 
log Bizjaka Mirka, učilelja v Gornji Rad- 
goni kol varuha nedl. pogrešančevega 
otroka, poslopek v dokaz smrti pogreša- 
nega in se mu poslavlja za skrbnika lov. 
Sedonja Jože, sodni uradnik v Gornji 
Radgoni. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. septem- 
bra 1046. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 22. maja 1046. 

I Sp 131/46-2        * 1914 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Domanjko Alojz, roj. C. aprila 1909 
v Hlaponcili, kmet, poročen, stanujoč 
v Hlaponcili št. 29, je bil 8. marca 1045 
po gestapovcih odpeljan v zapore okraj- 
nega sodišča v Ljutomeru. Dne 2. apri- 
la 1045 je bil z 21 drugimi ardi ranci 
na MoJi pri Ljutomeru ustreljen in je 
uilojjjegovo truplo vrženo v Muro. 

Ker je tedaj verjetno, da je Domanj- 
ko Alojz umrl, se uvede na predlog 
njegove ženo Domanjko Marije, kmeti- 
ce v Hlaponcili št. 20, poslopek v dokaz 
smrti pogrešanega in se mu postavlja 
za skrbnika tov. Celhar Ivo, sodni urad- 
nik v Gornji Radgoni. 

Vsakdo, komur je kaj znano o po- 
grešancu, se poziva, da javi lo sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do 1. sep- 
tembra 1046. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti 

Okrajno  sodišče v  Gornji  Radgoni 
dne 22. maja 1916 
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I Sp 130/4G. 1916 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kočar Štefan, rojen 23. decembra 
1896 v Vadarcih v Prekmurju, poročen, 
kmet, stanujoč v Zg. Sčavnici št. 8, je 
bil leta 1941. z ženo izseljen na Hrva- 
ško, kjer mu je bilo odrejeno bivanje v 
vasi Vukovje, okraj Daruvar. Dne 13. ju- 
nija 1943 so SS-ovci Kočarja Štefana od- 
peljali iz Vukovja v neznano smer in ga 
ustrelili. O njegovi smrti je dne 15. ju- 
nija 1943 pravil njegovi ženi Mariji oči- 
videc Boban Peter iz Malega Itastavca 
aa Hrvatskem. 

Ker je tedaj verjetno, da je Kočar 
Štefan umrl, se uvede na predlog nje- 
gove žene Kočar Marije, kmetice v Žg. 
Sčavnici št. 8, postopanje v dokaz smrti 
pogrešanega in se mu postavlja za skrb- 
nika tov. Sedonja Jože, sodni uradnik 
v Gornji Radgoni. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
Sancu, se poziva, da javi to sodišču ali 
pa postavljenemu skrbniku do 1. sep- 
tembra 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 22. maja 1946. 

Sp 29/46-8 * 1894 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Podržaj Rudolf, rojen 26 junija 1904 
v Vrbičju pri Št. Jurju, sin Janeza in 
Uršule roj. Kraljic, poročen, železniški 
čuvaj, etanujoč v Ponovi vasi pri Gro- 
supljem, je bil v nemški 'nternaciji v 
Oranienburgu. Meseca maja 1945. je na 
povratku domov zbolel na griži, se po- 
dal v bolnico pri mestu Scberlin, kjer 
je verjetno umrl ter je od tedaj naprej 
pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Podržaj 
Marije iz Ponove vasi št. 46 pri Grosup- 
ljem postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter s© izdaje poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali s tem postavlje- 
nemu skrbniku Vrančiču Vinku, sodne- 
mu uradniku v Grosupljem. 

Podržaj Rudolf se po7''va. da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. avgustu 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
ta mrtvega. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 29. maja 1946. 

* 
I Sp 532/46-2 1877 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Korošec Ivan, sin Ivana, rojen dne 
30.' avgusta 1925. mizarski vajenec iz 
Količevega št. 39, je odšel dne 7. okto- 
bra 1944 v partizane v smeri proti Mo- 
ravčam. Od tedaj ni o njem nikakega 
glasu in se tudi po osvoboditvi o njem 
ne da ničesar izvedeti. Po govorici je 

padel kmalu po prihodu v partizane. 
Ker je verjetno, da bo nastopila za- 

konita domneva smrti, se uvede na 
prošnjo Korošca Ivana, delavca iz Koli- 
čevega »t. 39, postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter izdaje poziv, da hf; o P°" 
grešancu poroča so d i.-ču ali skrbniku 
Klemenčiču Ivanu, zvaničniku sodeča 
v Kamniku 

Korošec. Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali sicer kako 
javi. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 30. maja 1946. 

I Sp 86/46-2 1875 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Dvorsak Franc, pos. v Oglenščaku 
št. 10. rojen 2 marca 1891 v Oglenščaku 
pri Gornji Polskavi, je v pivi svetovni 
vojni odšel meseca marca 1915 s 26. dom- 
pp. v Mariboru proti vzhodnemu boji- 
šču, in od takrat ni bilo -o njem nobe- 
nega glasu več. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se uvaja na proš- 
njo Dvoršak Apolonije, posestnice v 

Oglenščaku, postopanje v dokaz smrti 
ter se izdaje poziv, naj vsakdo, kdor o 
imenovanem kaj ve, poroča podpisane- 
mu sodišču ali hkrati postavljenemu 
skrbniku Poštraku Leonu, sod. uradniku 
v Slov. Bistrici do 1. oktobra 1946. 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o njegovi pro- 
glasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici 
dne 22. maja 1946. 

Ok 65/46—2 1910 

Uvedba postopanja za progla- 
/ sitev za mrtvega 

Polak Anton, rojen 30. avgusta 1912 
v Celju, železničar, nazadnje stanujoč v 
Zidanem mostu št 28, je odšel 10. sep- 
tembra 1944 v partizane in je bil kot 
politdelegat najprej v 8. brigadi, nato 
pa v Gubčevi na Dolenjskem, kjer je bil 
dne 8. aprila 1945 v Hinjali pri Žužem- 
berku v borbi z okupatorjem tudi po- 
grešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Polak Ljudmile 
roj. Zalokar, šivilje, stanujoče v Zida- 
nem mostu 28. uvede postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega in se izda poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah 

Polak Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču, ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. aprilu 1948 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 1. junija 1946. 

T Sp 123/46-2        * 1891 
Amortizacija 

Na prošnjo Korošak Antona, kmeta v 
Jamni št. 2, se uvaja postopek za amor- 

tizacijo vrednotnice, ki jo je prosilec 
baje izgubil ter se njen imetnik poziv- 
lje, da uveljavi v 2 mesecih po objavi 
v ^Uradnem listu- svoje pravice, sicer 
se bo po preteku tega roka izreklo, da 
je v red notni ca brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Zavarovalna polica dru/be 'Rosija- 

Fonsier« v Beogradu št, 3011 z dne 
27. XI. 1925 na ime Korošak Anton, 
zavarovalna vsota din 2000.— tarifa 1•» 
koristnik: hčerka Frančiška Korošak. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 27. maja 1946. 

Ok 74/46-•) * 1903 

Amortizacija 
Na prošnjo Bernik Ivane, gospodi- 

nje. Osredek 5, p. Dobrova, se uvede p» 
stopanje za amortizacijo zdola j navede- 
ne vrednotnice, ki jo je prosilka baje 
izgubila, ter se nje imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 

Uradnem listu svoje pravice, sicer bi s° 
po preteku tega roka izreklo, da je vred' 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Hranilnice in posojil' 

nice na Dobrovi št. 1278 na ime Berili* 
Ivana z vlogo 30 000.— Lit. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. maja 1946. 

Ok 63/46-7. 18S1/ 

Amortizacija •1•1 U6Č1UJČ1 

Na prošnjo Likof Marije, žene žcle^' 
ničarja. Sludenci-Maribor, Marksova %* 

,---    --,-  —c , ._i  se nje "*•-.. 
nik poziva, da uveljavi v dveh meseci" 
po objavi v Uradnem listu svoje pravica 
sicer bi se po preteku tega roka izreki"» 
da je vrednotnica brez Ttioči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Prve hrvatske štedjO" 

nice, podružnice v Ljubljani, št. 5274 na 
ime Mer/ek Alojz s stanjem 17.600 dU1 

na (hin 31. decembra 1934, sedaj din3r' 
jev DF.I 3778 01. 

Okraj ajiio sodišče v Ljubljani 
dne 29. maja 1946. 

1912 I Sp 434/46—2 

Amortizacija 
Na predlog: 1. Jakil Franje, zasebni«-? 

v Zagrebu, Ounđul'ćeva ulica šfev. **£ 
Jakil Marjane rojene Longhino in njen 
hčerke Lucije Jakil, obeh iz Zagreb* 
Svačićev trg št. 3. kot dedinj invPravn.„ 
naslednic pok. Jakil Julije (žen? ge' 
hčerke), katere vse zastopa Jakil ven - 
iz Ljubljane, Beethovnova ulica st.  • .' : 

2. Jakila  VenČeta iz Ljubljane, Bee- 
thovnova ulica št. 15, .,j 

3. Jakila Nika iz Gorice, Via Code1 

št. 14   in   Jakila   Jožeta   iz BeograO£ • 
Krunska  ulica br.  2/a. ki  ju ^fiiiV 
dr. Ravnikar Vladimir, odvetnik v 14u 

Ijani, Tavčarjeva ulica št. 11,       #,   -^ 
se uvaja postopanje za amortizacijo sP^ 
daj navedenih vrednotnic, ki so " 
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ßateljem kot lastnikom zbog vojne baje 
Pre>|i, ter se  njih  imetnik  poziva, da 
veljavi  v dveh   mesecih   po  objavi  v 
radnem listu LRS svoje pravice, sicer 

1 se pc preteku tega roka izreklo, da 
6,0 vrednotnice brez moči. 

yfnamenilo vrednotnic: 
lo 000 komadov delnic >Sentjanškega 

Premogovnika And. Jakil, d. d.« v Kr- 
"><%  pri  St.   Janžu  št.   1-15.000,  in 6icer: 
r,a) delnic, glasečih  se na ime Jakil 
"aij'e od št. 1 do 5000, 
,.D) delnic, glasečih  se  na  ime  Jakil 
iUarjana in Lucija od št. 5001 do 7500, 
v..f> delnic,  glasečih  se  na  ime  Jakil 
•«• od št. 7501 do 10.000, 
v
c) delnic,  glasečih  se na  ime  Jakil 

,vence od Št. 10.001 do 12.500, 
, ?) delnic, glasečih se  na ime Jakil 
£0äKO od št. 12.501 do 15.000, 
]0(

Vsemi taloni in  kuponi od vštetega 
ieta 1932. do vštetega leta 1046. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 

^s 56/46 

dne 30. maja 1946. 

Preklic 
1890 

io?-šlepom tega sodišča z dne 4. maja 
1 ,*6. Po 6/46-6, je bila Marija Porenta, 
rarl"a P°sestnica v Stražišču št. 16, za- 
ta^' duševne  bolezni omejeno prekli- 

'••••  pomočnika   ji   jo  bil   postavljen 
R;, ?P  Porenta,  posestnik  v  Spodnjih 

JIflJah št. 14. 
Okrajno sodišče v Kranju 

dne 31. maja 1946. 
2P 83•6 

Poziv upnikom 
1874 

•(jjvt Pravnomočno sodbo vrhovnega so- 
u c£ Federalne Slovenije v Ljubljani 
je Ko 13/46—26 z dne 12. marca 1946 
Oi.0?rejena zaplemba celotne imovine 
«"Vencev  Paša  Franca in Paš Olge, 

Sovcev v Trbovljah-Loke 199. 
priî°zf.vai° se upniki, da v roku 16 dni 
NiV^0 svo^e teriatve Pri podpisanem 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
^^^ dne 23. maja 1946. 

'^^-   Razna oblastva 
Š1- 743/46 1926 

n Razpis    ' 
Ijair nat medicinske fakultete v Ljub- 
AfoL razPisuje mesto preparatola v 
*ete ï?skem institutu medicinske fakul- 
Sol0" .KeIlektanti, z dovršeno srednjo 
Prown zrel°stnim izpitom, naj vložijo 
*ak •• Z ODiSainimi listinami (§ 3. ur. 
Ljui;1.

na dekanatu medicinske fakultete, 
20 «,Ja.na> Vrazov trg 4/1. do vštetega 

penija t. 1. ' 
îleisr^..vl°zitvijo prošnje pa naj se re- 
nilj,,-,f11« glasijo osebno pri predstoj- 
nici tuta tov- Prof- dr. Koširju Aliji, 
Dck 

cesta 4. Anatomski institut. 
anat medicinske fakultete v Ljubljani 

dne 4. junija 1946. 

Razno 
1931 

Poziv upnikom 
Zadrugi »Raiffeisenkasse« v Črnučah 

in na Dolu pri Ljubljani sta na podlagi 
izreka Iniciativnega zadružnega odbora 
za Slovenijo v Ljubljani prešli v likvi- 
dacijo. Za likvidatorje jima je postavil 
tovariše: 

Koruzo Franceta, zadr. revizorja v 
Ljubljani, Einspielerjeva ulica 21, 

Smodiša Janka, zadr. uradnika v Ljub- 
ljani, Dalmatinova ulica 1 in 

Verovška Milana, zadr. uradnika v 
Ljubljani, Trdinova ulica 7. 

Pozivajo se upniki, da prijavijo do 
10. julija 1946 vso svoje terjatve. 

Likvidacijski odbor 
1896 

Poziv upnikom 
Zavarovalnice: 1. Donau - Concordia, 

splošna zavarovalna družba na Dunaju 
oziroma ^Dunav« zavarovalna delniška 
družba v Zagrebu, podružnica za Slo- 
venijo v Ljubljani, 

2. Elementar, splošna zavarovalna del- 
niška družba, glavno zastopstvo Ljub- 
ljana in 

3. Občna zavarovalnica, generalni za- 
stop »B« v Ljubljani oziroma »Zedinje- 
na zavarovalnica«, iilialna direkcija v 
Ljubljani, so v likvidaciji. 

Upniki se pozivajo, da svoje morebit- 
ne terjatve, izvzemši onih, ki izvirajo iz 
zavarovalnih pogodb (ker je bilo te tre- 
ba javiti že prej^, prijavijo najkasneje 
do 30. junija 1946 na naslov: likvida- 
cijska komisija pri Državnem zavodu za 
zavarovanje in pozavarovanje v Ljublja- 
ni, Beethovnova ulica št. 14. 

Likvidacijska komisija 

1866-3-2 
Poziv upnikom 

Samopomoč učiteljskih otrok v Ljub- 
ljani, zadruga z omejenim jamstvom v 
»likvidaciji«, Tvrševa c. 17/1., poziva vse 
upnike, da prijavijo do 30. junija 1946 
svoje terjatve. 

Likvidacijski odbor 

1733-3-3 
Poziv upnikom 

Nabavljalna in prodajna zadruga, z. z 
o. j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 
10. maja 1946 vpisala v zadružnem re- 
gistru okrožnega sodišča v Ljubljani 
spojitev spodaj navedenih zadrug z Na- 
bavljamo in prodajno zadrugo v Ljub- 
ljani. 

Spojile so se in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: 

1. Gospodarska zadruga, nabavna in 
prodajna zadruga z. z o. j. v Ljubljani, 

2. Nabavna zadruga mestnih usluž- 
bencev v Ljubljani, z. z o. j. 

3. Konzumna zadruga za Ljubljano in 
okolico z. z o. j. v Ljubljani, 

4. Kmetijska zadruga, nabavna in 
prodajna zadruga z o. j. v Ljubljani, 

5. Nabavljalna zadruga državnih 
uslužbencev v Ljubljani z. z o. j., 

6. Nakupovalnica  in vnovčevalnica  v 
Ljubljani (Dravlje)  z. z o. j., 

7. Konzumno društvo, Vič, z. z o. j. v 
Ljubljani. 

Nabavljalna   in   prodajna   zadruga   v 
Ljubljani kot sprejemajoča zadruga po- 
ziva v smislu § 74. zakona o gospodar- 
skih zadrugah upnike vseh spredaj na- 
vedenih zadrug, da prijavijo svoje ter- 
jatve v roku treh mesecev od dneva po- 
ziva Nabavljalni in prodajni zadrug; v 
Ljubljani, Tvrševa c. 29. 

Ljubljana dne 22. maja 1946, 
Upravni odbor 

Nabavljalne in prodajne zadruge 
v Ljubljani 

1927 
Vabilo 

na izredno skupščino delničarjev tvrd- 
ko i-Sadje«, podjetje s sadjem in zele- 
njavo ter njihovimi izdelki d. d. v 
Ljubljani, ki bo dne 20. t. m. ob 11. uri 
v knjižnični dvorani ministrstva za tr- 
govino in preskrbo v Ljubljani, z na- 
slednjim dnevnim redom: 
1. Otvoritev    in    konstituiranje    skup- 

ščine. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 
4. Sklepanje o razrešnici upravnega -n 

nadzornega odbora. 
5. Sklepanje   o   spremembi   družbenih 

pravil: 
a) čl. 3. a naj se glasi: >da nakupu- 

je in prodaja na veliko in na 
drobno sadje, zelenjavo in nji- 
kove izdelke doma in v tujezem- 
stvo«, 

b) čl. 6. a naj se glasi: »Federalna 
Slovenija, zastopana po od vlade 
Ljudske republike Slovenije dolo- 
čenem pooblaščencu, vpiše 99% 
glavnicec, 
čl. 6. b naj se glasi: »Ostali 1% 
glavnice morejo vpisati državlja- 
ni Federativne ljudske republike 
Jugoslavije, kakor tudi domače 
pravne osebe 

6. Volitev  5 članov upravnega odbora. 
7. Volitev 3 članov nadzornega odbora 

in 3 namestnikov. 
8. Predlogi in  pritožbe. 
9. Slučajnosti. 

Skupščina je po čl. 24. in 27. pravil 
sklepčna, če je po prvem njenem sklicu 
na njej zastopana vsaj Vs delniške glav- 
nice. 

Na skupščini imajo glasovalno pravi- 
co oni delničarji, ki bodo vsaj 8 dn. 
pred skupščino položili na blagajni 
tvrdke, Ljubljana, Tvrševa cesta št. 29, 
dvorišče, začasno potrdilo o vplačanih 
delnicah. Vsaka delnica daje pravico 
do 1 glasu. 

V smislu čl. 23. pravil glasujejo na 
skupščini delničarji osebno ali Po svo- 
jih. pooblaščencih, ki se morajo izkazati 
s posebnim pooblastilom. 

Pravne osebe izvršujejo glasovalno 
pravico po svojih pooblaščenih zastop- 
nikih. 

,V Ljubljani dne 4. junija .1946. 
Predsednik: 
Rožct Anton 
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Izgubljene listine 

Izgubil sem železničarsko legitimacija, 
osebno izkaznico in knjižico za kolo, vse 
na ime Babnik Anton, železničar iz 
Sela 7 pri Podlipoglavu. S tem jih pre- 
klicujem. 
1885 Babnik Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande  NM  v Ljubljani  na  ime 
Bernik Marija iz Št. Vida nad Ljubljano. 
S tem jo preklicujem. 
1925 Bernik Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 5654, 
izdano od KLO Blagovica, OLO Kamnik, 
na ime Cerar Franc iz vasi Prevoje 1. 
S tem jo preklicujem. 
1883 Cerar Franc 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 548, izdano od KLO v Zidanem mo- 
stu na ime Dimec S. Štefan iz Zidanega 
mosta št. 7. S tem jo preklicujem. 
1S84 Dimec S. Štefan 

Ukradena mi je bila začasna osebna 
izkaznica, izdana od KNOO Gorenji Lo- 
gatec z dne 1. avgusta 1945 pod ur. št. 
325. S tem jo preklicujem. 
1919 Doljak Boris 

Izgubil sem absolutorij dekanata teh- 
niške fakultete univerze v Ljubljani na 
ime Ecker Milan iz LJubljane. S tem ga 
preklicujem. 
1873 Ecker Milan 

Izgubila sem spričevali 1. in 2. razr. 
gimn. pri Uršulinkah v Ljubljani, izdani 
leta 1943. in 1944. od ravnateljstva uršu- 
linske gimnazije v Ljubljani na ime Go- 
lobic Marija iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujem. 
1911 Golobic Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
021933, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Gruden Frančiška iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
1901 Gruden Frančiška 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 1013, izdano od MLO v Škofji Loki 
na ime Hafner Alojzij iz Škofje Loke. 
S tem jo preklicujem. 
1897 Haîncr Alojzij 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 10, izdano od MLO v Škofji Loki in 
jo s tem preklicujem. 
1907 Hafner Ivan, škof j a Loka 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
069599, izdano 19. julija 1945 od koman- 
de NM v Ljubljani na ime Kamušič 
Mitja iz Ljubljane. Stem jo preklicujem. 
1899 Kamušič Mitja 

Izgubila sem spričevala L, II. razreda 
uršulinske ženske realne gimnazije in 
spričevalo III. razreda II. ženske real- 
ne gimnazije v Ljubljani, vsa na ime 
Knez Barbara iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
1917 Knez Barbara 

Izgubila se je dovolilnica za motorno 
kolo znamke DKW z novo evidenčno 
št. S 2194, izdana od NVS — ministrstva 
za lokalni promet, cestno-prometni od- 
delek, in se s tem preklicuje. 

Kocjančič Franc 
1876       tvornica sanitetskega materiala 

Domžale 

Uničeno mi je bilo maturitetno spri- 
čevalo St. 170 (diploma) o dovršenem 
učiteljišču, izdano 13. junija 1940 od za- 
sebnega učiteljišča uršulink v Ljubljani 
na ime Kožuh Gabrijela iz Ljubljane. 
S tem ga preklicujem. 
1930 Kožuh Gabrijela 

Izgubil sem spričevalo I. a razreda 
I. deške meščanske šole v Ljubljani (na 
Prulah) za leto 1941./42. na ime Krajec 
Stanislav iz Ljubljane. S tem ga pre- 
klicujem. 
1906 Krajec Stanislav 

Izgubil sem spričevalo I. letnika elek- 
trotehn. ods. srednje tehn. šole v Ljub- 
ljani št. 738, izdano 19. junija 1942 od 
ravnateljstva sred. tehn. šole v Ljublja- 
ni na ime Lah Mirko iz Murske Sobote. 
S tem ga preklicujem. 
1904 Lah Mirko 

Izgubil sem spričevalo II. razr. bivše 
I. ženske meščanske šole v Ljubljani 
(Kongresni trg) iz 1. 1945. na ime Le- 
mut Franc iz Laz pri Ljubljani. S tem 
ga preklicujem. 
1924 Lemut Franc 

Izgubil sem spričevali 1. in 2. razr. 
I. drž. moške real. gimn. v Ljubljani, 
izdani leta 1943. in 1944. od ravnatelj- 
stva I. drž. moške real. gimn. v Ljub- 
ljani na ime Lovšin Janez iz Sodražice. 
S tem ju preklicujem. 
1882 Lovšin Janez 

Izgubila sem nakaznico za kurivo se- 
rija B št. 009671, izdano od MLO, odsek 
za preskrbo v Ljubljani na ime De Mon- 
te Gizela iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
1920 De Monte Gizela 

Ukradene so mi bile: prometna knji- 
žica za kolo št. 28230 znamke Alba, iz- 
dana od okr. 10 v Krškem, osebna le- 
gitimacija, glaseča ee na moje ime, štiri 
objave o repatriaciji mene, moje žene 
Eve Pečarič, sina Ivana in Josipa Pe- 
čariča, družinske izkaznice za nabavo 
tekstilnega blaga za vso mojo družino. 
Vse navedene listine s tem preklicujem. 
1878 Pečarič Josip 

Izgubila sem spričevala 4., 5. in 6. raz- 
reda gimnazije pri Uršulinkah v Ljub- 
ljani, izdana v letih 1942., 1943. in 1944. 
od ravnateljstva uršul. gimn. v Ljublja- 
ni na ime Pengov Ana Marija iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 
1900 Pengov Ana Marija 

Izgubil sem spričevalo II. razr. drž. 
klasične   gimnazije   v   Ljubljani   (leto 
1943/44.) na ime Pintar Peter.  S tem 
ga preklicujem. 
1880 Pintar Peter 

Izgubil   sem   maturitetno   spričevalo, 
izdano  decembra   1945.  leta od rea£?. 
gimnazije  Ptuj,  ter ga  s  tem  preM* 
cujem. 
1889 Kajli Marijan, 

Maribor, Kozarjeva ulica ^ 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, izkaznic» 
OF, izdano od četrti Šiška, planinsko * 
kaznico, izdano od Planinskega dru. 
in potrdilo od Borze dela, vse na im 
Renko Fric iz Ljubljane. S tem jih PrC* 
klicujem. 
1928 ' Rcnko Fric 

Izgubila sem spričevalo VI. razr_ea/ 
I. drž. ženske  real, gimnazije v L j UD/ 
ljani, VIII. razreda in maturitetno spf ' 
čevalo mestne ženske realne gimnazij 
v Ljubljani na ime Smerkolj Silva > 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
1886 Smerkolj Silv» 

Uničena mi je bila zač. osebna i'zKa? 
hica št. 312, izdana od KLO v Kožarja'1 

na ime Šebenik Anton  iz  Kozari] *,j 
obč.  Dobrova pri Ljubljani.  S teni J 
preklicujem. 
1895 šebenik Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico, iz"?\ 
od  komande  NM v  Ljubljani  na i"L 
Škrjanc Marija iz Ljubljane. S tem i 
preklicujem. 
1898 Škrjanc Ma"J* 

Izgubil sem začasno šofersko i'z* a 
nico št. 2275,  izdano  dne  27. oW°D' 
1945 od OOOF - ljubljansko okrof* 
ime Šubic Janez iz Dobrača 65. P 
jo preklicujem. , 
1879 Šubic J»llCl 

Izgubilo se je potrdilo o izdani    ,0 
denčni tablici št. 4597 za motorno * j 
ï>PU1K, štev. motorja 213988, izdane)» 
okrožnega   odbora,  odsek   za   Pr0 

Celje. S tem potrdilo preklicujerno- 
1893 Uprava cest,, •••« 

.     -Y 17° Izgubil sem osebno izkaznico si.   ^ 
na ime Vidovič Janez, Trdobojce2'' •, 
danoodKLOLeskovec, okraj Ptuji °<a 

no izkaznico št. 171 na ime ^e^°rrxß 
Vidovič, Trdobojce 27, izdano °"••• 
Leskovec, okraj  Ptuj, začasno •Yügg 
o članstvu nabavne in prodajne zad

1(Jg, 
v Ptuju št. 4660/1 z dne 15. marca^ ^ 
lovsko dovolilnico na ime Janez vido   . 
Trdobojce 27, nabavni list B <dro*5r0 
nabavni list) št. 119027, izdan odv^ v, 
Ptuj, glaseč se na 8 družinskih ci»j 
Vse navedene listine s tem prelili^ 
1913        Vidovič Janez, Trdobojce -'» 

p. Sv. Andraž v Hal- 

Vojna knjižica št. 660796, H^i 
ime Klepec (Jurija) Peter, se je izg11 

in se proglaša za neveljavno. . 
1908 Vejni okrug, Ljubljana 

Vojaška knjižica št. 698806, izda"3 n
g6 

ime Sbil Henrik, se je izgubila 
s tem proglaša za neveljavno.   ^   ,  j 
1909 Vojni okrug, Ljubljana 

Založba: Uprava Uradnega listg LES; urednik: Pohax Robert; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 



VESTNIK 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNISTVÜ VLADE LRS 
Priloga k 41. kosu Uradnega lista LRS z dne 5. junija 1946. Štev. 15. 

VSEBINA: 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
Navodilo o določanju zakupnine za stroje, orodje, naprave in opremo. 
Odločbe za posamezna podjetja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

NAVODILO 
o določanju zakupnino za stroje, orodje, napravo 

in opremo 

Elementi za ugotovitev zakupnine so: 
a) vrednost objekta, 
b) stopnja zavarovanja (strošek zavarovanja je zaračunati 

samo, če je objekt zavarovan), 
c) obresti 6%, 
č) letna amortizacija. 

II.     » 

Način zaračunavanja eakupnine je naslednji: 

I. Znesek amortizacije: 

1. kadar je amortizacijska stopnja znana: 

Znesek amortizacije = 
vrednost objekta X amortizacijska stopnja v % 

100 
2. Kadar amortizacijska stopnja ni znana, pač pa je znana 

doba trajanja objekta  (doba amortizacije): 
_       , ,. vrednost objekta Znesek amortizacije =  -— -J—rr- 

doba amortizacije 

II. Znesek zavarovanja = 

vrednost objekta  X  stopnja  zavarovanja v  %  
1000 

III. Znesek obresti = 

vrednost objekta X obrestna mera v % 
100 

PRIMERI: 

*• Kadar je znana amortizacijska stopnja (10%>): 
Elementi: 
vrednost din 60.000.- 
etopnja zavarovanja 
obrestna mera       .... 
letna amortizacijska stopnja   . 

znesek amortizacije — 

Znesek zavarovanja 

Znesek obresti 

100 
60.000 X 4 

1000 

60.000 X C 
100 

4°/oo 
6% 

10% 

= 6.000.- 

« 240.— 

=   3.600.- 

Letna zakupnina din 9.840.— 
Mesečna zakupnina  (9.840:12)      .     „      820.— 

"•• Küdar je znana doba nmortizacije (7 let): 
Elementi: 

stopnja zavarovanja 
obrestna mera . 
doba amortizacije . 

Znesek amortizacije = _ 42.000 

Znesek zavarovanja = 

Znesek obresti = 

42.000 X 4 
1000 

42.000 X 6 

4°/oo 
6»/» 

7 let 

6.000.- 

168.. 

100 
=   2^20.-. 

Letna zakupnina     >    i     •    •     .   din 8.688.— 
Mesečna  zakupnina      .     .    ,    .     „      724.— 

III. Kadar traja doba amortizacije manj kot 1 leto (6 mesecev)": 
Elementi: 
vrednost objekta   .     .     ,     .   din   10.000.— 
stopnja zavarovanja (ni zavarovan) —.— 
obrestna mera 6% mesečno .     .     ,     0.5% 
doba amortizacije (trajanje) »     ,    6 mesecev 

10 000 
Znesek mesečne amortizacije =      „  - =   1.666.67 

Znesek mesečnih obresti = 

6 
10.000 X 0.5 

100 
50.— 

Mesečna zakupnina    .     • 
Zakupnina za tri mesece « 

din 1.71G.67, 
„   6.150.— 

vrednost objekta din 42.000.— 

III. 
Pri oceni višine amortizacije je uporabljati stopnje, pred- 

pisane po gospodarskih ministrstvih oz. stopnje, Id se uporab- 
ljajo pri ugotavljanju prodajnih cen. Kolikor te stopnje niso 
predpisane, je v glavnem uporabljati stopnje, ki eo predpisane 
po 33. členu pravilnika o izvajanju zakona o neposrednih 
davkih (Uradni list FLRJ št. 25/46), kakor sledi: 

1. za tovarniške  stroje  .     .     . 
2. za specialne  stroje    .     .     • 
3. za peči      ....,, 
4. za orodje  
5. za pisalne stroje        -.     «     , 
6   za vozove ,     ,     %     •     » 
7. za kočije   ...,., 
8. za opremo      ,    ,     .    .    . 

10% 
15% 
6% 

25% 
'20% 
15% 
20% 
10% 

IV. 
Vrednost objekta je določiti po zakonu o valorizaciji 

(Uradni list FLRJ št 85/45) in navodilu za izvedbo valorizacije 
(Uradni list FLRJ št. 98/45). 

V. 
Za objekte, ki se po svoji prirodi uporabljajo samo od. 

časa do časa  (sezonsko), je zakupnina za vso sezono enaka 
skupni letni zakupnini, obračunani po prednjih predpisih. 

VI. 
Kadar se da objekt v podzakup, je podzakupodajalcu pla- 

čati zakupnino, ki jo on plača svojemu zakupodajalcu za tisto 
časovno dobo, za katero se da objekt v podzakup s pribitkom 
6% obresti na znesek zakupnine za dotično dobo. 

VII. 
Izdatki za vzdrževanje objekta, potrošeni v času trajanja 

zakupa, niso vračunani v zakupnino. Te izdatke nosi zakupnik, 
ne glede na to, kdo jih je plačal 
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Vse stroške za prevoz oz. prenos objekta nosi zakupnik, 
in to pri prevzemu in pri vrnitvi s kraja oz. na kraj, ki je 
dogovurjen med strankami. 

Splošni davek na poslovni promet 4°/o, pogodbene, pobot- 
nične in računske takse je zaračunati posebej. 

VIII. 

Do nadaljnjega uporabljajo uradi za cene ljudskih repub- 
lik in od teh pooblaščeni organi pri določanju zakupnin to 
navodilo. 

IX. 
To navodilo dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 

sebni izdaji Uradnega lista FLRJ (>fjiadna obvestila zveznega 
urada za cene«:).* 

Beograd dne 26. aprila 1946. 
Št. 4703. 

V. d. direktorja 
zveznega urada za cene: 

Marko Pcrović s. r. 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

Zvezni urad za cene je določil proizvodne cene za pro- 
izvode naslednjih podjetij: 

Tov. papirja in lepenke I. Bona č v Ljubljani: 

gladilni valjarji,  beli, 70 mm, 140—145 g na  m2 din 17.80 kg 
Cena velja fko vagon Domžale, brez javnih dajatev. 
Št. 8536/40 z dne 18. aprila 1946. 

Tov. tanina  G o ri can e, p. Medvode: 

kemotan din 47.G5 za 1 F % 
Cena velja za 40% kemotan ekstrakt fko skladišče kraja 

oroizvodnje, brez zaobale in javnih dajatev. 
Št. 8998/46 z dne 23. aprila 1946. 

Tov. >Indus« v Ljubljani: 

1. vrat — transparent  
2. okrajci  —  transparent  
3. udarni jermeni,  enostavni      .... 
4. udarni jermeni, dvojni „   ., 

Cene veljajo v proizvodnji fko tovarna, vključno skupni 
davek na usnje. 

Št. 9328/46 z dne 24. aprila 1916. 

din 
za kg 184.30 
..   ..  175.25 

377.53 
453.— 

Tov. kemičnih   izdelkov   v Hrastniku: 
din 

1. solna kislina, kemično čista za kg   31.— 
2. cinkov klorid 50° Be   .     .     é     <    ,    «    .      „   „    H.— 
3. cinkov  klorid 70° Be .     .     .     ,    ,    .    .     „   „    17.61 
4. pompejansko rdeča barva 9 H     ...    za 100 lig 690.— 
5. turško rdeče olje 80% za kg   30.66 

Cene veljajo v proizvodnji fko skladišče podjetja, brez 
zaobale in javnih dajatev. 

Št. 8365/46 z dne 25. aprila 1946. 

Tov. papirja in lepenke  I. Bonaô v Ljubljani: 

1. specialni superior papir, enostransko gladek, svetlo 
rumen, 65,5/96,5 cm — 130 gm2, omotan v zavoje 
po  250  pol  in  v  bale  z  lesenimi  ploščami   po 
6 zavojev za kg din  16.60 

2. celulozni papir, ostro satiniran, 60 gm2, 67/77 cm 
v   dveh   svetlih   barvah,   omotan   v   zavoje   po 
500  pol za kg din 20.10 

3. siv karton, znamke >NNN<, 5t. 70—100 normalnega 
formata, 70—100 cm, zvezan z žico v svežnje po 
25 kg ,    ,     .     .    -. za kg din 7.85 
Pribitki: za št.   50—65   .     ,  7.5 % 

za št. 110-130 ..,...., 5    % 
za št. 135—.150,    .     ,    i    i    ,    ,    « 7.5 % 

siv karton znamke >SNN«, št. 70—100, normalnega 
formata  70—100cm,  zvezan  z  žico  v  svežnje  po 
23 kg za kg din 
Pribitki: za št.   50—65  

za št. 110—130  
za št. 135—150  

rjav karton, znamke »RNR«, št. 70—100, normalnega 
formata 70—100 cm, zvezan z žico v svežnje po 
25 kg za kg din 

Pribitki: za št.   50—65   ...,,... 
za št. 110—130  
za št. 135—150  

rjav karton, znamke »RNS«, št. 70—100, normalnega 
formata  70—100 cm,  zvezan  z  žico  v svežnje po 
25 kg «    .     ,     . za kg din 
Pribitki: za št.   50—65   ...,,.,. 

za št. 110—130  
za št. 135—150  

bel karton, znamke »LE«, št. 70—100, normalnega 
formata  70—100 cm,  zvezan z  žico  v  svežnje  po 
25 kg ' za kg din 
Pribitki: za št.   50—65   ........ 

za št. 110—130  
za št. 135—150  

8.7Ü 
7.5 % 
7.5 % 

8.30 

7.5 % 
10 % 
15    % 

7.70 
7.5 % 
7.5 % 

10.40 
7.5 % 
7.5 % 

10    % 

bel  karton,  znamke  >LE-NS«,  št.  70—100.  norm. 
formata  70—100 cm, zvezan z žico v svežnje  po 
25 kg ,     »     . za kg din 9.— 
Pribitki: za št.   50—65   ........ 7.5 % 

za št. 110—130 ..,.„... 7.5 % 
za št. 135—150  10    % 

kromo nadomestek  karton,  znamke »KBf, Vs be- 
ljena   zgornja   plast, všt.   80—100,  norm.   formata, 
70—100 cm, enostransko gladek, omotan v svežnje 
po 25 kg in bale po 125 kg .     .     .     .za kg din  14.70 
Pribitki: za št.    50—75   ,,.„„„„.    3    % 

za št. 110—130 8    % 
za št. 135—160 .     ,     , 20    % 
za št. 165—180 30    % 

10. kromo nadomestek karton, znamke »KB«, V» be- 
ljen, 170 gm2, format 39/62 cm, enostransko gladek, 
omotan v svežnje po 25 kg in bale po 125 kg za kg din 

11. Manila karton, 260—300 gm2, ostro satiniran in frik- 
cioniran, v različnih barvah, v formatu A—O in 1 
ter B—O in 1, omotan v svežnje po 25 kg in bale 
po cca 125 kg za kg din 

12. jac-uard lepenka, debeline 1 mm, form. 45/86 cm 
obrezana, frikcionirana, v zavojih po 25 kg za kg din 

13. lepenka faktis standard, norm. debeline, 0,8—3 mm, 
formata 70—100 cm, obrezana, z dvema krovnima 
listoma za kg din 

14. lepenka za obutev, standard, normalna debelina 
0,8—4 mm, format 70—100 cm, obrezana za kg din 

15. melvo lepenka, debeline 4,5 in 6 mm, format 
80—100 cm, neobrezana, satinirana, v svežnjih po 
25 kg za kg din 

16. prespan lepenka ročne izdelave, debeline 0,81 do 
1 mm, format 70—100 cm, satinirana in ahitirana 
v svežnjih po 25 kg in balah po 100 kg, e plo- 
ščami   za kg din 
Pribitki:   za  št. debeline  0,61—0,80     .    »     .    . 

0,41-0,60 . , . » 
0,31—0,40 . . » . 
0,21—0,30 . , . . 
0,11-0,20 . , , : 

17. lepenka za matrice, debeline 0,7—9 mm, obrezana, 
v raznih formatih, v svežnjih po 100 pol in balah 
po cca 100 kg s ploščami za kg din 

18. lepenka za zamaške, debelina 13 mm, format 50 
do 60 cm, pola cca 1,4 kg, obojestransko kasirana, 
ročne izdelave, obrezana, zavita v plošče, bala 
po 100 kg za kg din 

Cene veljajo fko vagon Domžale brez javnih daj 
Št. 5983, 8632, 9878/46 z dne 29. aprila 1946, 

17.70 

17.60 

19.50 

15.80 

20.20 

21.80 

20.- 
10    % 

% 
% 

30    % 
40    % 

19.20 

31.70 
atev. 
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Tov.   »Celuloza«  v  Vidmu-Krško: 

beljena   celuloza   I-a za kg din    8.80 
nebeljena celuloza 1-a za kg din    6.55 

Ceni  veljata fko skladišče  tovarna, brez javnih  dajatev. 
Št. 9973/46 z dne 30. aprila 1940. 

-Cinkarni   in  Metalni« d. d. v Celju: 

surovi 00%  natrijev sulfid . za kg din  10.15 
Cena velja fko skladišče tovarne, brez zaobalo in javnih 

dajatev. 

št. 10769/40 z dne 8. maja 1946. 

Podjetju  >Pinue<  v Racah pri Mariboru; 

)•• mast za grebenjako   ..,.,. 
2- mast za rudarske vozičke    .... 

• 3- mast za žičnice  
4. smolna emulzija .     ...... 

.«J-smolni  klej »    .    . 
C. smolno trdilno olje   ..«••• 
J- pivarska   smola  
°- čevljarska smola, rjava, škatlica 0,1 kg . 

•9> umetni firnež  
|ü. kolomaz, rinfuza  
J1-'kolomaz v škatlah 0,5 kg     .     .     .     . 
12. kolomaz v škatlah po 1 kg   .     .     •     • 
i3. kolomaz v škatlah po 2 kg   . 
.'     Cene izdelkov od 1—10 veljajo neto brez zaobale, cene 
izdelkov pod 11, 12, 13 veljajo bruto za neto. 

Odločba   urada   za   cene  ipri   predsedništvu   vlado  LRS, 
hi- 280/4 z dne 16. marca 1940, je, kolikor ni v skladu s to 
o.'Hočbo, razveljavljena. 
'' '    St. 9858/46 z dne 8. maja 1946. 

za kg 
din 
14.45 
15.10 
15.55 
25.55 
32.15 
25.45 
37.25 
41.40 
27.10 
10.— 
16.20 
12.75 
11.— 

Tekstilni tov. »I n t e k s« v Kranju: 

Plat no za dežne plašče, art. 915, sir. 80.cm, tež. 175,7 g, 
gostota 27/24, sestava: osnova in votek bombaž 34/20 

taper  za   poletne  uniforme,   sir.   80 cm,  tež.  221,1 g, 
gostota 36/14, sestava: osnova in votek bombaž 28/20 

Ceni veljata v proizvodnji brez javnih dajatev. 
St. 6888 in 9153/46 z dne 19. aprila 1946. 

1 meter 
din 

20.39 

49.73 

Tkalnici  Roj in a Ciril v Ljubljani: 

'Mačevina, Sir. 70 cm, tež. 270,7 g, gostota 20/13. «estava: 
osnova bombaž št. 40/2, votek mikanka št. 6 . 

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev. 
St. 9983/46 z dne 30. aprila 1940. 

din 

02.25 

din 
Podjetju »Ju go svila« v Mariboru: 

Panama tkanina 2a oficirske bluze, šir. 80 cm, tež. 
205,3 g, gostota 40/20 cm, sestava: osnova in votek 
bombaž  št.  00/2,  40/2 37-43 

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev. 
St. 10493/40 z dne 4. maja 1946. 

Tov. Anton Pinter  v Mariboru; za kg 
din 

*• laneni  sukanec,  surov,   poliran,   X  cevke, 500 g, 
st.  7/3     .     .     .     , 232,5a 

2- Janeni   sukanec,  surov, poliran,   X   cevke,  500 g, 
«t. 81/2/3 c 240.28 

Sl laneni sukanec, surov, poliran, X cevke, 500 g, 
st- 10/2, 310 sultanov (M).    ,    .    ...    .    . ^   251-2G 

4. laneni  sukanec,   surov,   poliran,   X   ce\Ue,  500 g, 
št.   12/2,  370  sultanov   (M)  

5. sukanec   iz   celulozne   volne   za    ročno   pletenje, 
št. 08/8X3  

6. bombažni  sukanec  za  ročno  pletenje,   št.  34/4X3 
7. bombažni sukanec  za  ribarske  mreže,  št. 20/2X3 
8. bombažni  sukanec,  surov,  za  ribarske  mreže,  št. 

34/2X3  
9. bombažni   sukanec,  surov,  za   ribarske  mreže,  št. 

34/5X4  
10. laneni sukanec, beljen, št. 11/8  

Cene veljajo v proizvodnji brez javnih dajatev 
St. 10200/40 z dne 4. maja 1946. 

za kg 
din 

262 80 

238.27 
186.42 
137.90 

152.21 

155.51 
70-33 

Podjetju >Koton« d. z o. z. v Domžalah: 

tkanina za otroške oblekce, sir. 75 cm, le/. 391 g. 
gostota 20/2(1, osnova celulozna \olna 28. votek 
vigogna  št.  5 za meler din 
Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev. 
Št. 10494/46 z dne 4. maja 1940. 

Tov. J. Huter   in dr., Maribor: 

ribarske mreže: 
&estava:  bombažna preja št.    85/3X3  
sestava: bombažna preja  št.    85/3X2  
sestava:  bombažna preja št.  100/3X2  
sestava:  bombažna preja št.  135/3X2  

Cene veljajo v proizvodnji  brez javnih dajalov. 
Št. 10495/40 z dne 4. maja 1940. 

50.48 

za kg 
dm 

198.58 
211.08 
250.25 
305.40 

Tekslilni tov. ;Inteks^ v Kranju: za meter 
din 

1. tkanina za zavese, šir. 100 cm, tež. 323,2 g. goslola 
38/10, sestava: osnova celulozna volna 40/2, votek 
bombaž št. 10 •.     .     .      56.36 

2. inlet, barvan, šir. 80 cm, tež. 171,4 g, gostota 44/40, 
sestava:  osnova  in  votek celulozna  volna 40/50 . 

3. tkanina za otroške obleke, polsvilena. Sir. 92 cm, 
tež. 582 g, gostota 15/28, sestava: osnova celulozna 
volna št. 28, votek vigogna (narez umetna svila št. 6)     114.10 

Cene veljajo v proizvodnji  brèz javnih dajalev 
St. 10663/40 z dne 4. maja 1940. 

41.80 

Tov. >J u g o t o k s t i k d. z o. z. v Mariboru: 
za meter 

din 
panama   tkanina   za  oficirske   bluze,   šir.   80cm,   tež. 

206 g, gostota 40/20, sestava: osnova in votel; bom- 
baž  60/2,  40/2 37.43 

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajalev. 
St. 10496/46 z dne 4. maja 1946. 

Podjetju Franc  Hribar v Smartnem ob Paki: 
za meter 

din 
molino platno, šir. 158 cm, tež. 233,2 g, gostota 23/19, 

sestava: osnova in votek bombaž 34/28'    .     .     .      51.88 
Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev. 
St. 10500/46 z dne 6. maja 1946. 

Podjetju >Nikra<r, mehanična tkalnica v Kranju: 
za 'meter 

din 
1. oksford 03, šir. 75 cm, tež. 114,1 g, gostota 21/19, 

sestava; osnova celulozna volna št. 34/1, votek 
umetna evila 50/1 29.00 

2. oksford 01, šir. 84 cm, tež. 114,1 g, gostota 22/19, 
sestava:   osnova   celulozna   volna   št.   34/1,   votek 
umetna svila 50/2 29.41 
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3. o!;=ford 02, šjr. 
sestava:  osnova 

4. ok.sïord 07 a, b, 
21/19, »ostava: 
vutek umetna sv 

5. oksford OS, Sir. 
seatava:  osnova 

0. oksford 0G, sir. 
sestava;   osnova 

7. oksford 05, šir. 
sestava:   osnova 

8. oksford 04, šir. 
sestava: osnova 
bombaž  št.  28/1 

Cone  veljajo v 
St.  10192/40 z 

za meter 
4 cm,   tež.   92,7 g,  gostota  22/17,       din 

in  votek  celulozna   volna  št.  34/1       29.04 
c, d, šir. 78 eni, tež. 118,9 g, gostota 
Osnova   celulozna   volna   št    34/1, 
ila :>0/2 .      .      .   • .      .      . '    .      .       29.30 

76 cm,   tež. 98,7 g,   gostota   21/10, 
in  votek celulozna   volna  št.  34  .      29.32 
78 cm,   tež.  93,7 g,   gostota   20/17, 
in  votek  celuolozna   volna  št.   34      29.73 
70 cm,  tež.  100,7 g,  gostota  21/20, 
in   votel;   celulozna   volna   št.   34      29.77 

74 cm,  tež.  103,3 g,  gostota   22/17, 
celulozna   volna   št.   34/1,   votek 
 29.68 
proizvodnji brez javnih dajatev, 

dne 6. maja 1946. 

Podjetju iMotka':,  mehanična tkalnica v Celju: 
za meter 

din 
rokavina (podloga za rokave), šir. 100 cm, teža 
92.2 g,   gostota   38/26,   sestava:   osnova   in   votek 
svila št   75  

. podloga, šir. 100 cm, tež. 92,2 g, gostota 38/20, 
sestava: osnova in  votek svila št. 75 . 

Ceni veljata v proizvodnji brez javnih dajatev. 
Št. 10498/46 z dne 6. maja 1946. 

41.35 

40.89 

Mariborski   tov. svile   v Mariboru: za meter 
din 

1. krepdešin za ženske obleke, šir. 90 cm, gostota 
42/24, sestava: osnova viskoza pol mat št. 60, votek 
viskoza  krep št. 90 .     .    '. 55.73 

2. krepdešin za ženske obleke, šir. 90 cm. gostota 
50/27, sestava: osnova bleščeča viskoza št. 75, votek 
viskoza krep št. 113 55.87 

Ceni veljata v proizvodnji brez javnih dajatev. 
Št. 10499/46 z dne 6. maja 1946. 

Tov.   potrebščin   za    uniforme    Ludvik   Cilenšek, 
Studenci pri Mariboru: za metel 

din 
i. tiakovi za odlikovanja: šir. 25 mm, sestava: osnova 

•  votek umetna svila št. 50/50/2 3.04, 
2. trakovi odlikovanja za hrabrost, šir. 20 mm, sestava: 

osnova in votek umetna svila št 50/50/2 .     .     .       2.91 
3. trakovi medalje za hrabrost 20 mm, sestava: osnova 

in votek umetna svila št 50/50/2 2-91 
4. leonski trakovi, šir. 50 mm, sestava: osnova umetna 

svila stanično predivo št. 50/2, 100/3, votek nikel 
zlato  št.   36/1 105.52 

5. trakovi za izolacijo, šir. 22 mm, sestava: osnova in 
votek bombaž mako St. 80/2/80/1 2.09 

Cene veljajo v proizvodnji brez javnih dajatev. 

Št. 11320/46 z dne 11. maja 1946. 

Podjetju   KocjanciC   Franc, lov. 
teriala v Domžalah: 

sanitetnega ma- 

podloge za porodnice, iz vate celulozne volne, zavite 
v gazo za 100 kom. din   196-40 

Cena velja v proizvodnji brez javnih dajatev, 
St. 10543/46 z dne C. maja 1946. 

Podjetju Toma & Comp, v Mariboru, Pobrežje: 
za meter 

din 
tiskanje tkanine iz umetne svile: v eni barvi .     . . 7^J 

v dveh barvah . . H-«* 
v treh barvah   . . 12.15 
v štirih barvah . . 12.6» 
v petih barvan . . 14-04 

One veljajo brez javnih dajafev, 
St. 8131/46 z dne 7, maja 1946« 

Zdiužba: Upuva Uiadnüga usta LUS; urednik: Pohai Robert; tiska tiskarna >Merkur« d, d, — ysi t LJubljani 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

letnik •. Priloga k 42. kosu z dne 8. junija 1Ö46. Številka 42. 

Olbfav« 
ÌVlada Ljudske republike 

Slovenije 
St' 2122 1963 

Objava 
Železniška uprava v Ljubljani jo z 

izpisom z dne 14. maja 1940, štev. 
^«41-111-4«, predložila na odredbo nii- 
nis'rstva y.a promet v Beogradu z dne 
': maja l!)4(i, M. S. br. 46515/4«, mini- 
**r&tvu za gradnje v Ljubljani elaborat 
£ deviacijo železniške proge Preser- 
je^Borovnica od km O.UU do km 11.300 
^.Predlogom,  da   izvede   MG   politični 

a°d in razlastilni postopek. 
v ta namen 

min. 
razpisuje 

io "l Za gradnje v Ljubljani tr-i osnovi 
J,8' c'lena ustave FLRJ v zvezi /. 2. cle- 
^m odloka AVNOJ-a o pravnih pfd- 
1;• in pravni kontinuiteti vobčc. Ur. 
•

61 °l/4 ex lî)4ô, kolikor dopuna glede 
•a Pridobitve  narodnoosvobodilne  bor- 

1(1 zakonite predpise FLRJ uporabo 
evnih civilno-razlastilno- in procesu 

bo 

g spravnih predpisov, veljavnih pred 
^Prilom 1941, zlasti določbe § 305. 
0 

Cnega državljanskega zakonika, zak. 
dn 'as"'tvah za železniške namene z 
••,• ^. II. 1878, avstr. drž. zak. št. 30 ;n 
•••• ° gradnji železnic z dne 25. I. 
0•• avstr. drž. zak. št. 19, ter zakona 

Ink m "Pravnem postopku 
Mr » «i komisijski ogled in razpravo 
Usn •• s Političnim obhodom in raz- 
đo » lm Postopkom v času od 17. junija 

j • Julija 1946 po posebnem razpisu. 
jt)

luteresenti se pozivljejo. da se ogleda 
9|. 

razprave zanesljivo udeleže osebno 
•\•1° Pooblaščenem zastopniku. Za 
taj: dno nesposobne strauke, ki nimajo 
rjh°";'ega zastopnika ali za one, kate- 
•• blvališče je neznano, se postavijo 
Unr iki v smislu § 25. zak. o občem 
'pavnem postopku. 

Vaj|0znejši ugovori se ne bodo upošte- 
' °o neudeležbi pa bo veljalo, da 

:adGti pristajajo na prostovoljen od- 
Prizt 

»Z Zemljišča," objektov oz.  pravic za 
).   .nenO    '/oln^„:ri.„' .!„:„ nlioomi ^akn       že,ozniske  gradnje  po obsegu, 
" Bft1-»8? d°l°či komisija. Lastniki ne- 

- .U(!nin, katere zadene navedena že- 
Iw^3 določi komisija. Lastniki ne- 
leZl) v,(!nin, katere zadene navedena že- 
jra 

l*ka deviac.ija, naj čakajo določene- 
b0 :?

e »a odrejenem kraju komisijo, ki 
•'•; avnavala s posameznimi posest- 
lezn^? loP oziroma razlastitev za že- 
«bipu, ° deviaci jo potrebnega zemljišča, 

Ur !0y oz. pravic. 
*••••~ .tev odškodnine se pri komisijski 
•• Jr,1 določa prvenstveno sporazum- 
<••, • .razlastiteljem in lastniki priza- 
Ipravn Jektov' kar se uo posvedočilo z 
^st0 "o odločbo. Z lastniki, s katerimi 
?eRli e ' železniške uprave ne bi do- 
la Kle(i

T10ra!.",Tla- bo urrntovila k"nv«i- 
e  njih.  nepremičnin  pogoje  za 

razlastitev  v  smislu   zakonitih   določil, 
iKikar se  IH)  izdala   la/Jaslilna odločba. 

Lastniki naj prinesejo s seboj po 
možnosti posestne liste oz. druga last- 
ninska dokazila. 

Načrti za deviaci jo železniške proge 
Pieserie— Borovnica so interesentom na 
vpogled v pisarni krajevnega ljudskega 
odbora Borovnica in pri pravnem od- 
seku ministrstva za gradnje v Ljublja- 
ni; palača Hata 11/18. Ravno tam je 
razpoložen seznani tangiranih lastnikov 
z navedbo zemljišč in objektov po ka- 
lastralnih občinah Borovnica, Zabočevo, 
Breg in Kamnik. 

Ljubljana  dne 3. junija 1946. 
Minister za gradnje: 
Miha Kambič s. r. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 
71!). 

Sedež: NtražUče. 
Dan  vpisa: 29. maja  1Ü46. 
Besedilo: Opekarna Pičulin Alojzij. 
Obratni predmet: izdelovanje in pro- 

daja zidne in strešne opeke. 
Imetnik: Pičulin Alojzij, opekarnar v 

Slražišču pri Kranju 225. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

due 28.  maja  1946. 
Zt 57/46 - Rg Â VIII 117/1 

Spremembe in dodathi: 
750. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. maja 1946. 
Besedilo: Prva kranjska tvornica plo- 

lenin in tknnin Dragotin Hribar v Ljub- 
ljani. 

Po odločbi ministrstva za industrijo 
in rudarstvo z dne 13. maja 1946, zap. 
št. Pers. 2431/1, se izbriše sedanji de- 
legat Leban Bruno in vpiše novi dele- 
gat Ob'id Dušan. 

Istočasno se zaznamuje zaplemba 
tvrdke v prid FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. maja 1946. 
Rg A VII 167/11 

* 
751. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. maja 1946. 
Besedilo: Tea-Import, družba • o. z. 
Z odstopno pogodbo z dne 26. aprila 

1946 izvedeni prenos poslovnih deležev 
družbenikov Kneza Andreja in Kneza 
Stanislava v znesku vsakega po 25.000 
dinarjev na novega družbenika tvrdko 
r>"ln'čar •"• dichter v Ljubljani se vza- 
me v vednost, 

Izbrišeta se poslovođu Knez Andrej 
in Knez Stanislav. 

S sklepom izrednega občnega zbora 
družbe z dne 14. maja l'J4<> »e je druž- 
ba razdružila in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 3 
pristavkoin  >v  likvidaciji . 

Vpiše se po-lovodja, ki je liki ali tudi 
likvidator, Novak Jakob, /.as. uradnik v 
Ljubljani, Kersnikova ul. 8. 

Likvidator samostojno podpisuj«; li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. maja 1940 

Rg C I  15:i/26 
* 

"52. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. maja 194« 
Besedilo:   Uprava državnih   grafičnih 

podjetij Slovenije. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo z dne 21. maja 1946, 
I/P-2337/40, se izbrise dosedanji uprav- 
nik podjetja Turna Branimir in vpis« 
novi   upravnik   Štrekelj   Ivan. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. maja  1946. 

Rg A VIH 97/2 
* 

753. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. maja 1946. 
Besedilo: Zadružna in kmetijska ban- 

ka, podružnica v Ljubljani. 
Vpišeta se pooblaščenca Trček Franc 

in Vreča Oton. oba uradnika Zadni/ne 
in kmetijske banke, podružnice v Ljub- 
ljani, ki bosta pod besedilo tvrdke pri- 
stavljala svoja  h-tnoročna podpisa ko- 
lektivno še z enim upravičencem. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. maja I91.fi 

Rg B I 118/10 
* 

754. 
Sedež: Ljulomer. 
Dan vpisa: 30. maja 1946. 
Besedilo: Alojz Krainz, Ljutomer. 
Po odločbi okrajne zaplembene ko- 

misije v Ljutomeru od 10. IX. 1945, 
opr. št. 74-128, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije. 

Naziv firme odslej: 
Državna opekarna, mlin in žaga v 

Ljutomeru. 
Okrožno kot (rg. sodišče v Mariboru 

dne 39. maia 1946. 
A I 1/12 

755. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 30. maja 1946. 
Rneo^io: Sintgoj Ignac, usnjarna, 

Ljutomer, 
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Po odločbi  vladu  Ljudske  republike 
Slovenije,  ministrstva  za   industrijo in 
rudarstvo od 14.  maja 1046, za]), hlev. 
Pers.  2433/1, se  vpise delegat  Babuik 
Franc. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 30. maja 1946. 

A I 5/22 
« 

756. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 30. maja 1946 
Besedilo:    Jugoslovanska  tovarna  za 

izdelovanje dr. Oetkcrjcvcga pecilnega 
praška,  družba z o.  z. v Mariboru. 

Po odločbi mestne zaplembcne komi- 
sije  v   Mariboru  od   4.   I.   1946.  opr. 
št. 2660-A, se vpiše, da je ta firma pre- 
šla v državno last Federativne ljudsko 
republike Jugoslavije. 
Okrožno  kot trg.  sodišče v Mariboru 

dne 30. maja  1046. 
C II 11/36 

* 
757. 

Sedež: Maribor. 
Da   vpisa: 30. maja 1946. 
Besedilo:    Mariborska tovarna svile, 

družba z o. z. Maribor. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije  v Mariboru  od  29.   X.   194S, opr- 
št. 2650-A, se vpiše, da je ta firma pre- 
šla v državno last Federativne ljudske 
republike Jugoslavije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 30. tnaiü   H) 16 
C II 101/28 

75S. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 30. maja 1946. 
Besedilo: Franc Swaty, tovarna brus- 

nih plošč, Maribor 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije  v Mariboru od  21.   I.   1946.  opr. 
št. 2668-A, se vpiše, da je ta firma pre- 
šla v državno last Federativne ljudske 
republike Jugoslavije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 30. maja 1946. 
9 A 66/38 

* 
759. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 30. maja 1946. 
Besedilo: Tvornica ^Zlatorog« Mari- 

bor. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

«je v Mariboru od 2. I. 1946. opr. 
št.2507-A, se vpiše, da je ta firma pre- 
šla v državno last Federativne ljudske 
republike Jugoslavije. 

Nadalje se po odločbah in predlogih 
mestne zaplembene komisije v Maribo- 
ru od 5. I. 1946, opr. št. 2507-B, 2507-C 
in 2507-D, vpiše, da so s tem tudi vlo- 
ge komandi listov, in sicer Elze Schient 
roj. Lettner, žene profesorja v Inns- 
brucks v znesku din 60.000.—, Irme 
Walde roj. Lettner, žene industrialca 
ravno tam, v znesku din 60.000.— in 
Ingeborge Portugal roj Lettner, zaseb- 
nice v Mariboru, v znesku din 60.000,— 

prešle v državno last Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dno 30. maja 1946. 
9 A 38/35 

* 
760. 

Sedež: Mežica. 
Dan vpisa: 30. maja 1946. 
Besedilo: Srednjeevropski rudniki d. 

il. Mežica. 
Po odločbi državne uprave narodnih 

dobara v Beogradu od 13. V. 1946. št. 
7169/2397, se vpiše: 

L da so akcije te družbe (73.750). ki 
so last Bleiberger Bergwerks-Union v 
Celovcu, po odločbi okrajne zaplembene 
komisije v Prevaljah od 29. VIII. 1945, 
št. 276/45, prešle v državno last Fede- 
rativne   ljudske   republike  Jugoslavije; 

2. da so akcije (56.000) angleških dr- 
žavljanov,   katerih   bivališče  ni   znano, 
prešle v začasno državno upravo. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 30. maja 1946. 
B II 11/21 

* 
761. 

Sedež: Tczno pri Mariboru. 
Da« vpisa: 30. maja 1946. 
Besedilo: Jugoslovanska »Metro« topli- 

na družba z o. z. 
Po odločbi vlade Ljudske republike 

Slovenije, ministrstva za industrijo in 
rudarstvo, obči oddelek v Ljubljani, od 
19 III. 1946. zap. št. I P 1271-46 Dr. S.. 
se vpiše: 

1. da se ta firma postavlja pod za- 
časno državno upravo. 

2 da se ji postavlja za delegata Les 
Drago. 
Okrožno  kot trs   sodišče v Mariboru 

'Ine 30. maja  1946. 
C II 55/37 

* 
762. 

Sede/.: Prečna. 
Dan vpisa: 28. maja 1946. 
Besedilo: DOLOP, dolenjska opekar- 

niška komanditna družba V. Sedaj, 
Prečna. 

Obratni predmet: Nabavljanje, izde- 
lovanje in razpečavanje vseh vrst gli- 
nastih   izdelkov. 

Izbriše se osebno jamčeči družbenik 
Sed".j Viljem, ki je dne 14. IX. 1943 
umrl, in se zaradi tega vpiše, da je bil 
njegov poslovni delež s prisojilnò listi- 
no okrajnega kot zapuščinskega sodišča 
v Novem mestu z dne 22. V. 1946, opr. 
št Z 254/46, prisojen njegovemu sinu 
Sedaju Vilku, elektrotehniku v Novem 
mestu. Kolodvorska cesta št. 8 v last. 
Ta je vstopil v to komanditno družbo v 
istem svojstvu kot njegov pokojni oče. 
Za tvrdko bo podpisoval tako, da bo 
pisanemu, tiskanemu ali e štampilj- 
ko odtisnjenemu besedilu firme kot 
osebno jamčeči družbenik — pristavil 
svoj  lastnoročni  podpis: Sedaj Viljem. 

Obenem se vpiše, da jo podeljena tr- 
govska prokura Tomšiču Marjanu, di- 
plomiranemu gradbeniku v Ljubljani, 
Levstikova ulica št. 18 in bo podpisoval 
za tvrdko tako. da bo pod pisano, tiska- 

no ali s šlaiupiiil.o ..du-iiiuio bendilo 
firme prisiaul .-\<• pi.dpi- p   p   J'«111^ 
Marjan  (per piocma) 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 28.   ma|a   1946 
Reg •  11 60,r, 

Izbrisi: 
763. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. maju 1946 
Besedilo: Gradbeno podjetje 1114;. ,,ü ' 

Dedek, mestni stavbenik. 
Zaradi  nove   ureditve  di/.avnegu  S0" 

spo da rs t va. 
Okrožno sodišče v  Ljubljani 

dne  22.   maja   1946 
H g A  VI   105/5 

761. 
Sede/.: Ljubljiinu. 
Dan izbrisa:'29. maja 1946 
Besedilo: -Sport - ••••. družba • »• • 

v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacij«:. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  28   maja   1916 

Kg " V    152/7 

Zadružni register 

Vpisi: 
765. 

Sedež:  Bled. 
Dan vpisa: 21. maja 1916. a. 
Besedilo:    Nabavna  in   prodaju-1< • 

druga z omejenim jamstvom na "•••. 
Zadruga je bila listinovi jena na s» ' 

ščini dne 18. januarja 1946 za nedelo*^ 
•• S, •^ 

Naloga  zadruge je: a)   nabava^    ,,a 
danskih   in   življenjskih   ]H>lrel>S<iin    __ 
članstvo  brez posrednikov; b)   vn°,vre& 
vanje pridelkov in izdelkov članov o 
posrednikov; c)  ustanavljanje P°se^uiii 
odsekov   za   pospeševanje   posante2• 
gospodarskih   panog kakor:  sadjar5  ', 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje. c    ^ 
larstva in gozdarstva, če in dokler J" 
istem okolišu posebne zadruge te vrj„r 
č)  najemanje in nakupovanje ^^-• 
ja in nepremičnin, kolikor je v za» ^ 
no korist;   d)   sklicevanje članskll]  -a. 
Stankov,   prirejanje   predavanj  in .    ^ 
jev  za   poglobitev  zadružne   vZS0)^njo 
aktivnejšega sodelovanja for prentij 
zadružne zavesti. .    se 

Zadružni delež znaša 150 din »> 
mora vplačati ob vstopu v zadrug -j. 

Vsak zadružnik jamči  že s Pet v 

nim zneskom  vpisanih  deležev.       na 
Zadruga objavlja svoje priobcitv ^ 

zadružni razglasni deski Vab'' ^ 
skupščino pošlje poleg tega vsonl 'čla- 
v območju katerih posluje, in vsei j 
nom, slednjim najmanj 8 dui 
skupščino. .     „redse* 

Upravni   odbor   sestavljajo   {"^••• 
nik.   podpredsednik,   tajnik-   llla"g čl»' 
morebitni  načelniki  odsekov  m 
nov, in se voli za dobo treh lct

1I)0riii- 
Vsako leto izstopi  tretjina  "a 

kov- •    nndpi511' Zadrugo zastopata in zanjo l'"'ne^ 
jela   predsednik   in   tajnik   «nia ,    , 
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odbora, če  sta odsotna,   pa  dva za  to 
Pooblaščena čiana upravnega odbora. 

Člani upravnega oubora so: 
v Uradu.k  Hajko, nadučitelj, Bled-Grad 
s'- HI, piedsednik, 
, Repe Vinko, tov. delavec, Spod. Gor- 
io 91,  podpredsednik, 

Bratina Vera, uradnica, Bled-Rečica 
°t- '7, tajnica, 

Juretič Ivan, hotelir, Bled-Zagorica 
»t. H, blagajnik, 

Petkovšek Jože, kmet, Bled-Rečica, 
Lebar Mara, gospodinja, Grad 3, 
Vrhunc Janko, zidarski mojster, Za- 

gorke 88, 
Zemva Franc, zid. mojster, Podnom, 
Jan Ivan, šofer, Mlino 11, 
Pavlic Franc, tov. delavec, Zasip 70, 
Arh Jaka, pletar, Bodešce 10, 

v Korošec   Franc,   delavec,   Boh.   Bela 
st. 106. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 24. maja 1940. 

Zt 43/46 — Zadr. V 91/1 

ÏGG. * 
Sedež: Brcznica. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

Jeii-m jamstvom v Breznici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ini dne 2. februarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
iz°ra za pleme primerno živino svojih 
^diužnikov ter vodi o teh živalih kon- 
;r°!o; b) da vodi rodovnik in molzno 

•^nt.rolo Rodovnik mora voditi ločeno 
*a pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
Vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
Zveza; c) da nabavlja plemensko živi- 
n°' zlasti plemenjaice in živinorejske 
Potrebščine za svoje zadružnike ali po- 
deduje tako nabavo in vnovčuje živino 
sy°jih čto~iov v živem ali zaklanem sta- 
Bi«, Č) da prevzema od članov mleko, ga 
Predeluje in plačuje za njih račun po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
jfilečne izdelke vnovčuje; d) da v dosego 
'*• naloge postavlja, v svojem gospodar- 
jem okolišu zbiralnice in po potrebi 
Predelovalnice mleka; e) pa priskrbi in 
y.zdrôuje skupne pašnike za živino svo- 
Jln zadružnikov; i) da prireja za svoje 
zadružnike živinske sejme, razstave, 
Premovanja. strokovna predavanja in 
^r še spada k pospeševanju živinore- 
ja' S) da izvaja med svojimi člani »sa- 
^••••••• za v sili zaklano živino. 

Podrobnejše določbe predpiše pravil- 
?!k« ki ga odobri skupščina. V krajih, 
^er je konjereja razvita, opravlja ži- 
yinorejr.ka zadruga iste funkcije tudi za 
konjerejo. 

Zadružni delež znaša 10O din in se 
^••• vplačati ob vstopu v zadrugo. 

vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
fllm zneskom vpisanih deležev. 
,„fadruga objavlja svoje priobčitve na 
^družni   razglasni   deski.    Vabila   na 
*uPs5ino objavi tudi v zadružnem gla- 
••  >Nova  zadruga«. 

t .uPravni odbor sestavljajo predsednik, 
od! i    blaSajnik,    morebitni   načelniki 

' treh i     in 6 Clanov in se voli za dobo 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpihujeta po dva člana 

upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega   odbora   in   en   v   to   pooblaščeni 
uslužbenec  zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Andrle  Janez,  kmet  v  Breznici   12, 

predsednik, 
Papier Mirko, kmet v Breznici 1, taj- 

nik, 
Pristav Janez, kmet, Doslovce 3, bla- 

gajnik, 
Slamnik Jo>.e, kmet, Žirovnica 23, 
Legat Viktor, kmet, Selo 12, 
Legat Franc, kmet, Zabreznica 11, 
Andrle   Alojz,   kmet,   Smokuč   22, 
Vidic Andrej, kmet, Rodine 10, 
Justin  Anton,  kmet, Vrba 6. 

Okrožno   sodišče  v  Ljubljani 
dne 24.  maja  1946. 

74/46 — Zadr. V 92/1 

767. 
Sedež: Sv. Križ, p. Dol pri Ljubljani. 
Dan vpisa: 30.  maja 1946. 
Besedilo:     Obnovitvena    zadruga    z 

omejenim jamstvom v Sv. Križu. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 12. maja 1916 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadrugo jo: a) da pod vod- 
stveni tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt /a svojo vas; 1)) da pod vodstvom 
gospodar-kega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih d'>l za vsakega po- 
sameznega člana in 7,a celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija);č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojn'h ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposob- 
ljenosti. — Zadružni delež znaša 500 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. — Zadruga objavlja svoje priob- 
čitve na zadružni razglasni deski. — 
Člani morajo biti povabljeni na skup- 
ščino s pismenim vabilom najmanj 8 
dni pred skupščino. — Upravni odbor 
sestavljajo predsednik, tajnik, blagaj- 
nik, morebitni načelniki odsekov in 2 
člana in se voli za dobo treh let. — 
Vsako leto izstopi tretjina odbornikov. 
— Zadrugo zastopa upravni odbor. — 
Zanjo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati pooblaščeni uslužbenec zadru- 
ge. 

Člani   upravnega   odbora   so:   Ribič 

Ignac, tesar, Sv. Križ 93, predsednik, 
Jemec, Franc, kmet, v Zagorici 115, taj- 
nik, Velepič Andrej, kmet, Vinje 8, bla- 
gajnik, Vodnik Ivan, kmet, Sv. Križ 98, 
Prašnikar Anton, kmet, Zagorice 112, 
Šuštar Franc, kovač, Sv. Križ 91. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. maja 1946. 

Zt 72/46 — Zadr. V 93/1 

768. 
Sedež: Šmartno pod Šmarno goro. 
Dan vpisa: 22. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ömartnem 
pod šmarno goro. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 14. aprila 1940 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov; b) vnovče- 
vanje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov; c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor: sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva in gozdarstva, če in dokler ni 
v istem okolišu posebne zadruge te vr- 
ste; č) najemanje in nakupovanje in- 
ventarja in nepremičnin, kolikor j© v 
zadružno korist; d) sklicevanje članskih 
sestankov, prirejanje predavanj in teča- 
jev za poglobitev zadružne vzgojo in 
aktivnejšega sodelovanja ter prebujanje 
zadružne zavesti. 

Zadružni delež znaša 5O0 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo ali 
v obrokih. 

Vsak zadružnik jamči So s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni razglasni  deski. 

Vabilo na skupščino pošlje poleg tega 
vsem LOO, v območju katerih posluje, 
in vsem Članom, slednjim najmanj 8 
dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 0 članov, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so; 
Bradeško Ludvik, uradnik v Skaruč- 

ni 23. predsednik, 
Cernivec Franc, livar. Vojsko 8, taj- 

nik, 
Spenko Franc, usnjar v Šmartnem 37, 

blagajnik, 
Sirnik Ivan, tesar, Spodnje Gameljne 

št. 8, 
Pečnik Jože, trg. pomočnik v Sred. 

Gameljnih 2. 
Dobravec Alojzija, gospodinja v Šmart- 

nem 49, 
Mravlje Stanko, tesar v Vikerčah 25. 
Krošelj Miha, pek, Verje 85, 
Pirkovič Boris, uradnik v Tacnu 100 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
! dne 20. maja 1940. 

Zt 71/46 — Zadr. V 89/1 
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769. 
Sedež: Vače. 
Dan vpisa: 30. maja 1946 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z 

omejenim jamstvom  Vate. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 13. maja 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
slvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija) ;č) dapri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposob- 
ljenosti. — Zadružni delež znaša 500 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. Vsak zadružnik jamči še z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. — Zadruga objavlja svoje priob- 
čitve na zadružni razglasni deski. — 
Vabilo na skupščino se mora poslati 
vsem članom najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. — Upravni odbor sestavljajo 
predsednik, tajnik, blagajnik, morebitni 
načelniki odsekov in 2 člana in se voli 
za dobo treh let. — Vsako leto izstopi 
tretjina odbornikov. — Zadrugo zasto- 
pa upravni odbor. — Zanjo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, od ka- 
terih sme enega nadomeščati pooblače- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: Brvar 
Martin, posestnik na Vačah 45, pred- 
sednik, Kristan Franc, posestnik na Va- 
čah 20, tajnik, Jurjevec Karol, posest- 
nik na Vačah 32, blagajnik. Šuligoj Jo- 
že, posestnik, Konj Ì0, Vozelj Rudolf, 
posestnik, Selo 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. maja 1946 

Zt 76/46 — Zadr. V 94/1 
* 

•0. 
Sedež: Železniki. 
Dan vpisa: 22. maja 1946. 
Besedilo: >Niko« produktivna zadru- 

ga kovinarjev z omejenim jamstvom v 
Železnikih. 

Zadruga ie bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 27. aprila 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) organizirati v 
Železnikih zadružno obrtno proizvod- 
njo ter izdelovati in vnovčevatj kovin- 
ske pisarniške in šolske potrebščine; b) 
najemati, nakupovati in graditi v ta na- 
men nepremičnino in inventar radi zago- 

tovitve sodobnih obratovališč in produk- 
cijskih sredstev; c) vršiti zadružno in 
strokovno vzgojo članstva in naraščaja. 

Zadružni delež znaša 10.000 din in se 
vplača v zadrugo ob vstopu ali v obro- 
kih. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni  razglasni deaki. 

Vabilo na skupščino se objavi tudi v 
zadružnem  glasilu  ;>Nova  zadruga«. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in dva člana, in se voli za do- 
bo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo se podpisujeta po dva čla- 

na   upravnega  odbora  ali   pa   en  član 
upravnega odbora in en v to pooblašče- 
ni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Žumer  Niko, ključavničarski  mojster 

v Železnikih 57, predsednik, 
Šmii Matevž, dipl. strojni tehnik v 

Železnikih 107, tajnik, 
Torkar Josip, kovač-šofer v Železni- 

kih 81, blagajnik, 
Šmid Janko, orodničar v Železnikih 

št. 21, 
Veber Milan, orodničar, Jesenovec 1. 

Okrožno   sodišče  v  Ljubljani 
dne 20. maja  1946. 

Zt 73/46 — Zadr. V 90/1 
* 

771. 
Sedež: Ljutomer. 
Dan vpisa: 20.  maja  1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ljutomeru. 
Zadruga je bila ustanovljena na 

skupščini dne 14. aprila 1946 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš, 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 
razpoložljivih delovnih moči pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka obnovi 
porušena naselja po predloženem in 
odobrenem obnovitvenem načrtu; f) da 
po možnosti od pristojnih vojaških 
oblasti izposluje pritegnitev delovnih 
moči, zlasti iz vrsi vojnih ujetnikov ter 
jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. — Zadružni delež zna- 
ša 500" dinarjev in se plača ob vstopu 
v zadrugo. Jamstvo jo omejeno. Vsak 
zadružnik jamči še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. —• Oznanila 

se izvršujejo z objavo na zadružni raz- 
glasni deski. — Upravni odbor sestav- 
ljajo predsednik, tajnik, blagajnik, m* 
rebitni načelniki odsekov in 4 člani, ki 
jih voli skupščina za dobo treh let. 
Vsako leto se izmenja ena tretjina čla- 
nov. — Zadrugo zastopata in zanjo pod- 
pisujeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za tO 
pooblaščena člana upravnega odbora. ^ 

Člaai upravnega odbora so: Mohoric 
Janez, mlinar na Podgradju, predsed- 
nik, Sitar Franjo, posestnik na Pod' 
gradju, tajnik, Vargazon Vladimir, po- 
sestnik v Cvenu, blagajnik, Akerman 
Franc, posestnik v Ljutomeru. Štrigov- 
ska ul. 14, odbornik, Vaupotič Jakob, 
posestnik, Lokavci, odbornik, Bunder! 
Franc, posestnik na Orlavi, odborniki 
šiško Joško, posestnik v Rinčetovi gra- 
bi, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20.  maja   1946. 
Zadr 11  123/2 

* 
772. 

Sedež: Ptuj. 
Dan  vpisa:  20.  maja   1946. 
Besedilo:     Živinorejr-ka    zadruga    z 

omejenim jamstvom v Ptuju. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 22. januarja 1046 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadrugo je: a)  da komisijsko 
izbira za  pleme primerno živino svoji'1 

zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo:  b)   da vodi   rodovnik  in   molž«0 

kontrolo.  Rodovnik mora voditi loče»0 

za  pasemsko  ustrezajoče  in drugo g0* 
vedo.   Molzno   nadkontrolo  in   kontrol0 

rodovnika    izvaja    pristojna    poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živino» 
zlasti    plemenjake   in   živinorejske   P°" 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje  tako  nabavo   in   vnovčuje   živ"10 

svojih članov v živem ali zaklanem sta- 
nju; č)  da prevzema od članov mleko? 
ga predeluje  in  plačuje za njih  račun 
po kakovosti ali povprečno ter to nile* 
ko in  mlečne  izdelke vnovčuje; d) <*• 

v dosego te naloge postavlja v svoje111 

gospodarskem okolišu zbiralnice in •0 

potrebi   predelovalnice  mleka; ^ e)  °^ 
priskrbi in vzdržuje skupne pašnike l_ 
živino svojih zadružnikov; f) da prirej 
za svoje zadružnike živinske sejme, raz^ 
stave,  premovanja, strokovna  predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju & ^ 
vinoreje; g) da izvaja med svojimi J-'1* 
ni samopomoč za v sili zaklano živin ' 
Podrobnejše   določbe   predpiše   PraV1 

nik, ki ga odobri skupščina. — V kr " 
jih, kjer je konjereja razvita. °Pra.v J[ 
živinorejska zadruga iste  funkcije tu 
za  konjerejo.   Zaradi  uspešnejšega  P. 
slovanja opravlja zadruga delo po 
sekih. Vse te naloce opravlja  rodi 
mopomoči   in   izboljšanja   gospodarski 
svojih članov in delovnega l\iidstva- 
Zadružni delež znaša 100 din in se P1 

ca  ob  vstopu   v   zadrugo.  Jamstvo \ 
omejeno.   Vsak   zadružnik   jainci  s- 
desetkratnim   zneskom   vpisanih   a 
žev. — Oznanila se nabiiejo na 7Ji -,u0t 
ni   razjasni  deski.   —   Upravni ^V 
sestavljajo  predsednik,  tajnik, wag 
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•••, morebitni načelniki odsekov in 10 
članov, ki jih vol; -kupš^i.ij za dobo 
"eh Ici. V .-ako I 'io -e v.inonja ena 
tretjin^ članov odbora — Zadrugo ?n- 
s'opa u p ra. ni ed boi Za zadrugo pod- 
l'isujeta p<> dva ("lana upiavnega odbo- 
ra, cd katerih ••• ••••• nadomeščati 
uslužbenec zadruge, ki ga po predhodni 
nareliii odločbi za to pooblasti upravni 
°clbor. 'lakoga uslužbenca mora uprav- 
ni odbor prijaviti registrskemu sodišču 
Zanidi   vpisa   v   zadružni   register. 

alarti   upravnega   odbora   so:   Toplak 
Iyan,  kmol,   Mostje.   predsednik.   Urek 
Anton,  kmet.  Mestni   vrh.   tajnik,   Hor- 
vat   Anton,   ekonom,   (iabernik.   blagaj- 
nik, Vrečar Franc-, kmet.  Krčevina, od- 
bornik,   Vincek   Anton,   kmet,   Sto.jnci, 
odbornik. Šoštarič  Franc,  kmet, Drago- 
Vlci    odbornik,    Kramberger    Konrad, 
kmet, Vurberg, odbornik, Teh   Konrad, 
P°sestnikov  sin.     Hvalefinci.   odbornik, 
kafuta Lojze, zas.  uradnik, Skorba, od- 
bornik   Pukšič   Roža.     posestnira,     Sv. 
Warjota.    odhornira,   Vobič  Ivan.   eko- 
nom.   Hajdina,  odbornik,   Rižnar  Jožef, 
1<niH, (iajevci, odbornik. 
Okrožno  kci trs;, sodišče v  Mariboru 

dne 20.  maja   1040. 
Zadr II 129/2 

* 
773. 

Sedež: Ptuj-Stulii 21. 
Dan  vpisa:  20   maja   10IG. 

. Besedilo:   Sadjarska   produktivna   za- 
4rUi!;a »Oscjnik«  z omejenim  jamstvom 
v 1'iuju. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
rl!H dne 2:3. aprila 1946 za nedoločen 
t'as. 

haloga zadruge je: a) da ustanovi za- 
J'.fiižno drevesnico, matičnjake in prak- 
J|cna preizkuševališča z izbranim (sor- 
*lnientskim) sadnim drevjem različnih 
^'rsJ, na različnih podlagah, z različni- 
?blikami in z različnimi načini vzgoje 
J*1 obskrbe; b) da se bavi poleg glavnih 

ultur tudi z drugimi kmetijskimi pano- 
Pai.bi, pomožnimi za sadjarstvo, kakor 
'"vinorejo in prašičerejo za produkcijo 
H?,°Ja> čebelarstvom za oplojevanje sad- 
^1'1 dreves in slično; c) da nabavlja, 
Predeluje in izdeluje produktivna in 
Prometna sredstva, kakor razne potreb- 
•• stroje, orodje, vozila, gnojila, sred- 
,Va za pokončavanje škodljivcev in 
5.r48e sadjarske potrebščine; č) za zgra> di ,n ureja sadne zbiralnice za sortira- 
g?nJe in pakiranje sadja, sadna skladi- 
,ea, sušilnice ter druge potrebne ••tav- 

e   za   konserviranje   in   predelovanje 
aclia; d) da zgradi potrebna gospodar- 
ja poslopja, kakor shrambe za ?troje 
n orodje, delavnice, hleve, silose, glio- 
ma, bazene za fekalije in drugo;   e) 
jjjt zgradi  zadružni  dom, stanovanjske 
ljni» Za zadr"garje in  druge potrebne 
^«urno-sacialne zgradbe. Kolikor ne do- 
•^i zadruga za'zgraditev vseh teh zgradb 
HarL8ega zemlJišča, uporabi  svoje v fa 
iiovn11 prikladno zemljišče; f) da usta- 
tien kniiZnicQ.in čitalnico, prireja prak- 
kov    sadiars'{e tečaje in  poučno stro- 
3am?-a predavanR povezana z diskusi- 
2iraîi' S^  da P°stavi sv<>.ie taljo orgini- 11110 sadiarstvo v službo naroda kot 

praktično, zgledno in ugledno pouijo 
za ustanavljanje sličnili intenzivnih s.id- 
jarstev; li) da seznanja zainteresirale 
z rezultati intenzivne produkcije sadja 
in zaaružncga dela ne samo na sadnih 
razstavah, temveč tudi z zbiranjem 41 
objavljanjem izkušeni, da se jih ••• 
lahko poslužujejo vsi listi, ki žele na- 
predek v sadjarstvu; i) da obrača po- 
sebno pozornost naši sadjerejski n»'i- 
dini. ki jo je zadruga voljna sprejc'j na 
praktične vaje; j) da vnovčuje svoje ;ri- 
delke 

Zadružni delež zua^a 10 000 dinarjev. 
Denarni deleži se lahko plačajo v obro- 
kih, kakor sklene skupščina, najdalj pa 
v  roku  pel h  let. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Oznairla se nabijejo na uradni deski 
poslovalnice zadruge v Sinkih in 
Orešju. 

Upravni odbor sestavljajo nred-°d- 
n'k, tajnik, blagajnik in 3 odborniki. 
Njihov mandat  traja  leto dni. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali 
tisti, ki ga pooblasti upravni odbor. Za 
zadrugo pa podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora ali pa po on član 
upravnega odbora in en pooblaščen 
uradnik. 

Člani upravnega odbora so: 
Vc-el Gvidon. sadjar, Š : u k i 21, pred- 

sednik. 
Keher Avgust, sadjar. Štuki, podpred- 

sednik, 
Cìangl Vladimir, sadjar, Orešje, 'aj- 

nik, 
Brankovič Milan sadjar, Orešje, bla- 

gajnik, 
Zaver Florijan, poljedelec, Orešjer 

odbornik. 
Skok Katica, poljedelka, Orešje, od- 

bornica, 
Klinec   Ciril,    sađjar.   Štuki,   odbor- 

nik. 
Okrožno kot trp;. scrüSFe  v  Mariboru 

dne 20.   maja  1046 
Zadr II 131/2 

* 
771. 

Sedež: Sv. Lenart v Slov. coricali. 
Dan  vpisa: 20.  maja  1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z 

omejenim jamstvom pri Sv. Lenartu v 
Slov. goricah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 28. aprila 1046 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadrug© je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo in vnovčuje živino 
svojih članov v živem ali zaklanem sta- 
nju; č) da prevzema od članov mleko, 
ga predeluje in plačuie za  njih  račun 
po kakovosti ali povprečno ter to mie 

Fun 
ile- I 

ko in mlečne izdelke vnovčuje; d) da 
v dosego te naloge poslavlja v svojem 
<,ospodar:-kem okoiJui zbiralnice iir po 
potrebi predelovalnice mleka; e) da 
pri-kibi in vzdržuje skupke pašnike za 
živino svojih zaoružnikov; f) da prireja 
za svoje zadružnike živinske sejiue, raz- 
stave, premovanja, strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje. Zaradi Uspešnega pcnlovar 
nja opiavlja zadruga delo po odseli.h. 
Vse te naloge opravlja radi samopomo- 
či in izbelj.-anja gospodarstva -". ojih 
članov in dflov nega ljudstva. — Za- 
družni delež znaša 30 dinarjev 11 ?e 
plača ob vstopu v zadrugo. Jamstvo ie 
oni"jeno. Vsak zadružnik jamči še z dc- 
setkiatiiim zur kom vpisanih deležev. 
— Oznanila ;a nabijejo na zadružni 
razg'.anii c'è; k:. -- Uf ravni odbor se- 
siaviji.jo predsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni na<4;ln'ki odsekov in 3 član:, 
kj jih voli sk(iiw;-!na za dobo treh let. 
Vsako lete se izmenja ena tretjina čla- 
nov odbora. — Zadrugo zastopata in m- 
njo prepisujeta predsednik .n tajnik 
upravnega odbora, če sta odr.otna, pa 
dva za lo pooblaščena člana upravnega 
odbora. 

Člani upravnega odbora so: Šuman 
Maks, kmet, Rac'ebova, predsednik, 
Ježovnik Alojz, pos. sin. Sv. Lenart v 
Slov. gor., tajnik, Pirhar Ivan, kmet, 
Sv. Lepa rt v Slov. gor, blagajnik, Pe- 
čavpik Vinko, kmet, (iočova, odborn'k, 
Zivko Ivan. kmet, Partin je. odbornik, 
P:ekor:ek Franc, kmet. Sv. Brrbara v 
SI: v.   gor., odbornik. 

Okrožno kot fr#. sodišče v Mariboru 
dne 20.  maja  1946 

Zadr II 130/2 
* 

775. 
Sedež:  Hrib. 
Dan vpisa: 4   junija 1946. 
1. Na podlagi zapisnika ustanovne 

skupščine z dne 8. VII. 1945 Nabavne 
:n prodajne zadruge z oni. jam. na Hri- 
bu-Loški potok, 

2. dalje na podlagi zapisnika redne 
skupščine stare »Kmetijske nabavne in 
prodajne zadrugo z oni. jam. v Loškem 
potoku« z dne 4. marca 1946 

3. in zapisnika 1. rednega občnega 
zbora nove zadruge z dne 17. marca 
1946 se izvrši 

ad 1. vpis nove zadruge kakor sledi: 
Sedež: Hrib. 
(Okoliš zadruge obsega kraje Trav- 

nik, Hrib, Retje, Mali log. Srednja vas, 
Šegova vas, Podplanina, Trava. Draga, 
Podpreska, Lazeč, Crni potok, Srednja 
vas.) 

Besedilo: Nabavna in prodajna zadr»- 
ga z omejenim jamstvom na Hribu - Lo- 
ški potok. 

Zadruga je bila ustanovljena 8. julija 
1945 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
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panca kakor sadjarstva, vinarstva, po- 
l.iedf-NUa, mmorejp, čebelarstva in 
7(>/;ci.ir-4a. če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

O najemanje in nakupovanje inven- 
tarja m nepremičnin, kolikor je v za- 
družno kor,?t; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovrega  ljudstva. 

Prvotni delež je znašal 20 din; vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev Zadružni dele- 
ži se ue obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujoj<, nikake dividende. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik, če sta odsot- 
na, dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. 

Upravni odbor sesfoü iz predsednika, 
podpredsednika, tajnika, blagajnika in 
do 10 odbornikov. 

Priobčitve in razglasi zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni de- 
ski. 

Od prvotno izvoljenega upravnega od- 
bora nove zadruge ostanejo vpisani: 

Mohar Marija, delavka — tajnica iz 
Retja št. 101, 

Košmerlj Jakob, posestnik iz Malega 
Loga št. 56, odbornik, 

Košir Magdalena, posestnica v Retju 
št. 62, odborniea; 

izbrišejo pa se: 
Vesel Alojzij, gostilničar, Hrib št. 87, 

predsednik, 
Bartol Karolina, trgovka. Travnik št. 

122. blagajničarka, 
Knav* Ivan, posestnik v Travniku št. 

36, odbornik, 
Lavrič Franc, pos., Hrib 14, odbor- 

nik, 
KaliČ Franc, logar. Lazeč št. 14, od- 

bornik, 
Vesel Franc, posestnik. Podpreska št. 

4, odbornik, 
Turk Milka, poštna uradnica, Draga 

št. 16. odborniea, 
Poje Franc, mlinar, Podplanina št. 16, 

odbornik, 
Osvald Ivan, mlinar, Črni potok št. 10, 

odbornik. 
Vreček Nada. učiteljica. Trava št. 27, 

odborniea. 
Nadalje se izvrši vpis spojitve stare 

Kmetijske nabavne in prodajne zadru- 
ge z omejenim jamstvom, Loški potok. 
Ta pristopi z vsemi aktivi in pasivi ter 
z vsem svojim Članstvom k novo usta- 
novljeni zadrugi, katera nastopi kot 
prevzemna zadruga, kar je bilo skle- 
njeno obojestransko in sporazumno s 
člani obeh fuzioniranih zadrug dne 4. 
marca 1946. 

Članstvo prenehajoče zadruge, ki se 
v registru pod Zadr I. 49 izbriše, pri- 
stopi z vsemi pravicami in dolžnostmi 
k novo ustanovljeni zadrugi in spreje- 
ma hkrati tudi pravila nove zadruge. 

Vsa akt:va in pasiva prenehajoče za- 
druge prevzame novo ustanovljena za- 

druga, zaradi česar odpade izvedba li- 
kv.dacije   stai e   zadiuge. 

Hkrati -e Lzvi.-i vpi-, naslednjih novo- 
izvoljen h  '"-laut/v upravnega odbora: 

Bencina  Janez,  kmet, Travnik št. 51, 
pred.-edn.U. 

Barn bič  Ivan, krnet, Hrib 5t. 24, pod- 
predsednik, 

Lavr.č Janez, delavec, Travnik št. 60, 
blagajnik, 

Lavrič  Janez,  kmet, Srednja vas št. 
16, odbornik, 

Levst k   Franc, kmet,  Travnik  št.  7, 
odbornik, 

Ruparčič Jože, kmet, Refje št. 31, od- 
bornik, 

Kordi? Anton, kmet, Hrib št. 6, od- 
bornik, 

Knavs Rudolf, kmet.  Hrib št. 7, od- 
bornik. 

Končno se vpiše sprememba § 5. pra- 
vil, tako, da znaša zadružni  delež od- 
slej 100 din — jamstvo kot doslej. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 4. junija 1946. 
Zt 8/45 — Zadr II 33/1, 2, 3 

Spremembe in dodatki: 
776. 

Sedež: Kropa. 
Dan  vpisa: 29. maja  1946. 
Besedilo: »Domačija« stavbna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Kropi. 
Na skupšč.ni dne 21. marca oz. 10 

aprila 1946 so se spremenila zadružna 
pravila v § 28. 

Upravni odbor je sestavljen iz 7 čla- 
nov. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Gašperšič Joža in Kržišnik Anton, vpi- 
šejo pa se člani upravnega odbora: 

Berce Jože, tov. delavec v Kropi 57, 
Dermota Franc, uradnik v Kropi 10, 
Dermota Gašper, strojni ključavničar 

v Kropi 2, 
Habjan Rudolf, voznik v Kropi 53. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29.  maja  1946. 

Zadr. I 4/10 
* 

777. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24   maja 1946. 
Besedilo: Glavna kmetijska blagovna 

zadruga v Ljubljani, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v likvidaciji. 

Po sklepu Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. maja 1946, št. 6537/46, se svoj čas 
izrečena likvidacija prekliče. 

Izbrišejo se likvidatorji Belič Viktor, 
Kristan Cvetko, Čeme Etbin in Rožet 
Anton. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. maja 1946. 

Zadr. IV 128/8 
* 

778. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Gospodarska zveza v Ljub- 

ljani, zadruga z omejenim jamstvom v 
likvidaciji. 

Po nredlogu Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z die 

16. maja 1945,   št. 6535/46, se svoj čas 
izrečena  likvidacij:   prekliče. 

Izbrišejo se likvidatorji Belič Viktor, 
Kristan Cvetko, Cerne Etbin in Rožet 
Anton. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 24.  maja  1946, 

Zadr. III 98/115 
* 

779. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Kmetijska družba v Ljublja« 

ni, zadruga z omejenim jamstvom v U* 
kvidaciji. 

Po predlogu Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
16. maja 1946, št. 6536/46, ee svoj čas 
izrečena likvidacija prekliče. 

Izbrišejo se likvidatorji Belič Viktor, 
Kristan Cvetko, Cerne Ëtbin in Rožet 
Anton. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 24.  maja  1946. 

Zadr. III 67/19 
* 

780. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Vodovodna zadruga z orne* 

jenim jamstvom v Bizoviku. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Babnik Janez, Babnik Rudolf, Lovse 
Andrej, Jager Franc in Bricelj Ivan» 
vpišejo pa se člani upravnega odbora* 

Vrbinc Franc, z'dar v Bizoviku #>> 
predsednik, 

Žitnik Anton, posestnik v Bizoviku 
št. 122, podpredsednik, 

Bricelj Anton, posestnik v Bizoviku 
št. 99, tajnik, 

Leveč Janez, oosestnik v Bizoviku 
št. 131, blagajnik, 

Jakopin Miha, posestnik v Bizovik« 
št. 129. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. maja 1946. 

Zadr. II 85/11 

781. 
Sedež": Notranje gorice. 
Dan vpisa: 29. maja 1946. t 
Besedilo: Vrborojska zadruga z orne 

jenim jamstvom v Notranjih goricah. 
Izbrišejo se člani upravnega odoor 

Novak  Franc, Janša  Lovrenc, Nartni* 
Valentin, vpišejo pa se člani upravne- 
ga odbora: .       • 

Kušar Franc, posestnik, Notranje go- 
rice 13, . 

Stefana Ivan, posssntik, PleSivw» 
št. 16, 

Belič Ivan, posestnik, Plešivica 27, 
Okrožno sodišče v Ljubljanf 

dne 28. maja 1946. 
Zadr. II 18/16 

* 
782. 

Sedež: Veliko Lašče. 
Dan vpisa: 15. maja 1946. , ., 
Besedilo: Nabavna in prodajna zaor» 

ga v Vel. Laščah, zadruga z oniejenm 
jamstvom. kra. 

Zaradi nove razmejitve sodnin OK ^ 
jev so je prenesia zadruga z vsemi 
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D -arJ.Umi vpisi iz zadružnega  registra 
?ad- >r°ŽPem sodi5c"u v Nov«m mestu v 
v |'.Uznj roister pri okrožnem sodišču 
4iùjU.^Ìarii in so se hkrati vpisale na- 
Sle

qV spremembe: 
Rejeta so bila nova pravila: 
f*al«ga zadruge je: 

Potr K?3^ava gosjjodar&kih in življenjskih 
kov-6 ••  članstvo   brez  posredni- 

cu/ VI1ovčevanje pridelkov in izdelkov 
a«ov brez posrednikov; 

Posn ^••••'••••• posebnih odsekov za 
Pan evan^e Posameznih gospodarskih 
]je<jpS kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
z<Jar f a' živinoreje, čebelarstva in go- 
lišii       : Ce • dokler ni v istem oko- 

v
u Posebne zadruge te vrste; 

taj naJemanje in nakupovanje jnven- 
dn,> ln nepremičnin, kolikor je  v za- 

J(n° korist; 
•••• ?klicevanje članskih sestankov, pri- 
Wev     ÇredavanJ in  tečajev za poglo- 
s°del z^ .uzno  vzgoje  in  aktivnejšega 
Veb(, 0vanJa 1er. prebujanje zadružne za- 

VsiiUŽni delež znaša 50 Un- 
'Ulti      zadružnik jamči še z desetkrat- 

iV
z!jeskoni   vpisanih deležev. 

gabilo" na  skupščino   pošlje zadruga 
in vsmt v?' v območju katerih posluje, j [j  „        — v,     v    \>uiiiui-.(ii   nuicuu   ^vaiuj«-) 
PfM

0lT1 članom, slednjim najmanj 8 dni 

Hi), Povili odbor sestavljajo predsed- 
ir. à ?,|•';. morebitni načelniki odsekov 

Z Ïan:- 
jefa J

ÜR° nastopata in zanjo podpisu- 
bora ,edscd|1'l; m tajnik upravnega od- 
obig^.^o sta odsotna, pa dva za to po- 

j ì*ena člana upravnega odoora. 
^etri^^io se člani upravnega odbora 
Fra,c ,;ranc. Ra-novš Jakob, Gorjup 
Wp'i ,er,]0st Ivan> Tomšič Ivan, Za- 
&blag.c franc 'er za sopodpisovarije po- 
dari CenL nanieščenec zadruge 1'iselj 
Va' VP^eÌ° pa se člani upravnega od- 

SnJ  J A»ton, Male Lašče, predsednik, 
Obhf T^ože' Do1- Ketie 7' ,ainik' 
Gr;l

JiJ'rane, Vel. Lašče 89, Ane Alojzij, Grebenje 1, 
ï<ta *? ,Janez> Ma»' Osolnik 7, 

j'c Lojze, Adamovo 2. 
u,crožiio sodišče v Ljubljani 

c,     d»e  15. maja  1946. 
bPo 42/4G - Zadr. V 8G/3Ò. 

«83.   _ * 

l^f- Volik« Lašče. 
^ • vpisa: 18. maja 1946. 

v*u»ne(^0: ^'"orejska selekcijska za 
^   z »»nejenim jamstvom v Vel. La 

2 ' 
lev slad' n°ve razmejitve sodnih okra- 
ja, Je. Prenesla zadruga z vsemi do- 
frioiil0^ Vpisi iz zadružnega registra 
zadrU5 ,anem sodišču v Novem mestu v 
V Ljubi-1 r?SIster pri okrožnem sodišču 
slednmJa,n ter so se hkrati vpisale na- 

Spre- ^Premembe: 
••••!•1   so bila nova Povila, 

i^u-n      zadru8e odslej: Živinorejska 
«h 0$• omejenim jamstvom v Veli- 

za- 
La- 

•• Ì2bira°!a zadruge je: a) da komisijsko 
a Plemo primerno živino svojih 

zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora biti ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; c) 
da nabavlja plemensko živino, zlasti 
plemenjake in živinorejske potrebščine 
za svoje zadružnike ali posreduje tako 
nabavo in vnovčuje tako živino svojih 
članov v živem ali zaklanem stanju; č) 
da prevzema od članov mleko, ga pre- 
deluje in plačuje na njih račun po kako- 
vosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; d) da v dose- 
go te naloge postavlja po svojem gospo- 
darskem okolišu zbiralnice in po potre- 
bi predelovalnice mleka; e) da priskr- 
bi in vzdržuje skupne pašnike za živino 
svojih zadružnikov; f) da prireja za svo- 
je zadružnike sejme, razstave, premo- 
vanja, strokovna predavanja in kar še 
spada k pospeševanju živinoreje; g) da 
izvaja med svojimi člani »samopomoč« 
za v sili zaklano živino. 

Podrobnejše določbe predpiše pravil- 
nik, ki ga odobri skupščina. 

V krajih, kjer je konjereja razvita, 
opravlja živinorejska zadruga iste funk- 
cije tudi za konjerejo. 

Zadružni delež znaša 150 din. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev. 
Vabilo na skupščino objavi zadruga 

tudi v zadružnem glasilu >Nova zadru- 
ga". 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki od- 
sekov in G članov. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Pctrič Franc, Prhaj Anton, Stritar Jože, 
Kaplan Franc, Paternost Ivan, Dolšina 
Ježe, Ahčin Franc, Zakrajšek Franc in 
Žužek Ivan, vpišejo pa se člani uprav- 
nega odbora: 

Pucelj Anton, posestnik, Vel. Lašče 
št. 2, predsednik, 

Andolšek Stane, priv. uradnik, Vel. 
Lašče 3, tajnik, 

Žužek Alojzij, kmet, Vel. Lašče 27, 
blagajnik, 

Gradišar Alojzij, kmet, Vel. Osolnik 
št. 32, 

Tomšič Alojzij, kmet, Adamovo 2, 
Levstik Janez, kmet, Rašica 9, 
Drobnič Jože. kmet, Dvorska vas 10, 
Debeljak Alojzij, kmet, Gor. Retje 2, 
Zakrajšek Matija, Opalkovo 6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. maja 1946. 

Spo 43/46 — Zadr V 88/18 

784. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga" z o. j. 
Po sklepu občnega zbora z dne 10. 

III. 1946 se izbrišejo dosedanji člani 
upravnega odbora: 

Leonhard Josko, pekovski mojster, 
Dolnja Lendava, 

Cerovar Vladimir, posestnik, Dolga 
vas, 

Cošič Martin, elekir. instalater, Dol- 
nja Lendava, 

Fric   Štefan,   mehanik,   Dolnja   Len- 
dava, 

Unger   Franjo,   mesar,   Dolnja   Len- 
dava, 

Rožaj   Ludvik,    čevljar,  Dolnja  Len 
dava, 

Škafar Viljem,  posestnik, Dolga vas, 
Camplin  Anton, ginin. sluga, Dolnja 

Lendava. 
Vpišejo   se    pa   novoizvoljeni   člani 

upravnega odbora: 
Lindič Drago, upravnik pošte. Dolnja 

Lendava, predsednik, 
Nemec Ivan, predsednik OLO, Dolnja 

Lendava, tajnik, 
Paušič Josip, gozdar, Dolnja Lenda- 

va, blagajnik, 
Ifko Štefan, posestnik, Gornja Bistri- 

ca, odbornik, 
Lutar Štefan, čevljar, Turnišče, od- 

bornik. 
Koren Josip, čevljar, Mostje, odbor- 

nik, 
Pintarič Ludvik, delavec, Dolina, od- 

bornik, 
Zag Štefan, delavec. Trimlina, odbor- 

nik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 18. maja 1946. 
Zadr H 99/5 

* 
785. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpra: 2. maja 1940. 
Besedilo: Dem autcmobilistov, zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Mariboru. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani od 13. 
IV. 1946, št. 4968/46 v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
od 2. III. 1946, št. 1759/124, je zadruga 
prenehala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorja: 
Kerševan Albin, intendant Narodnega 

gledališča v Mariboru in 
Pogačnik Bogdan, ravnatelj v Mari- 

boru, Vilharjeva ul. 4. 
Likvidacijska firma: kakor doslej a 

pristavkom *v likvidaciji«. 
Likvidatorja podpisujeta zadrugo tako, 

da pristavita pod besedil > zadruge svoja 
lastnoročna podpisa. 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v Urad- 
nem listu prijavijo likvidatorjem svoje 
terjatve. 

•Likvidatorjem  se odredi za  izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za prijavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariborn 
dne 2. maja 194C. 

Zadr. I 37/24 
* 

786. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. maja 1946. 
Besedilo: Okrožna Centrala nabavnih 

in prodajnih zadrug, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Mariboru. 

Izbrišeta se dosedanja člana upravne- 
ga odbora: 

Vollmaier Drago, zadružni revizor v 
Mariboru in Jelen Dolfe. novinar v Ma- 
riboru. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne Ï4. maja  1946 
Zadr II 107/5 
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787. 
Sedež: Ncgova. 
Dan vpisa: 2. maja 1946. 
Besedilo: Agrarna kreditna zadruga z 

omejenim jamstvom v Negovi. 
Po odločbi IZOS v Ljubljani od 16. 

IV. 1946, št. 5103/46, v zvezi s poobla- 
stilom Gospodarskega sveta v Beogradu 
od 2. III. 1946, št. 1759/124, je zadruga 
prenehala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorji: 
Koruza France, zadr. revizor v Ljub- 

ljani, Einspielerjeva ul. 21, 
Smodiš Janko, zadr. uradnik v Ljub- 

ljani, Dalmatinova ul. 1, 
Verovšek Milan, zadr. uradnik v Ljub- 

ljani, Trdinova ul. 7. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorji podpisujejo iirmo tako, 

da po dva izmed njih pristavita pod be- 
sedilo zadruge svoia lastnoročna pod- 
pisa. 

Upniki zadruge se pozivajo, da naj- 
dalj v enem mesecu od objave v Urad- 
nem listu prijavijo likvidatorjem svoje 
terjatve. 

Likvidatorjem se odredi  za  izvedbo 
likvidacije rok treh mesecev, računajoč 
od poteka roka za nriiavo upnikov. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 2. maja 1946. 

Zadr. II 20—6 

T 15/46—4 1936 
T 17/46-5 

Oklic 
Nedoletni Gale Jožef, zastopan po ma- 

teri Kastelic Mariji roj. Gale, gostilni- 
čarki v Dobu št. 9 in Kastelic Marija 
sta vložila proti Bregarju Francu, po- 
sestniku na Bregu št. 2 pri Dobu, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo radi prizna- 
nja očetovstva in plačila preživnine ozi- 
roma radi plačila porodnih stroškov v 
znesku 1470 din. Javna ustna razprava 
bo dne 13. junija 1946 ob 9. uri pei 
tuk. sodišču 

Ker toženčevo bivališče nj znano, mu 
je postavljen za skrbnika na čin Bregar 
Frančiška, kmetica na Bregu št. 2, KLO 
Dob, ki ga bo zastopala na njegovo ne- 
varnost in stroške,    dokler se ne javi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 4. junija 1946. 

* 
Sp 189/46-8 1952 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Zaje Franc, rojen 17. II. 1908 v Ljub- 

ljani, sin Franca in Rozalije roj. Zavaš- 
nik, oženjen, nazadnje prometni urad- 
nik na postaji v Grosupljem, se je kot 
borec 8. Levstikove brigade okoli 15. 
novembra 1943 na Krimu udeležil bojev 
z Nemci. Od takrat je pogrešan in je 
verjetno padel. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Zaje 
Ivanke, stanujoče v Medvodah št. 20, 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaje poziv, da se o pogrešancu 

poroda sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Zaje Ivani. 

Po 31. I. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 4. junija 1946 

« 
II SP 260/46—2 1953 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Žan Jožef, rojen 2. II. 1903 na Klan- 
cu pri Kranja, r. k. vere, sin pok. An- 
tona in pok. Marjane Žan roj. Stružnik, 
oženjen, posestnik na Klancu št. 41 pri 
Kranju, je bil 24. I. 1942 po gestapu v 
Kranju aretiran in odpeljan. Dne 18. 
IV. 1942 so Nemci z lepaki razglasili, da 
so Žana Jožefa kot talca ustrelili, vendar 
to ni bilo res, ampak eo ga 19. IV. 1942 
odpeljali iz Begunj baje v Nemčijo, na- 
kar je bilo leta 1943 na Landratu v 
Kranju zopet z lepakom oznanjeno, da 
so ga kot talca ustrelili. Od takrat dalje 
ni kljub poizvedbam nobene vesti več 
o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani Žan Jožef umrl, se uvede na 
prošnjo njegove ženo Žan Marije, go- 
spodinje na Klancu št. 41 pri Kranju, 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
se mu postavlja hkrati s tem za skrbni- 
ka Zeleznik Simon, sodni uradnik v 
Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da o imenovanem v 
roku 6 mesecev od objave tega oklica 
poroča podpisanemu sodišču ali pa prej 
imenovanemu skrbniku. 

Žan Jožef se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču aH na kateri koli 
način da kako vest o sebi. Po preteku 
prednjega roka in po izvedbi dokazov 
bo sodišče na vnovično prošnjo Žan Ma- 
rije odločilo o predlogu za proglasitev 
za mrtvega. 

Okrajno soilihfe v Kranju 
dne 5. junija 1946. 

Ok 78-46 1957 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Kajtna Martin, rojen 11. XI. 1898 v 

Litiji, sin Avguština jn Marije rojene 
Grom, kleparski mojster v Litiji št. 23, 
oženjen, je 19. II. 1944 odšel iz Litije v 
partizane in je od takrat naprej pogre- 
šan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Kajtna Ivanke, gosp-, 
Litija št. 23. postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaje poziv, da se 
o pogrešancu poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku, tov. Kajtna 
Ivanki, gosp., Litija 23. 

Kajtna Martin se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču aH drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. maja 194G, 

Ok 46/46 195S 

Uvedba postopanja za progIa' 
si te v za mrtvega 

Zemljak Alojzij, roj. 16 Vl.flJgjJ 
Udmatu, sin Pavla in Alojzije roj. L°m[ 
oženjen, ključavničarski pomočniki »j; 
nujoč Bičevje št. 21 v Ljubljani, je <» 
šel 22. 5. 1942 v partizane in se r 
osvoboditvi ni več javil ter se P°|resJ 

Ker je  potemtakem  verjetno, da 
nastopila zakonita domneva smrti, 
uvede na prošnjo Zemljak Valerije» » 
spodinje, Bičevje 21 v Ljubljani, PoSX^ 
panje za proglasitev za mrtvega ter 
izdaje poziv, da se o pogrešancu Por . 
sodišču ali e tem postavljenemu s*r 

niku tov. Zemljak Valeriji. •      ,y 

Zemljak Alojzij se poziva, da se • 
si pri podpisanem sodišču ali drug 
da kako vest o sebi. 

Po 1.  V.   1947   bo  sodišče na vno- 

vično prošnjo odločilo o proglas^1 

mrtvega. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 2. junija 1946. 

I Sp 79/46-2 194° 

Uvedba postopanja za progIa' 
sitev za mrtvega       ,2 

Bekš Rafael, rojen 13. oktobra'19 J 
pri Sv. Treh kraljih nad Rovtan" ^ 
Logatcu, poročen, železniški kurjač j, 
zadnje stanujoč v Žirovnici na 0° ,-• 
skem, je odšel leta 1944. v partiz^^t 
bil v decembru meseca istega le'a 0d- 
po Nemcih in odpeljan v Dacba%a(j. 
koder se je javil 3. februarja 1^,'u fej 

nje njegovo pismo ie datirano & \za&xÀ 

bruarjem 1945, in sicer iz Arbeijsl-K^ 
ja Neckarelz-Baden. Od tedaj ni 
nega sledu o njem ,a je 

Ker je potemtakem verjetno, a ^\o 
imenovani umrl, se uvede na P| y? 
njegove žene Bekš Marije iz *,''gitc'' 

pogrešanega   ..     o 
ziv, da  se o pogrešanem  pof0^,,nniii 
šču   aH   hkrati   s   tem 

sodi" 

postaj 

"i^"^     «•-.il.     •^••     '"Ui.jv     .-        „logli"' 

gatca št. 127, postopanje za Pf0rie pO- 
pogrešanega za mrtvega in se ^•'•••' 

'jesan 
suu   au   •••••   s   tem   P"SU1"J uraa' 
skrbniku Hitiju Jožetu, sodnemu    •^ 
niku. tuk. sodišča do 1. decembra      • 

Bekš Rafael se poziva, da se, iga^ 
pri podpisanem sodišču ali da dr 
kako vest o sebi. ,.«   •• 

Po 1. decembru  1947 bo s?d? b£azov 

vnovično prošnjo in po izvedbi do    ^ 
odločilo o  proglasitvi  pogrešanega 
mrtvega. ,i  j,, 

Okrajno sodišče na Rakeku, oUU' 
dne 30. maja 1946, 

Razna oblastva 

Štev. 939/46 
Razpis , razpi- 

Rektorat univerze v Liub.lj£fiJem °t 
suje mesto knjižničarja na str01 rze 
delku tehnične fakultete umv îMo 
Ljubljani. Pogoji: kandidati 0 ali 
imeti popolno srednjo šolo z m ^t $r 
srednjo tehnično šolo z maturo •• &' 
voli obvladati tehnično nemščino     _ 
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^••••• .i! « 1•!•|«.]•!••-•< -meri s 
ceJiniAkili  laknlk I 

ll'Osllje.   OpII'UlIl'Ilr    I'll    predpisih   S''. 
'"'adiiKko»,! Mkiinii. i<- \IO/.III naikasne- 
Je do lit. (iii: 1" K. n.i i kloiaiu univer- 
ze v L.iuhliau 

h'ekioial   univerze v  Ljubljani: 

' I.Vkiui :   Krai  s    i- 

Razno 

Objava 
•M'/aviHt   |M'li(ili'jhKi»   |MMI.(I'U'' 

.11 GUI'ITKOL 
I;I/|>I-II|I'   ;inonimni 

konkurz 
Za i'-dolavn ';i'iii'i'.iliK 'J.:i piojekla al'iu<- 
rai|o-be';:>n-kili ic/..'i'\iiarii-v za bencm. 
..Pravici» 4i'l< ii)\,ui| i imajo \si dižav- 
!1••-1 FLlf! ki iH-o «5 sodnim odlokom 
%ibili diva\l|.'i,-k.ii   pravic. 

Rok /a   predaio   |r '•>.  \\\\\••   19•>0. 
. Nasin,,!,. ..„  n;i,i,.,lii|(-  1    IS.(tOi) dut, 
11 1 i.000 din   111. 0000 din. dva odkupa 
PMSOO din ' 

'ogoji ,,c   lahko dobo  v-ak  delavnik 
od S   do  1 1    uro  V  [livarni   tehničnega 
••(1••;;|   ccnii'ilo  '.ni»ï.|)0li'ola'  v Bco- 
8ra<Ui. Terazijo 10/111." iiad-lr- 
^* .Jiiçnpvfro) 

Poziv upnikom 
1070 

• 
I>0 odločbi ministrstva /.a trgovino i" 

F^skrbo z dne 14. maja 194«, IV. št. 
cX837l, |e tvrdka Ooi-gaar, Stane, druz- 
°a z o. z. 1i»ovina z barvami, Gospo- 
ska c. ?  in  Prod Škofijo 20, prešla 
V lil-v \• ».,;:.. «kvidaeija 

Pozi vj.i » -""i\ii|o te \• upniki in dolžniki 
^dke. da v roku meseca dni od dneva 
°bJave prija\ ijo svojo terjatve in dol- 
•0^• na naslov Gosposvelska c. 2. 
i '^prijavljeno pravico so pozneje no 

0;l"    •  /,nale. 

Po> 

Likvidatorji 

1049—3—1 

°ziv upnikom in dolžnikom 
^ odločbo pieišnio^a ministrstva za 

*?Clalno politiko LWS- je sklad za grad- 
il0 malih stanovanj pri bivši banski 
«Pravi Dravske banovine prešel v likvi- 

j Zaradi tega se pozivajo vsi, ki imajo 
«»kršna koli terjatve ali pravice do tc- 
w ?klada (kakor prispevke k obresto- 
vali, poroštva za najela posojila pri 
farnih zavodih in drugo), da v troh 
'Cecili po toj objavj pismeno prijavijo 
*°|o terjatve in pravic« do sklada na 
^siov: Ministrstvo za delo, sklad za 

f.^njo malih   stanovanj  v  likvidaciji, 
'tov:   Ministrstvo   za   delo,  sklad   za 

? ^No malih  stanovanj  i   '•'--•J-": 

Jubljaua, Gajeva nI. 51,'3. 
bQ?ePri.iav]jene terjatve ali  pravice se 
u8a 1 Pf>  prf'trk"   î0"a   rolv'a   •1•1•   •• 

t)or>0lZnilci  sk,ada  Pa  se naprosijo, da 
'avnajo svoje obveznosti v navedenem 

bo] 
Or 

lok 

Sklad   za   gradnjo   tnalih  stanovanj   pri 
ministravi! za delo, v likvidaciji. 

Likvidatur 

1938 

Poziv upnikom 
Ividka Tea-Import, družba a o. z v 

Ljubljaui, sc je po sklepu občnega zbo- 
ra z dne 14. maja 19-16 razdružila in 
prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se upniki, da prijavijo svoje 
terjatve do 30. junija 1946 podpisane- 
mu likvidatorju družbe. 

Likvidator: 
Novak Jakob, 

zas. uradnik v Ljubljani, 
Kersnikova ul. 8 

1947 

Poziv upnikom 

Hil''!' vplaèila se vrše pri Mestni lira- 
aic*  v   Ljubljani   na   tekoči   račun: 

Po odločbi vlade Ljudske republike 
Slovenije, ministrstva za trgovino m 
preskrbo, oddelek za notranjo trgovino 
IV. št. 421/5 z dne 27 maja 1946, je 
prešla tvrdka »Transporte špedicijsko 
podjetje v Mariboru, Meljska cesta 16, 
v likvidacijo 

Upniki se pozivajo, da v roku enega 
meseca od dneva te objave pismeno pri- 
javijo svoje terjatve na naslov: >Trans- 
port: Spedici jsko podjetje, Maribor, 
Meljska cesta 16, v likvidaciji. 

Likvidatorja 

1939 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Delegat ministrstva industrije in ru- 

darstva pri Zadružni tovarni žime d. d- 
v Slražišču pri Kranju poziva vse upni- 
ke in dolžnike, da prijavijo z dokazni- 
mi listinami svoje terjatve in obvezno- 
sti delegatu. Rok prijave 20. junij 1946. 
Prijave po tem roku se no bodo upošte- 
vale ter se bodo vse pravice štele za 
ugasle. 

Delegat Mlll-a 
pri Zadružni tovarni žime d. d. 

Stražišče pri Kranju 

1866—3—3 

Poziv upnikom 
Samopomoč učiteljskih otrok v Ljub- 

ljani, zadruga z omejenim jamstvom v 
»likvidaciji«, Tyrseva c. 17•., poziva vse 
upnike, da prijavijo do 30. junija 1946 
svoje terjatve. 

Likvidacijski odbor 

* 
1971 

Vabilo 
••  redno   skupščino  zadrugo   Kmetski 
hranilni  in  posojilni  dom  v  Ljubljani 

z. z H. j., 
ki bo v sobolo dne 15. junija 1946 ob 9. 
uri dopoldne v zadružnih prostorih 
Kmetske posojilnice ljubljanske okolice 
v Ljubljani, Tyrseva cesta 18, I. nad- 
stropje. 

Dnevni red: 
1. Otvoritev in konstituiranje. 
2. Poročilo upravnega odbora. 
3. Poročilo nadzornega odbora. 

1. Odobritev računskega zaključka /.i 
leto li)!,"), in podelitev razi .'silice 
upravnemu in nadzorstvenemu od- 
boru. 

5. Predlogi in pritožbe zadružnikov. 
6. Sklepanje o priključitvi zadruge k 

novi obliki zadružne kreditne orga- 
nizacije v  Ljubljani. 

7. Slučajnosti. 
Ako skupščina ob napovedani uri ne 

bo sklepčna, bo čez pol ure druga na 
islem mest u in /. istim dnevnim redom, 
ki bo v smislu § 37. pravi! sklepala ve- 
ljavno ne glede na število navzočih za- 
družnikov. 

Letni sklepni računi so razgrnjeni na 
vpogled zadružnikom v poslovalnici za- 
druge  med blagajniškimi  urami 

Ako skupščina ob napovedani uri ne 
bo sklepčna za sklepanje o točki 6. 
dnevnega reda. bo v smislu § 37. za- 
družnih pravil dne 1. julija 1946 ob 9- 
uri dopoldne druga skupščina na istem 
moslu. ki bo sklepala veljavno o točki 
6. dnevnega reda ne glede na število 
navzočih zadružnikov 

V Ljubljani dno 28. maja 1946. 
Upravili odbor 

* 

Vabilo 
969 

na 
občni zbor 

Krznarski' nnbavljalne zadruge z o. j. v 
Ljubljani, ki bo dne 17. junija 1946 ob 
19. uri v prostorih Obrtniške zveze v 
Ljubljani, Miklošičeva c. št. 4/1, z na- 
slednjim  dnevnim  redom: 
1. Poročilo uprave. 
2. Obravnava obračunskega  zaključka. 
3. Zadnje revizijsko poročilo. 
4. Poročilo nadzornega odbora. 
5. Podelitev razrošnice. 
6. Volitev novega odbora. 
7. Odobritev višine deleža in eventual- 

nega kredita. 
8. Slučainosli. 

Ud bol 
* 

1964 

Izredni občni zbor 
Stavbne družbe d. d. v Ljubljani. 

ki je bil z objavo v Uradnem listu z dnn 
22. maja 1946, št. 38, sklican na d&n 
11. junija 1946, je iz tehničnih razlogov 
preložen. Kraj in čas občnega zbora bo- 
sta objavljena kasneje. 

Ljubljana dne 6. junija 1946. 

Delegat  ministrstva  za   gradnje 
vlade LP.S 

pri Stavbni družbi d. d.: 
dr. Aleksander Lunaček s. r. 

Vabilo 
1902 

na 

VII. GLAVNO SKUPŠČINO 

Učiteljske  tiskarne,  d.  d.  v Ljubljani, 
ki bo v prostorih Učiteljske tiskarne v 
Ljubljani. Frančiškanska ulica 6. dne 
30. junija 1946 ob 10. url 
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Dnevni   red: 

1. Poročilo upravnega odbora o poslov- 
nem loju 1945. in predložitev bilance 
ter računa dobička in izgube. 

2. Poročilo nadzornega odbora. 
3. Odobritev bilance ter računa dobič- 

ka in izgube in sklepanje o predlo- 
gu  upravnega odbora  glede  porabe 

čistega dobička. 
4. Sklepanje o izpremembi čl. 11. pra- 

vil Učiteljske tiskarne d. d. v Ljub- 
ljani. 

5. Volitve v upravni odbor, 
•. Volitve v nadzorni odbor. 
7. Slučajnosti. 

Ako ta skupščina ob napovedani uri 
ne bo sklepčna, bo ponovna skupščina 
dne 14. julija 1946 ob 10. uri na istem 
kraju in z istim dnevnim redom, ki bo 
v smislu določil § 12., odst. 5., veljavno 
sklepala ne glede na zastopano delni- 
ško glavnico. 

V Ljubljani dne 31. maja 1946. 

Upravni odbor 

Izgubljene listine 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Hotedršica na ime Brus Jože 
iz Novega sveta, Hotedršica in dvolast- 
niško obmejno propustnico na isto ime. 
S tem jih preklicujem. 
1935 Brus Jožo 

Vojaški knjižici Caluta Janeza Jane- 
za, roj. 8. X. 1923 v Leskovcu, št. voj. 
knjižice 693.710, Rozmana Franca Fran- 
ca, roj. 12. I. 1925 v Besnici pri Litiji, 
št. voj. knjižice 688.720, sta se izgubili 
in se e tem preklicujeta. 
1937 Cafuta Janez, 

Rozman Franc 

Izgubil sem delovno knjižico, izdano 
od KLO Noršinci pod št. 23.162 z dne 
25. septembra 1945 in glasečo se na ime 
Cizelj Jožef, kovač v Noršincih št. 52. 
S tem jo preklicujem. 
1954 Cizelj Jožef 

Izgubili so ee dokumenti tovornega 
avtomobila Chevrolet S—1629, št. mo- 
torja BV 483.145 in potrdilo o dodelitvi 
spoznavne tablice za tovorni avtomobil 
Chevrolet S—1628, štev. motorja BV 
43.885. Vse listine je izdalo ministrstvo 
za lokalni promet LRS. S tem jih pre- 
klicujemo. 
1051 Državno podjetje za promet 

s kožami in tekstilijami, 
Direkcija Ljubljana 

Izgubil sem vojaško knjižico štev. 
039.816, izdano 30. marca 1946 od odse- 
ka za orcanizacijo in popuno štaba H- 
diviziie KNOJ-a in šofersko izkaznico 
št. 2739, obe na ime Ferfolja Franc iz 
Sel pri Gorici. S tem jih preklicujem. 
1945 Fcrlolja Franc 

Izgubil   hem   železnicar-,ko   izkaznico 
štev. 127.467 na ime (ia^per-ič Anton iz 
Maribora, ki jo s  leni  puklirujem. 
19C.J Gaspeisi-  Anton 

Platna knjižica — Ser RZ br. 75 726 
izgubljena je te se ogla*ava nevažećom. 
1977 Golubić Vojislav 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od  komande NM v Ljubljani na 
ime  (irum  Manja   iz   Ljubljane.  S tem 
jo preklicujem. 
1973 Gruni .Marija 

I/gubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF štev. 21, Izdan: od OF v 
Zagorju  in  jih s  tem  preklicujem. 
1933 Hauptinnn  Marija 

Izgubila sem spričevalo 1. raz. gimn. 
pri Uršulmkah v Ljubljani, izdano za 
»ol. 1. 1942/43. od ravnateljstva uršulin- 
ske gimn. v Ljubljani na ime .lakoš 
Ana iz Stične. S tem ga preklicujem. 
1944 Jokoš Ana 

Izgubil sem prijavo za motorno kolo 
št. S—421, izdano od min. za lokalni 
promet v Ljubljani na ime Kogovšek 
Miluš iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
1979 Kogovšek MMoš 

Vojna knjižica br. 625.447, platna 
knjižica br. 75331 i zadružna knjižica 
br. 34 izgubljeni su oglašavaju se neva- 
žećim. 

Komanda   pozadine 
1978 17. N. 0. U. divizijo 

Izgubil sem osebno izkaznico, štev. 
352, prometno knjižico, šofersko izkaz- 
nico in francosko partizansko legitima- 
cijo, vse na ime Košan Ivan in jih s 
tem preklicujem. 
izdano od krajevnega odbora Bizel.jsko 
1934 Košan Ivan," 

&t. Janž pri Velenju 
Izgubila   sem   zač.   osebno   izkaznico, 

izdano od krajevnega odbora. Bizeljsko 
na ime Kovačič Ivanka iz Bizel.jskega. 
S tem jo preklicujem. 
1941 Kovafif Ivanka 

Izgubila sva: osebno izkaznico na ime 
La neos Anica, Of1 izkaznico na ime Lan- 
coš Anka (izdano od četrti Vič), izkaz- 
nico 0F, izkaznico NSAOJ in izkaznico 
Rdečega križa na ime Lancoš Savo iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujeva. 
1967 I^anccš   Anica 

Lanroš  Savo 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega LO Grahovo na ime Le- 
var Frančiška iz Grahovega pri Cerkni- 
ci. S tem jo preklicujem. 
1948 Levar Frančiška 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Lo- 
trič Ernest iz Ljubjane. S tem jo pre- 
klicujem. 
1950 Lotrič Ernest 

Osebni avto je med vožnjo dne 30. V. 
194« na progi Laško—Celje—Ljubljana 
izgubil evidenčno tablico št. S—0521. S 

tem se navedena evidenčna tablica P 
klicuje. 
1946' Ministrstvo za industrijo 

in   rudarstvo, 
prometni odsek, Ljubljana 

Preklicujemo  izgubljeno šofersko j " 
kaznico na  ime Zupan   Ivan, izdano ° 
IV.  armije, sabrojno odelenje 4. sle • 
neznana, ter izkaznico OF. izdano od • 
OF Rakek, št. 523 902. 
Ministrstvo   za   notranje   zadevo   FL" 

Oddelek uprave državne varnosti 
I960        za ljubljansko okrožje 

Vojna knjižica (broj nepoznat) na iffl 
Dragi Mladenović, stanji vodnik, slušaoc 
kursa za vezu 23 ud. divizije, izgubljena 
je te se oglašava nevažećom. 
1972 Mladenović Drag 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime M°" 
zetič Silva iz Ljubljane. S tem jo ••^ 
klicujem. 
1956 Mozetič Silva 

Ukradena mi je bila začasna osebn 
izkaznica, izdana od 0N0O Cerknica lD 

legitimacija OF na ime Mulec Francia*?' 
Otok 7. S tem jih preklicujem. 
1975 Mulec Franflšfc» 

Izgubila sem osebno izkaznico š}e\ 
033495, izdano od komande NM v U»K 
Mani na ime Nabornik Iva iz Ljublja11 • 
S tem jo preklicujem. 
1942 Nabornik Vf* 

Izgubil sem osebno izkaznico št. l'.j 
izdano po okrajnem odboru v ^ g[L 
Lendavi, glasečo se na ime Nemeti » v 
fan, trgovec, rojen 21. avgusta Wyv\ 
Turnišču. bivajoč v Dolnji Lenda"' 
Kranjčeva št. 6. S tem jo preklicuje"1, 

1955 Nemeti štela" 

Izgubila sem začasno osebno izkazn.^g 
izdano od krajev. LO Malkovec na lB|0 
Rukše Milka iz Novega mesta. S tem J 
preklicujem. 
1961 Rukše Milli*1 

Izgubila   sem   zač. osebno   izkažnic 

št. 66, izdano od KLO na Javorniku n* 
ime Svetina Marija iz Slov. Javornika 
S tem jo preklicujem. 
1976 Svetina Marij3 

Izgubil sem spričevalo 5. razreda k*£ 
sic: e gimn. v Ljubljani, izdano za s ' 
1 1940/41. od ravnateljstva klasic"» 
gimn. v Ljubljani na ime Soba Ivan 

Zdol pri Brežicah. S tem ga pre•cu 

jem. 
1943 Šoba Iva» 

(zgubil sem začasno osebno izkazn'e 
št. 563, izdano od KLO v Celju na i* 
Valand Franc iz Gorice. S tem 1« P1 

klicujem. ' 
1974 Valand Franc 

Izgubil  sem   osebno  izkaznico ••/ 
063398, izdano od komande NM v LJ" 
Rani na ime Vidmar Josip iz Ljnb'J3 

S tem jo preklicujem. , ' •!' 
1068 Vidmar 3<>W 

Založba: Uprava Uradneea lista LES: urednik: Pehar Robert; tiska tiskarna »Merkurc d. d, — vil v Liublianl 



VESTNIK 
_    URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Letnik 1. I Priloga k 42. kosu Uradnega lista LRS z dne 8. jiteiija 1946. Štev. 16. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

26. Odločbe za posamezna podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

26. 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

Urad za cene pri predsedništvu  vlade  LRS je  določil 
Proizvodne cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Konzorciju   usnja in čevljev v Kranju: 

^oäke rudarske čevlje iz mazane kravine s trdo kapico, 
dvojna opetnica, všit jezik, dvojni polpodplat, oko- 
rni, peta s planinčarji, št. 40—46 .     .     par din    585— 
Cena velja franko izdelovalnica vključno skupni davek na 

poslovni promet, ki je vračunan v ceni usnja. 
St. 464/4 z dne 18. maja 1946. 

Državni gozdni upravi v Slovenjem Gradcu: 
i  . • din 
'• jelovi sodi 580X1150X320 — 10/12 mm po . . , 28— 
<• Jelovi sodi 700X1400X380 - 10/12 mm po . , . 39.60 
ö- jelovi sodi 700X1510X420 — 10/12 mm po . . . 44.30 

Cene veljajo franko vagon Mislinjo brez davka na poslovni 
Promet. 

St. 1572/2 z dne 22. maja 1946. 

Tvrdki H a ein Ana, ščetarstvo v Komendi; 

Jr'aïa za konje . 
?,rt^a za obleko . 
starica  .    .    . 

,,,,,. komad din 43.75 
,    i    t    ,    .    . komad din 22.40 
,,-.*.. komad din   9.60 

Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 1723/1 z dno 18. maja 1946. 

Tovarni  kemičnih  izdelkov  Golob   &  Co., Ljubljana: 

Sumitran  mast  za čevlje v pločevinastih  Škatlah po 
Ve kg ducat din     84— 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1726/2 z dne 21. maja 1946. 

tesen 
Tvrdki »E v a«, tovarni copat v Ljubljani: 

e coklo-sandale, podplat iz enega komada (les), 
S°rnji del iz širokih jermenov iz mazane svinjine, 
usnje pribito na podplat z žeblji št. 26—30 par din 

št. 31—35 par din 
št. 36—39 par din 
št. 39—46 par din 

87.- 
102— 
114.— 
125.— 

Vo-i ^ene ve^ai° franko tovarna  vključno  skupni  davek na 
«ovni promet, ki je vračunan v ceni usnja. 

s'- 457/4 z dne 23. maja 1046- 

Tvrdki Pletarnaz. z o. j. v Ptuju: 

300 Coupé košare (ročni kovčegi) iz bele ali ku- 
hane   vrbo,   brez   ključavnic, 60 cm dolžine 

65 cm      „ 
70 cm      „ 
75 cm      „ 
80 cm     „ 

1329/1 košarice za kruh iz finih vrbovih viter   , 
1329/2 košarice za kruh iz finih vrbovih viter, večje 
1601    košara za otroka >Albint, iz bele vrbe, ovalna 
1601/1 stojalo in palica za košaro >Albin< . 
1604/2 sedež  za  sanke;  lesen  sedež, naslonjač iz 

bele vrbe  
1702    košare za papir iz I-a vrbovih viter, oglate, 

leseno dno  
1702/1 košare za papir iz Il-a vrbovih viter, oglate, 

leseno dno .    •  
1703/1 košare za perilo iz bele vrbe, ovalne, 5 dm 

prečnica iz trdega lesa, gornja dolžina do 60 cm 
isto   63 cm  

komad 
din 

177.50 
197.- 
217.- 
236.- 
266.- 
39.— 
42.50 

314— 
127.— 

62.- 

80.80 

63.10 

isto 
isto 
isto 
isto 
isto 

70 cm 
75 cm 
85 cm 
90 cm 
95 cm 

220G 

2231 

isto 100 cm 
torbice za gospodinje iz rogoza z vezanim: 
ročaji, dolžina 13 cm  
košarice za trg iz vrbovih viter, oglate, >Mara 
Košara z barvanimi okraski din 10 več. 

2235/1 torbice za gospodinje iz viter, leseno dno, 
35 cm gornje dolžine 
Torbica z barvanimi okraski din 10.— več. 

1750/8 košare za prejo, 90X65X70 cm iz bele vrbe, 
klinci iz pocinkane žice, zgoraj okvir iz bu 
kovine, na dnu 2 prečnici iz bukovine . 

2244/1 košare za gospodinje ovalne iz vrbe in vite 
2244/2 iste, večje  
2244/3 iste, večje  

Za košare št. 2244/1—3 z barvanimi okrask 
din 10.— več. 

otroški sedež za kolo 20X25 cm z ležaji za noge 
ogrodje za streho otroškega vozička »Divjak« 
naslonjač za otroke iz bele vrbo in palic 
iztepač iz bele vrbe  
predpražnik iz rogoznih kit  
opletenje  balonov  z  belo  vrbo  in   vitrami 
vsebine 1—3 litrov  

5 litrov     ....... 
10 litrov     ....,,. 
15 litrov  
20 litrov  

135.50 
144— 
151— 
158.75 
178.50 
191.50 
199— 
216.50 

77.— 
97.50 

54.60 

752.— 
67— 
75.75 
95.50 

1604 
2403 
1523 
1004 
1717 
2131 

98 75 
180— 
146— 
29— 
39 50 

38.- 
52.- 
65.- 
78.- 
91.- 

Cene veljajo franko skladišče v Ptuju brez javnih dajatev, 
St. 1990/3 z dne 22. maja  1946 

Tvrdki C. D. Hočevar,  Kamnik: 

1 kg kranjskih   motik  —  kovanih   —   kaljenih   in 
lakiranih din      59.75 

Cena  velja  franko skladišče  Mekinje pri  Kamniku  bre2 
javnih dajatev. 

St. 2012/2 z dne 18. maja 1946. 



— 00 — 

Tvrdki   Jugo k reda   v Mirni: 
din 

l.a bela  šolska  kreda,  ovita  v  kartonih  po  100  ko- 
madov, karton 54.75 

b bela" šolska kreda, neovita v kartonih po 100 ko- 
madov, karton 48.65 

2. barvasta plakatna kreda, ovita,, v škatlah po 12 ko- 
madov, škatla 23.20 

3. barvasta pastelna kreda 525/12 — barvna, v škatlah 
po  12 komadov, škatla '.     .        3.27 
ali 1 grs  (144 škatel po 12 komadov) ....    471.00 

4. barvasta pastelna kreda 525/6 — barvna v škatlah 
po 6 komadov, škatla 2.25 
ali 1 grs (144 škatel po 6 komadov) 324.— 

Cene veljajo franko tovarna vključno v*se javne dajatve. 
St. 1784/2 z dne 25. maja 1946. 

Tvrdki Srečko Kobi v Preserju: 

navadni  sobni  stol iz neupognjenega bukovega  lesa, 
komad      din    141.— 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
' Št. 2231/2 z dne 27. maja 1946. 

Tvrdki   Cakš Vladimir v Ljubljani: 

1. votkove  cevke komad din  11.90 
2. cevko za avtomatske čolničke     .     .     .     komad din 10.46 
3. matična vretena komad din    6.48 

Pri ceni za votkove cevke in cevke za avtomatične čolničke 
niso vračunani jekleni obročki, ki se zaračunajo posebej. 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 2256/2 z dne 29. maja 1946. 

Tvrdki Fr. Slamič  v Ljubljani-Vič: 
din 

1. 1000 kom. kronskih zamaškov za zapiranje steklenic, 
iz črne pločevine, dvakrat lakirani, z vložkom iz stis- 
njene plutovine 250.— 

2. isto, brez vložka iz stisnjene plutovino ....    142.60 
3. doze iz bele pločevine predelane iz doz UNRRA pa- 

ketov (za potrebe IV. armije) ....     komad       1.71 
Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
6t. 941/3 z dne 30. maja 1946. 

Tvrdki Fabian Ivan, izdel. čistil v Ljubljani: 

krema za čevlje v škatlicah neto. težine 25 gr ducat din  59.70 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 2075/1 z dne 30. maja 1946. 

Tvrdki ^Herkules« v Ljubljani, Poljanska cesta 42: 

1000 kom. pločevinastih plomb din 113.— 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 1961/3 z dne 31. maja 1946. 

Domu slepih v Stari Loki: 

1. ročne košarice — holandarico    ,    t    ,    s 

2. ročne košarice — cekarji      .    ,    ,    .    • 
3. košare za odpadke  (papir) .    .    ,    ,    « 
4. košare za odpadke, okrogle ....    « 
5. košara za dojenčke        .    .    »    <    «    < 
6. košara za perilo >    * 
7. tlolikalka .-.»<»..•• 
8. krtača za obleko ••»•*•>• 
9. krtača Hkarica     ..»..«»• 

10. metle iz žime ..,,..«». 
11. blatarice   .......... 

Cene veljajo franko Dom slepih' brez javnih dajatev. 
Št. 2115/1 z dne 22. maja 1946. 

komad 
din 
85.50 
90.75 

125.25 
113.25 
184.50 
150.— 
68.25 
45.75 
21.25 

106,— 
9,75 

Tvrdki  Gre goric Josip,  Bled,  Zagorice  •: 

1. posteljni ogrevalnih »Janezek«  .      .      .      komad din   420.— 
2. posteljni ogrevalnik »Mica« ....      komad dni   460.— 
3. posteljni ogrevalnik »Jože« ....      komad diu   480.— 

Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev 
Št. 799/3 z dne 31. maja 1946. 

Tvrdki : E k ar,  tvornici   kovinaelili  izdelkov   v Ljul idjaiii 

1. art. 1402 ovalne rinčire za posleljc  1.167.50 
2. ari.  1702 jekleni členki za čevlju  1.•8 — 
3. art. 1722       „          „                    '<>4.50 
4. ait. 1723       „          „       „                    092.H.) 
5. art. 1724       „          .,       „       „         ..... 71»; oO 
6. art. 1725       „          „„„.,... 047.50 
7. art. 1726       „          „       „  «iJJ.- 
8. art. 1727       „          „                    70.>..>0 
9. art.  1728       „          .,                   736.- 

10. art. 1729       „          „                            ..... 718-)0 
11. art. 1730       „          .,                    000.- 
12. art. 1740       „          .,         707.n0 
13. art. 1741        „          „       „  790 30 
14. art. 1750       „          „                   740.i>O 
15. art. 5380, 14/21 sponke za tube, galvanizirane .     . 43.;« 
16. art. 5380, 16/24       „       „     „              „             .     . 46.4o 
17. art. 5380, 19/28       „       „     „              „  -          .     . 51 :— 
18. art. 5380, 22/33       „       „     „              „             ,     . 56.2» 
19. art. 5380, 25/38       „       „     „              „             .     , 02.20 
20. art. 5380, 27/41       „       „     „               „              ,     . H»-f 
21. art. 5380, 30/45       „       „     „              „             .     . 69 oO 
22. art. 5380, 35/54       „       „     „               „              .     . 79.80 
23. art. 5380, 40/60       „       „     „               „              ,     . 86.- 
24. art. 5380, 43/68       „       „     „              „             ,     , 94.40 
25. art. 5380, 50/75       „       „     „               „              ,     . 101-50 

Cene veljajo franko tovarna za 1000 komadov brez javnih 
dajatev, ki nastanejo v trenutku prodaje in neposredno obre- 
menjajo blago (prometni davek, pogodbene in pobotnične takse). 

Št. 1911/2 z dne 31. maja 1946. 

201-- 

323.— 
z due 

Tvrdki Remec &,Co., Duplica pri Kamniku: 

1. stol št. 529 iz bukovine, politiran   .     .   komad din 
2. stol št. 548 iz parjene bukovine, politiran na visoki 

sijaj v naravni ali temni barvi   .     .     .   komad din 
S  to   odločbo  preneha   veljati   odločba   št.   202/5 

26. IV. 1946 in z njo določena cena za stol št. 529. 
Ceni veljata franko tovarna brez javnih dajatev 
Št. 2288/6 z dne 22. maja 1946. 

Tvrdki SodovnikFranc, kovinski izdelki v Ljublja^ 
Cernetova 26: 
1. škarje  za   pohištvo   iz   medenine,   poniklane, 

art. 16 c, 30 cm      ....... par din 
art. 16 b, 25 cm      ..,>»». par din 
art. 16 a, 20 cm      ...»,.. par din 
art. 16,    15 cm      ....... par din 

2. ščit iz medenine art. 14  kom. din 
3. kapice iz tračnega železa art. 13 .     .    . kom. din 
4. vložek za ključ art. 12  kom. din 
5. ščit za šatulje art. 11  kom. din 
6. ščiti za pohištvo art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 10 

a) iz svetlo vlečenega železa .... kom. din 
b) iz medenine  kom. din 

7. rinčice za brivske čopiče iz tračnega železa kom. din 
8. zapirači za konzervo  kom, din 

Cene veljajo franko delavnica brez javnih dajatev. 
Št. 2251/1 z dne 27. maja 1946. 

39.91 
35.80 
31-67 
29.— 

1.25 
0.38 
1-- 
0.65 

1.85 
2.10 
1.40 
2.- 

Tvrdki A. Westen d. d. Celje: 
posoda za prevoz mleka, iz pocinkane pločevine, vse-    ._n_ 

bina 30 litrov din    »>'u- 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev 

Št. 2385/1 z dne 31. maja 1946. 

Založba; Uprava Uradnega lista LRS; urednik: Robat Robert; tiska tiskarna >Merkur< d, d, « ysi x Ljubljani- 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik lil. Priloga k 43. kosu z dne 12. junija 1946. Številka 43. 

Vlada Ljudske republike 
Slovenije 

Objava 
ministra za trgovino in preskrbo vlade 

LUS o podelitvi častnega naziva 
^Udarniška   odkupna  komisija  kampa- 
nje 1945/46«   okrajni  odkupni  komisiji 

Maribor-okolica 

Po zaslišanju in na predlog posebne 
ocenjevalne komisije, ki so jo tvorili 
gladno z navodili ministrstva za trgo- 
ytoo in preskrbo vlade LRS (okrožnica 
*l- 54/142 z dne 20. II. 194G) zastopniki 
JjSeL okrožnih ljudskih odborov in ki je 
^ne 31. maja 1946 pretresla rezultate 
's_eh okrajnih odkupnih komisij Ljud- 

?1:e republike Slovenije v dobi odkupne 
KaOipanjo poljski1! pridelkov 

ugotavljam: 
t:rajna odkupna '-omisija Maribor okoli- 
ft prejme častni naziv »Udarniška,odkup- 
a komisija kampanje v letu 1945/46«. 

zrni komisija ie dosegla naslednje re- 
I8^d : 0Dvezna oddaja krompirja 
, •%, zamenjava krompirja za koru- 
«> 85,84%, fižol 36,98%, žitarice 63,41% 
per Prostovoljna oddaja zaseke 2878 kg. 
, 0vprečna skupna oddaja vseh pridel- 
av _ znaša 106,69%. Sodelovanje poli- 
j cnih organizacij in aktivistov, ki so 
jZv_edli skupaj 220 sestankov, med temi 
llj?v množičniii s kmetovalci in 85 s po- 
lnim aktivom, je še posebno koristilo 

j-;*PehiL Komisija je pravočasno posi- 
pa izčrpna in pregledna poročila ter 
VaiZ^l° v s^uPni oceni glede na tekmo- 

aini načrt upravičeno zaslužila  častni 

./[stni red okrožij v odkupni kampa- 
J1 Je, upoštevajoč tekmovalne pogoje, 
«aslednji: 

'• ljubljansko okrožje z najboljšima 
okrajnima odkupnima komisija- 
ma Rakek in Jesenice, 

H- celjsko okrožje z najboljšimi 
okrajnimi odkupnimi komisijami 
Trbovlje, Ccljc-okôlica in Konji- 
ce, ki si delita II. in •. mesto, 

•. novomeško okrožje z najboljšima 
okrajnima odkupnima komisija- 
ma Kočevje in Črnomelj, 

*V. mariborsko okrožje z najboljšimi 
okrajnimi odkupnimi komisijami, 
udarnico Maribor-okolica, Preva- 
lio in Murska Sobota, ki si delita 
H. in III. mesto. 

okorarniška odkupna komisija-Maribor- 
Wì- ter navedene okrajne odkupne 
sv. USlJe po posameznih okrožjih Ljnd- 

0 retvublike Slovenije naj služijo kot 

Objave 
zgled   požrtvovalnega   dela  za  obnovo 
naše domovine. 

Ljubljana dne 3. junija 1946. 
Kab. štev. 60. 
Minister za trgovino in preskrbo 

vlade LRS: 
Tone Fajfar s. r. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
788. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo: »Jcrruin« Leon Stupica. 
Po  odločbi  MLO   za   okrožno  mesto 

Ljubljana z dne 16. 1. 1946, TP št. 49/46, 
se vpiše delegat Vernik Stanko, trgov- 
ski pomočnil: iz Ljubljane, Kneza Koc- 
lja 49. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne' 1. junija 1946. 
Rg A VIII 54/2 

789. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo:   Dolenjclcndavska  hranilni- 

ca. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Dolnji Lendavi od 27. III. 1946, 
opr. št. Zapi. 31/46-8, 31/46-9, 10 in 11, 
se vpiše, da so na ime se glaseče delni- 
ce à 400 din prešle v državno last Fede- 
rativne ljudske republike Jugoslavije, in 
to: št. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 
402, 403 in 404 last Weiler A. M., Wien, 
Schleifmühlgasse 9, št. 80, 540, 619, 806, 
1363 1384, 1385 in 1386 last Charmatz 
Riharda, Wien, št, 285, 286, 287, 288, 
289, 302, 303, 304, 305, 306, 935, 936, 
937, 1032, 1033 in 1034 last Mozelt Al- 
freda, Eisenstadt, Avstrija, št. 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 449, 628, 629. 630, 
631, 632, 633, 634, 938, 639, 940, 941, 
1028, 1029, 1030 in 1031 last Mozelt Ru- 
dolfa, Eisenstadt, Avstrija. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 3. junija 1946. 

B I 1/3 

790. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 1. junija 1946. 
Besedilo: Beno Vortman. 
Izbriše se zaradi izstopa iz firme so- 

imetnik Dervarič Karol. trgovec v Dol- 
nji Lendavi 

Firmo   zastopa   in   podpisuje   odslej 
Vortman Ladislav sam. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 1. junija 1946 
A I 47/5 ., 

* 
791. 

Sedež: Lokav«. 
Dan vpisa: 31. maja 1946. 
Besedilo: Hönigman Oswald, opekar- 

na, Lokavci. 
Po odločbi, okrajne zaplembene komi- 

sije v Ljutomeru od 10. IX. 1945, opr. 
št. 75, ee vpiše, da je ta firma prešla 
v državno last Federativne ljudske re- 
publike Jugoslavije. 

Naziv firme odslej: 
Državna opekarnr, Lokavci. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 31. maja 1946. 

A I 2/9 
* 

792. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. junija 1946. 
Besedilo: Mariborska livarna in tvor- 

nica kovin v Mariboru, Motherjeva ul. 
št. 15. 

Po odločbi mestne zaplembene komi- 
sije v Mariboru od 15.  XI., 1945, opr. 
št. 2678,  se vpiše, da je firma prešla, 
v državno last Federativne ljudske re- 
publike Jugoslavije. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 1. junija 1946. 

A 11/41 

793. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. junija 1946. 
Besedilo: Länderbank Wien d. d., po- 

družnica Maribor v likvidaciji. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v  Mariboru od  17.   II.  1946, opr. 
št. 3513, se vpiše, da je ta firma prešla 
v državno last Federativne ljudske re- 
publike Jugoslavije. 

Okrožno kot trg. sodišče v Maribora 
dne 1. junija 1946. 

B 7/14 

794. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. junija 1946. 
Besedilo:    Marko    Rosner,   Maribor, 

Mcljska cesta. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru-od-25.  X. 1946, opr. 
št. 2499, se vpiše, 4a je ta firma prešla 
v državno last -Federativne ljudske re- 
publike Jugoslavije;    '    \ ^   -• 
"Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 1. junija 1946. 
A I 173/5 
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Zadružni register 

Vpisi: 
795. 

Sedež:  Begunje  nad Cerknico. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Begunjah nad Cer- 
knico. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne à. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega go- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni pačrt za vsa- 
kega člana,- c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odo- 
brenem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 300 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. — Vsak zadružnik jamči še s pet- 
najstkratnim zneskom vpisanih deležev. 
— Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. — Vabilo na 
skupščino se pošlje poleg tega vsem 
LOO, v območju katerih posluje, in vsem 
članom, slednjim najmanj 8 dni pred 
skupščino. — Upravni odbor sestavlja- 
jo predsednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni načelniki odsekov in 2 člana in se 
voli za dobo treTi let. — Vsako leto iz- 
stopi tretjina odbornikov. — Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik upravnega odbora, če sta 
pa odsotna, dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: Popek 
Franc, delavec v Begunjah 71, predsed- 
nik, Meden Marija, posestnika hči v Be- 
gunjah 42, tajnica, Turšič Milan, mesar 
v Begunjah 24, blagajnik, Maček Anton, 
kovač v Selščku 30. Suhadolnik Franc, 
posestnik, Kožljek 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. junija 1946. 

Zt 55/46 -- Zadr. V 96/1 

Spremembe in doti 
796. 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Tržiču, zadruga z neomejenim jam- 
stvom. 

Po odločbi NVS - ministrstva za finan- 
ce z dne 13. februarja 1946, štev. 
612-V-194S, se vpKe delegat Markelj 
Franc iz Tržiča, Blejska c. 11. 

Okrožno sodišče \ Ljubljani 
dne 1. junija 1946. 
Zadr. II 137/109 

* 
797. 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo: Tržiška posojilnica v Trži- 

ču, zadruga z omejenim jamstvom. 
Po odločbi NVS - ministrstva za finan- 

ce z dne 13. februarja 1946, štev. 
612-V-1945, se vpiše delegat Markelj 
Franc iz Tržiča, Blejska c. 11. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. junija 1946. 

Zadr. I 32/112 

798. 
Sedež: Žiri. 
Dan vpisa: 24. maja 1946. 
Besedilo: Mlekarska zadruga v žireh, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Na skupščini dne 7. aprila 1946 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo zadruge odslej: Živinorej- 

ska zadruga z omejenim jamstvom v 
Žirch. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 

| trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živi- 
no, zlasti plemenjake in živinorejske 
potrebščine za svoje zadružnike 'ali po- 
sreduje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne izdelke vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postav- 
lja v svojem gospodarskem okolišu zbi- 
ralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
ne pašnike za živino svojih zadružni- 
kov; f) da prireja za svoje zadružnike 
živinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada k 
pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 200 din. 
Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev. 
Upravni odbor sestavljajo predsed- 

nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 6 članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Vabilo na skupščino pošlje zadruga 
vsem LOO, v območju katerih posluje, 
in vsem članom, slednjim najmanj 8 
dni pred skupščino. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Potočnik Ivan, Semič Ignacij, Kopač 
Albin, Jašovec Jože,, Krajne Maks, 
Vrabec Josip in Erznožnik Leopold, vpi- 
šejo pa se, člani upravnega odbora: 

Strel Justin, posestnik, Brezovica, 
Luznar Ivan, pos. sin, Dobračeva, 
Gruden Franc, posestnik, Žiri, 
Rupert   Franc,   posestnik,  Nova  vaS> 
Novak Janez, posestnik, Račeva, 
Jurca Matija, posestnik, Brekovce, 
Pivk Franc, posestnik, Zirovski vrh) 
Novak Blaž, posestnik, Stara vas 1* 

Okrožno  sodiščo  v  Ljubljani 
dne 24. maja 1946. 

Zadr.  I  109/9 

799. 
Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ormožu. 
Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev (čl. 5. za- 
družnih pravil). 

Izbrišejo se  dosedanji člani  uprav- 
nega odbora: 

Munda Ivan, posestnik, Frankovci, 
Janežič Ivan, posestnik, Litmerk, 
Tomaželj Marija, posestnica, Sv. To- 

maž, 
Skorjanec Ivan, žel. uradnik, Orni°?> 
Stamberger Janko, posestnik, Sredi' 

šče. 
Vpišejo se na novo izvoljeni člani 

upravnega odbora: .. 
Gerlovič Franc, železniški uradni»» 

Ormož, 
Tomšič  Nada,  učiteljica,  0rmož-H3r

; 
dek, 

Kolarič Anto, kmet, Središče, 
Lovrec Ivan, kmet, Središče. 
Gasparič Filip, kmet, Trgovišče, 
Petek Štefan, kmet, Podgorci, 
Radovanović Vinko, kmet. Koračić6, 

Okrožno kot trg. sodišče v Marib<>rU 

dne 20. maja 1946. 
Zadr I 137/15 

800. 
Sedež: Sv. Križ pri Ljutomeru. 
Dan vpisa: 21. maja 1946. , „„ 
Besedilo: Kmetijska blagovna •••• 

ga z o. j. Sv. Križ pri Ljutomer«. 
Zadruga temelji odslej na novih V* 

vilih, sprejetih  na skupščini dne 
aprila 1946. . 

Naziv   zadruge   odslej:   Nabavna 
prodajna    zadruga   z   omejenim   Ja 

s tvom v Križ e ve ih. 
Sedež: Križevci pri Ljutomeru. 
Zadruga je ustanovljena za ned 

cen čas. 
Naloga zadruge je: a) nabava in P 

daja gospodarskih in življenjski».v. 
trebščin za članstvo brez posrean ^^ 
b; vnovčevanje pridelkov in ^JLnje 
članov brez posrednikov,- c) n&^ era{c' 
in nakupovanje inventarja in nepr ^• 
nin, kolikor je to v zadružno •0• u'sta- 
ustanavljanje in sodelovanje PrJ g zfl. 
navijanju poslovalnic in oddajalis ,^/ 
družnih gostiln in podjetij, zarach v. e) 
še in cenejše preskrbe svojih član ]re- 
sklicevanje članskih sestankov, ubi- 
janje predavanj in tečajev za .'P-^e- 
tev zadružne vzgoje in aktivnejše ^, 
lovanje ter prebujanje zadruzn 
vesti. 
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"se te naloge opravlja radi samopo- 
v?0ci in izboljšanja gospodarstva svojih 
lanov in delovnega ljudstva. 
zadružni delež znaša 150 din in se 

Placa ob vstopu v zadrugo takoj ali pa 
; 10 enakih mesečnih obrokih. Vsak 
«Ktružnik jamči s petkratnim zneskom 
»Pisanih deležev. Priobčitve članom se 
svrše tako, da se razglase v zadružnem 
glasilu in da se nabijejo na zadružni 
£azglasni deski na sedežu upravo in 
ïseh podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
Podpredsednik in toliko članov uprav- 
na odbora kot je poslovalnic, ki jih 
vo[\ skupščina za dobo 3 let. Vsako leto 
e izmenja ena tretjina članov odbora. 
zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

olK predsednik in en član upravnega 
^°°ra  oziroma  dva člana upravnega rjbora, ali pa  po  en eIan Upravnega 

dbora in po en nameščenec, ki ga po 
Pohodni   načelni   odločbi   skupščine 
pravni odbor pooblasti in ga prijavi za 
Pis v zadružni register, 
«brišejo se dosedanji člani upravne- 

ga odbora: 
SUib.ec   Alojz,  posestnik,  Stara  vas, 
kjuhec Anton, posestnik, Logarovci, 
ktrald Josip, posestnik, Križevci, 
^olamič Franc, posestnik, ŠalincL 

, "pišejo  se  na  novo  izvoljeni  člani 
javnega odbora: 
Se, 

••<• Franc, kmet, Logarovci, pred- 

^uhala Franc, kmet, Križevci, 
j?Javič Alojz, kmet, Banovci, 
plunder Franc, kmet, Veržej, 
^•• Franc, delavec, Vogričevci, 

. ^dec Ferdinand, kmetovalec, Prece- 
• inni * tin 
Ok: 

ici. 
rožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 21 maja 1946. 
Zadr II 63/45 

Ï« 398/46-2 1996 

Oklic 
..Tožeča stranka Blejec Josip, strojni 
}«vec, Ljubljana, Posavskega ul. 7/1, 
g vložila proti toženi stranki Blejec 
Žt l.roJ«ni Kessler, Ljubljana, Vrtača 
T 5/I, radi razveze zakona k opr. št. 
10 398/46 tožbo. 
.«arok za ustno razpravo se je določil na 
•?.• julija 1946 ob 10. uri pred tem 
60£scem v sobi št. 140. 

•^•• bivališče tožene stranke ni zna- 
nu' Sve Ü Postavlja Peterca Fran, tajnik 
poznega sodišča v Ljubljani, za skrb- 

mi'>ki J° b° zastopal na njeno nevar- 
a?

st • stroške, dokler ne nastopi sama 
1 nö imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. junija 1946. 

T° 320/46 * 2011 

Oklic 
Ma •?••• Nada' frizerska pomočnica v 
j^iboru, Smetanova 42, je vložila proti 
b0r 

Uznigorju Francu, šoferju v Mari- 
Ra K- 

Slr°ssmajerjeva 8, sedaj neznane- 
L °lYa»šča, proti Nosanu Antonu, trg. 
v<J?0cnikn v z£- Kungoti in proti »Na- 

••« (Nabavljalnemu zavodu Sloveni- 

je) v Ljubljani, podružnica Maribor, 
tožbo radi 60.800 din. Javna ustna raz- 
prava o tej stvari bo dne 17. junija 1946 
ob 8. uri pri tuk. sodišču, soba št. 84. 

Ker je orvotoženec Kreuzinger Franc 
neznanega bivališča, mu je postavljen 
Lečnik Miloš, tajnik tuk. sodišča, za 
skrbnika, ki ga bo zastopal na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
javi ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno  sodišče v Mariboru, civ. odd., 

dne 3. junija 1946. 

To 358/46 
Oklic 

2012 

Ribič Elizabeta rojena Zelenik, gospo- 
dinja na Pobrežju, Masarykova ulica 
št. 5, je vložila proti Ribiču Ivanu, mi- 
zarju ravno tam, sedaj neznanega biva- 
lišča, tožbo na razvezo zakona. Javna 
ustna razprava je določena na dan 21. 
junija 1946 ob 8. uri pri tuk. sodišču, 
soba št. 84. 

Ker jo toženec neznanega bivališča, 
mu je postavljen Lečnik Miloš, tajnik 
tuk. sodišča, za skrbnika na čin, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne javi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno  sodišče   v  Mariboru 
dne 7. junija 1946. 

To 359/46 * 2010 
Oklic 

Tožeča stranka Jezernik Frančiška 
roj. Friedau, šivilja v Mariboru, Koro- 
ška cesta 32, je vložila zoper Jezernika 
Ivana, slaščičarskega pomočnika v Ma- 
riboru, sedaj neznanega bivališča, tož- 
bo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je določena na 
9. julija 1946 ob 10.30 uri pri tem so- 
dišču v sobi št. 80. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, mu postavlja sodišče tov. Lečnika 
Miloša, sodnega pripravnika v Maribo- 
ru, za skrbnika na čin. Ta bo zastopal 
toženca na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se sam ne javi aH ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno  sodišče  v Mariboru 
dne 1. junija 1946. 

To 357/46. * 2009 
Oklic 

Tožeča stranka: Činžat Ana rojena Sa- 
jovec, gospodinja v Pobrežju, Mejna uli- 
ca štev. 18, jo vložila zoper Cin- 
žata Mihaela, rudarja nekje v Ameriki, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. 

Javna ustna razprava je določena na 
dan 9. julija 1946 ob 11. (enajsti) uri v 
sobi št. 80. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, mu postavlja sodišče tov. Lečnika 
Miloša, tajnika okrožnega sodišča v Ma- 
riboru, za skrbnika na čin. Ta bo za- 
stopal toženca na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne javi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno  sodišče  v Mariboru 
.dne 30. maja •6, 

I Sp 541/46-2 1993 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Poljanšek Alojzij, rojen dne 27. maja 
1909 v Sovinji peči št. 6, sin umrlega 
Tomaža in umrle Frančiške roj. Hribar, 
kmet iz Sovinje peči št. 6 v Tuhinju, 
pristojen v Srednjo vas,, je odšel dne 
1. novembra 1944 v partizane. O božiču 
istega leta je bil v Lučah pri Gornjem 
gradu od okupatorja ujet in odveden v 
celjske zapore, od tam pa po enem me- 
secu v zapore v Maribor. Zadnjo vest 
je dal o sebi dne 17. januarja 1945, od 
takrat dalje pa nič več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove polsestre 
Pavlic Frančiške, gospodinje iz Sidole 
št. 11, postopanje za proglasitev za 
mrtvega, ter se izdaje poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali temu po- 
stavljenemu skrbniku Klemenčiču Iva- 
nu, zvaničniku v Kamniku. 

Poljanšek Alojz se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. » 

Po 1. IX. 1946 so sodišče na vnovične 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrt- 
vega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 6. junija 1946. 

II Sp 265/46 * 2013 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Bernik Stanislav, rojen 13. XI, 1907 v 
Ljubljani, r. k. vere, samski, sin Bernik 
Frančiške, izven zakona rojen, usnjar, 
stanujoč nazadnje v Bistrici št. 76 pri 
Tržiču, je bil od Nemcev 26. III. 1942 
aretiran in odveden v zapor v Begunje. 
Dne 17. IV. 1942 so ga Nemci odpeljali 
iz Begunj na Jesenice, ter so istega dne 
izdali Nemci lepak, da je kot talec ustre- 
ljen, v resnici pa Nemci takrat niso 
Bernika Stanislava ustrelili, temveč ga 
odpeljali z ostalimi v Nemčijo neznano 
kam. 

Od tedaj dalje ni o njem nobenih ve- 
sti. 

V Slov. zborniku od leta 1945. je na 
strani 280. objavljen lepak, na kate- 
rem je kot prvi naveden Bernik Stani- 
slav, da je bil ustreljen kot talec. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove matere Bernik Frančiške, tov. 
delavke v Bistrici št. 76 pri Tržiču, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaje poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali hkrati s tem postav- 
ljenemu skrbniku Železniku Simonu, 
sodnemu uradniku pri okr. sodišču v 
Kranju, do 1. X. 1947. 

Bernik Stanislav se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali da druga- 
če kako vest o seti. 

Po 1. X. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne. 7. imk •&• 
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I Sp 113/46-3 1990 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Berce Ralko, roj. 9. III. 1905 v Dorn- 
bergu, pristojen v Ljutomer, učitelj me- 
ščanske šole v Ljutomeru, je služil pri 
partizanih in sicer v I. četi, 4. bat., 40. 
diviziji VI. korpusa, III. linije in je pa- 
del po pripovedovanju njegovih tova- 
rišev dne 7. I. 194K v bojih pri Zolja- 
nah pri Našicah, zadet od nemške mine. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvaja po prošnji 
njegove žene Berce Ljube, učiteljice v 
Ljutomeru, postopanje v dokaz smrti 
pogrešanega in se izdaje poziv, da vsa- 
kdo, komur je kaj znano o pogrešanem, 
javi to sodišču ali hkrati postavljenemu 
skrbniku Korošaku Josipu, pis. uradni- 
ku v Ljutomeru, do 1. IX. 1946. Po pre- 
teku tega roka in izvedbi dokazov se bo 
odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodiščo v Ljutomeru 
dne 5. junija 1946. 

I Sp 112/46—3       * 1989 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Juranovič Franc, roj. 29. I. 1923 v 
Nunski grabi, pristojen v Slamnjak pri 
Ljutomeru, samski, po poklicu delavec 
v Podgradju štev. 30, se je po vrnitvi 
iz nemškega ujetništva pridružil parti- 
zanom in je deloval kot kurir do de- 
cembra 1944 v ljutomerskem okraju, od- 
koder je bil premeščen v začetku leta 
1945 v Lackov odred in je po pripove- 
dovanju njegovih tovarišev Straha Aloj- 
za iz Boračevega in nekega Toplaka s 
partizanskim imenom »Zvonko« padel 
26. II. 1945 v bojih z Nemci na položaju 
na Pesku nad Vitanjem. 

Ker je verjetno, da je pogrešani Ju- 
ranovič Franc umrl, se uvede na pro- 
šnjo njegove matere Juranovič Ane, vi- 
ničarke v Podgradju št. 30, postopek o 
dekazu smrti pogrešanega in se mu po- 
stavlja za skrbnika Korošak Josip, pie. 
uradnik v Ljutomeru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. IX. 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 5. junija 1946. 

Razno 
1949—3-2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo prejšnjega ministrstva za 

socialno politiko LRS je sklad za grad- 
njo malih 6tanovanj pri bivši banski 
upravi Dravske banovine prešel v likvi- 
dacijo. .   ' 

Zaradi tega se pozivajo vsi, ki imajo 
kakršne koli terjatve ali pravice do te- 
ga sklada (kakor prispevke k obresto- 
vanju, poroštva za najeta posojila pri 

denarnih zavodih in drugo), da v treh 
mesecih po tej objavi pismeno prijavijo 
svoje terjatve in pravice do sklada na 
naslov: Ministrstvo za delo, sklad za 
gradnjo malih stanovanj v likvidaciji, 
Ljubljana, Gajeva ul. št, 3. 

Neprijavljene terjatve ali pravice se 
bodo po preteku tega roka štele za 
ugasle. 

Dolžniki sklada pa se naprošajo, da 
poravnajo svoje obveznosti v navedenem 
roku. Vplačila s© vrše pri Mestni hra- 
nilnici v Ljubljani na tekoči račun: 
Sklad za gradnjo malih stanovanj pri 
ministrstvu za delo, v likvidaciji. 

Likvidator 

Izgubljene listine 

Izgubil sem spričevalo VII.  razreda 
osnovne šole pri D. M. v Polju na ime 
Bahnik Stane iz Zg. Kašlja št. 100, obč. 
Ljubljana. S tem ga preklicujem. 
1984 Babnik Stane 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO v Murski Soboti in legitimacijo 
za kolo št. 1570547, izdano v Vel. Do- 
lencih na ime Bedič Kari, mehanik iz 
Murske Sobote. S tem jih preklicujem. 
2015 Bcdič Kari 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 11.024, izdano od KLO Jesenice na 
ime Avgust Blažej,   Jesenice,    Gorenj- 
sko. S tem jo preklicujem. 
2017 Blažej Avgust 

Izgubila se je izkaznica za kolo št. 
02939, izdana po okrajnem narodnem 
odboru, odsek za notranje zadeve v 
Ljutomeru na ime Cernjavic Mirko, Lju- 
tomer, Strigovska cesta št. 2. S tem jo 
preklicujem. 
2006 Cernjavic Mirko 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 35 na ime Čuden Franc, izdano od 
kraj. odbora OF  Binkelj-Virlog  in  jo 
preklicujem. 
1995 Čuden Franc 

Izgubljena je bila prometna knjižica 
za moško kolo znamke »Mevk«, št. 
606.526 na ime Kramar Ciril, Družmir- 
je 72, in jo s tem preklicujem. 
2007 Friškovcc Stanko 

Izgubil sem spričevalo 3. razreda 
mešč. iole v Celju, izdano za šolsko 
1. 1934/35. od ravnat, mešč. šole v Ce- 
lju na ime Ivančič Dušan iz Ljubljane. 
S tem ga preklicujem. 
1997 Ivančič Dušan 

Izgubil sem spričevalo o višjem te- 
čajnem izpitu z dne 26. XIII. 1939 drž. 
klasične gimnazije v Mariboru in ga s 
tem preklicujem. 
1987 Kamenšek Jože 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od krajevnega' odbora Žužem- 
berk n# ime Kelšin Nada iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
1998 Kelšin Nada 

Izgubila   se   je   evidenčna   tablic" s • 
3620 od motornega kolesa, last odseka 
NM v Kočevju. 
1992 Odsek Narodne milU-e 

za okraj Kočevje v Kočevju 

Izgubil sem diplomo montan. fakli,î 
te univerze v Ljubljani, izdano 1. V: i 
od dekanata teh. fakultete v Ljubljaw 
na ime Koželj Anton iz Planine pri aev- 
niči. S tem jo preklicujem. 
2004 Koželj  Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdan 
od komande NM v Ljubljani ter •1' 
nico OF, izdano od krajevnega od bor 
Savije na  ime  Kurent Vida iz Saveu 
št. 3. S tem ju priklicujem. 
2001 Kurent Vida 

št Izgubil sem zač. osebno izkaznico   • 
13.385,   izdano  od   MLO   na  Jeseničan 
(Gor.) na ime Ličof Rudolf iz Slov. Ja' 
vornika. S tem jo preklicujem. 
2008 Ličof Budo» 

Vojna knjižica broj 923.260, izdata n» 
ime Linie Jenijo izgubljena je i oglaS 

va se nevažećom. 
2016 Linie Jen']0 

Izgubil   sem   med   okupacijo   šols^ 
spričevalo II. letnika tehn. srednje * 
le, arh. gradb. odsek v Ljubljani iz ie 

1930/31. na ime Lisjak Edvard-iz •a 

S tem ga preklicujem. , 
1985 Lisjak Iidvar« 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
101,  izdano od  krajevnega  LO v 
Slivnici in člansko izkaznico OF, •^*,•. 
od krajevnega OF odbora v Sp. ^llV 

ci in jih s tem preklicujem. 
1991 Pernic Ludvik 

1   Št 
Prometna knjižica za moško k°^wj 

645.993, znamke Miele, izdana od ^ 
Mozirje pod št. 537 na ime Petek i)  j 
iz Okonine št. 15, KLO Radmirje , •^ 
Mozirje, se je izgubila in jo Vre- 
jem. 
1994 Petek Iv»» 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
37, izdano od KLO v Petanjcih • V, 
časno izkaznico za kolo št. 6259, iz    ^ 
od OLO, notr. odsek v Murski &0D" 
Omenjeni  izkaznici se glasita na  . .tì 
Scap Jožef v Petanjcih h. št. 108. b J«- 
ju preklicujem. ~• 
2014 Scap J»ZCI 

Ukradene so nam bile: osebna jz^ 
niča na ime Šest Ana, izdana <•• a. 
mande NM v Ljubljani, 3 ^YllsJ&ter« 
kaznice na ime Ana, Josip m . . na 
Šest, 2 dodatni živilski nakaznic ^ 
ime Josip in Estera Šest, lzdaJL za 
MOO, prehranj. odd., ter 2 nakazn^ ^ 
obleko na ime Estera Šest, izdam ^ 
MOO, oblačilni oddelek. S tem Jin l 

klicujemo. . 
2005 Sest An», 

Sest l°f/' 
Sest P>stcra' 
Ljublja»9 

Založba: Uprava Uradnega luta LBS; urednik: Pohar Robert; tüka tiskarna >Merkur< d. d. — vai v Ljubljani 



VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Letnik 1. I Priloga k 43. kosu Uradnega lista LRS z dne 12. junija 1946. Štev. 17. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

27. Odločbe za posamezna podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

27. 

ODLOČBE 
za posamezna podjetja 

Urad   za  cene pri  predsedništvu   vlade  LRS  je   določil 
proizvodne cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Tvrdki M. Hribar, slamnikarstvo v Mengšu: 

art. 113 moški slamnik bast      .... komad din  32.45 
art. 469G, 4GG0, 4658 (beL rdeč, plav)   .     . komad din 33.20 

Ceni veljata franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1Ó72/2 z dne 22. maja 1946. 

ì .      Tvrdki   Pirn a t  Alojzij, pasaretvo v Ljubljani: 

°bešalna stremena Ve" in 14"     .     .     .     komad din       2.20 
Cena velja franko delavnica brez javnih dajatev. 
St. 2300/1 z dne 23. maja 1946. 

Tvrdki Ivan Rebek v Celju: 

tehtnice 
biadisene tehtnice s tekočo utežjo, 1.500 kg tehtalne 

možnosti, cele iz železa in jekla, z veličino mosta 
,    100X115 cm 15-87a 

skladiščne tehtnice s tekočo utežjo, za 2.000 kg teh- 
talne možnosti, cele iz železa in jekla, z veličino 
mo3ta 100X130 cm      ......•• 

tehtnice z razbremenilno napravo z običajnim dopla- 
čilom v višini 10%, 

pri prodaji tehtnic neposredno potrošniku doplačilo 
8 Ve. 

'Uteži 
železne uteži merosojeni 

komad 
din 

19.300.— 

— Vskg > 
1 kg . 
2kg , 
5kg . 

10 kg . 
20 kg . 

žigosanih uteži 

20.80 
35.20 
55.85 

119.- 
226.— 
435— 

v  škatli garnituro   medeninastih 
— 8 delne . 
—11 delne . 

garnitUre medeninastih uteži y škatlah — 8 delne 
Poedine medeninaste uteži, žigosane — 20 dkg   . 

10 dkg « 
5 dkg » 
2 dkg   « 
1 dkg   < 
5 gr     , 
2 gr     . 
1 gr     » 

Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev, ki 
nastanejo v trenutku prodaje in neposredno obremenjajo blago 
(prometni  davek   pogodbene in pobotnične  takse), in brez 
ernbalaže. 
"m,'èt, 2384/G z dne l._ junija 194G. 

132,50 
150,10 
116.50 
35.70 
22.70 
15.30 
11.30 
7.70 
G.40 
6.10 
5.90 

Tvrdki V. O mer za, nasi. M.  Omerza,  Kranj: 
din 

1. beli poklopci za lovske naboje .     .     .     1000 kom.      15.52 
beli poklopci za lovske naboje, tiskane s številkami, • 
1000 komadov 17.52 

2. čepi iz lepenke za lovske naboje      .     .     .     1 kg     75.02 
Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 1858/2 z dne 1. junija 1946. 

Tvrdki Ivan Skubic, tovarna rolet v Ljubljani: 

1 m2 lesenih rolet iz borovega lesa, kompletno z želez- 
nim okvirom din     G63.- 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 2407/1 z dne 1. junija 1946. 

art. 308 

art. 507 

Tvrdki Fr. Novak, strojno pletilstvo v Radovljici: 
komad 

otroške hlačke z naramnicami, kratke, 8/s vi- 
gogne, V» bombaža, vel. II, teža 11 dkg , 
moška spodnja majca brez rokavov, iz surov. 
bombaža, št. II, teža 20 dkg  

art. 412-S damski telovnik s kratkimi rokavi, iz surov. 
bombaža, št. II," teža 20 dkg  

art. 411-S damski telovnik s kratkimi rokavi, iz surov, 
bombaža,  vel. II,  teža  15 dkg .... 

art. 310     otroška oblekica s kratkimi rokavi, iz surov, 
bombaža, vel. II, teža 15 dkg   .... 

art. 309-2 otroške hlačke z nogavičkami in naramni- 
cami, iz surov, bombaža, vel. II, teža 11 dkg 

Cene veljajo iranko izdelovalnica brez javnih dajatev 
St. 816/4 z dne 22. maja 1946. 

din 
54.59 

57.52 

119.60 

92.33 

116.04 

71.38 

Tvrdki >I_ska«, industrija trikotaže v Kranju: komad 
din 
40.48 
46.44 
41.10 

art. K 30    ženske hlačke iz bombaža, št, 5   . 
art. K 30-1 ženske hlačke iz bombaža, št. 5   .     ... 
art. G 30    ženske hlačke iz bombaža, št. 5   . 
art. G 24    ženske maje iz bombaža, št. 5, z dolgimi 

rokavi 53.82 
Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 1136/3 z dne 22. maja 1946. 

Tvrdki >Zora«, tovarna konfekcije v Mariboru: 

ženske hlačke iz svilenega barvanega trikoja, št. 3 
ženske hlačke iz svilenega barvanega trikoja, št." 4    , 
ženske hlačke iz svilenega barvanega trikoja, št. 5 
ženske hlačke iz syilenega barvanega trikoja, št. 6 
art. 740 ženska kombineža iz triko umetne evile št. 3 
art. 740 ženska kombineža iz triko umetne svile št. 4 
art. 740 ženska kombineža iz triko umetne svile  št. 5 
art. 740 ženska kombineža iz triko umetne svile  št. 6 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 

K št. 2064• z dne 22v maja 1946. 

.komad 
din 

37.54 
41.27 
45.— 
48.73 
56.43 
62.45 
6S.47 
74.45 
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Tvrdki Franc Lajovic, pletilstvo v Litiji:       komad 
din 

art. 6019   moški pulover brez rokavov iz cefir volne, 
teža 21 dkg 140.82 

art. 6020   isto 161.63 
art. 6017   moški pulover z rokavi iz barvane bombažne 

preje, teža 46 dkg 187.86 
art. 6015   moške triko hlačke iz bombažne preje, teža 

12 dkg 77.08 
art. 6014   moška triko maja iz bombažne preje, teža 

16 dkg 79.60 

Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev, ki 
nastanejo v trenutku prodaje in neposredno obremenjujejo 
blago (prometni davek, pogodbene in pobotnične takse). 

St. 2074/3 z dne 29. maja 1946. 

Tvrdki Celjska tovarna perila (Oberbauer & Co) 
v Celju: komad 

din 
art. 133 otroška srajca iz kretona, vel. 30—36 .     .     .      67.85 
art. 131 moška srajca iz kretona, št. 36—42 ....    110.30 
art. 316 moške kratke spodnje hlače na pas, iz kretona, 

vel. 75—105 53.50 
art. 315 isto, iz frencha 58.10 
art. 132 moška srajca iz turing platna, vel. 36—42     .    130.45 
art. 904 moderček,  vel.  I—IV   (košarica na  polovico 

prešita) 38.90 
art. 905 isto 41.70 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, ki nasta- 
nejo v trenutku prodaje in neposredno obremenjajo blago 
(prometni davek, pogodbene in pobotnične takse). 

St. 1639/10 z dne 3. junija 1946. 

Tvrdki >Volta< d, z o. z. v Ljubljani: 

St lekamarski  lonček 20 gr « 
lekarnarski  lonček  30 gr . 
lekarnarski  lonček  50 gr , 
vpeljalke     ....     « 
zaporke Beli Medved .     i 
zaporke Pelikan  849   .     • 
zaporke Pelikan 72 S .    • 
zaporke nevtralna .     ,    > 
zaporke nevtralna  V   .    « 
zaporke polokrogle       .     i 
zaporke za tube  Schicht , 
zaporke za tube velike    , 
zaporke Pelikan 61  SN     , 
zaporke Peh  Vm   .     .     * 
skodelice za milo   . 
skodelice za britje srednje 
naprstniki  
ustniki  4 velikosti 

Cene veljajo za 1000 kom. pri odjemu najmanj 10.000 
komadov ene vrste. 

Prednje cene se zvišajo pri odjemu manj ko 10.000 kom- 
ene vrste za: 

pri odjemu 5.000 kom. za   5% 
pri odjemu 3.000 kom. za 10% 
pri odjemu 1.000 kom. za 20% 

Cene veljajo   franko  tovarna  brez javnih  dajatev. 

St, 2112/1 z. dne 21. maja 1946f 

2 
3 
4 
70 

133 
163 
170 
185 
210 
211 
228 
230 
238 
264 
307 
309 
323 
334 

din 
•  a ,  2.746.38 

•  1 ,  3.534.23 
,  3.974.41 

4  • ,   897.88 
•  « ,  1.711.66 

*  • ,  1.098.23 
•  1 .  1.108.51 
•  Ï i  a •     1.028.03 
t  t 663.39 
«   4 .  1.323.72 

,   264.94 
*   * .  1.331.06 

,  1.587.23 
,  1.587.23 

>   ( •  a ,  5.462 80 
i  a ,  3.913.96 
a  i 983.45 
«  • >  5.243.69 

Tvrdki   Rupena-Lutz   d.  z o. 

1. parni ventil M 3001 V." 
Ve" 
Vs" 
*/*"• 

V." 
1" 

•,•. 
2" 

2. vodovodna pipa M 25 (frankfurtska pipa) Ve" 
V»" 
V." 

3. glavna pipa z navoji M 170 V«"     , 
Ve"     , 
Vt"     , 

1" 
Cene vuljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev, ki 

nastanejo v trenutku prodaje in neposredno obremenjajo bla- 
go (prometni davek, pogodbene in pobotnične takse). 

Št. 840/3 z dne 31. maja 1946. 

z.  v Ljubljani   VII: 
komad 

din 
.      69.29 
.      71.29 

92.14 
, 102.20 
, 216.85 
, 147.85 
« 288.87 
, 472.30 
. 116.56 
. 137.59 
. 250.22 
, 61.63 
, 67.09 
,       84.77, 
.   no-— 
,     162.84 

Tvrdki Strojna pletarna Hartman v Mariboru: 
komad 

ženska jopica iz volnene barvane preje, mešane s svi-      din 
leno prejo — teža 43 dkg 225.— 

ženska volnena jopica iz mikane volnene preje, kosma- 
čena — teža 37 dkg 223.C0 

teža 33 dkg     .     .    212.33 
moški pulover z dolgimi rokavi, iz bombaža in vigogne 

— teža 37 dkg 147.— 
otroška jopica iz mikane  volnene  preje, barvana in 

kosmačena, štev. 10 — teža 29 dkg 170.50 
Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, ki nasta- 

nejo   v  trenutku   prodaje   in  neposredno  obremenjajo  blago 
(prometni davek, pogodbene in pobotnične takse). 

Št. 1633/12 z dne 31. maja 1946. 

Tvrdki »Indus«, Ljubljana, Sv. Petra cesta: 

1. piker-transparent     •••••••• 

2. piker-vegetabilni »    t    «    •    . 
3. odbijač (ščitnik) za pikerje       «    .    , 
4. zavorni  jermen  250X19X4 mm      »     « 
5. raztezalni  jermenček 252X29 mm . 
6. raztezalni  jermenček  252X25 mm  .    « 
7. udarna peta krom, 150X35X10 mm     i 
8. udarna peta krom. 170X50X13 mm 
9. udarna peta krom, ravna, 235X45X10 mm 

10. udarna peta krom, ravna,    70X40X15 mm 
11. udarna peta krom, ravna,  110X40X15 mm 
12. udarna peta krom, ravna, 160X35X15 mm 
13. udarna peta krom, ravna, 200X40X13 mm 
14. udarna peta krom, ravna, 200X45X15 mm 
15. udarna peta krom, ravna, 210X50X15 mm 
16. udarna peta krom, ravna, 240X60X15 mm 
17. udarna peta krom, ravna, 425X60X15 mm 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 
stanejo v trenutku prodajo in neposredno obremenjajo 
(prometni davek, pogodbene in pobotnične takse) 

St. 2146/1 z dne 3JL, maja 194•, 

zal kg 
din 

403.50 
komad 

din 
366.- 
45.- 

4.75 
6.80 
6.60 

65.-. 
79.25 
52.60 
27.- 
30.80 
5.1.50 
72.— 
95.50 

103.80 
135.80 
182.70 

ki na- 
blago 

Založba; Usma. Uiadwea Hata •••£ urednik; Efihj« Roberti (Ma •••••. ••••• d, 4 v ml i ••8^ 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. Priloga k 44. kosu z dne 26. junija 194G. Številka 44. 

fave 

Aktiva 
gotovina  v blagajni 

22,848.152.28 
03.81)9.174.35 

Denarni zavod Slovenije 
Ljubljana 

Stanje računov z dne 31. maja 1946. 
din 

„,     ,!i 3:ì,GOS.Ió2.GI 
Žiro račun" pTNarodni banki 29.818 416.12 
Čekovni račun pri Poštni hranilnici         w«4xirv>9S 
Naložba pri Industrijski banki, Ljubljana   .   .   . 
Valute  
Kratkoročne terjatve pri kreditnih ustar.:.vah  . 
blagajniški zapisi — boni  
Menice  
gojila proti zastavi  
Dolžniki  
prednostni papirji — kontrol, podjetij .... 
^ventar in  poslovna oprema  
^Premičnine  
^erjatve pri podružnicah  
«azna aktiva  

2135 

din 

150.074 
894. 

92.207. 
696, 

9,346. 
18, 

487,923, 
9,141. 

965 
2,489, 

32,948 
9,656. 

.895.59 
217.02 
.126.97 
.420.— 
.834.03 
.145.— 
.216.37 
,560.- 
.399.15 
.400 — 
.955.17 
.887.55 

Evi, senčni računi — akreditivi, rimstva itd. 
796,363 
99,411 

,056.85 
.453.69 

K Pasiva 
jedilne ustanove 
y'ro računi  

•yj°Se po tekočih računi! 
j *°ge na knjižice . . 
zdani blagajniški zapisi 

4rugi upniki .... 
j.0(1ni depoziti . . . 
kontrolirana podjetja . 
l^na pasiva   .... 

koiei-poiiJe 

Gl; 
R avnica 
gezervni sklad     .   . 

olgovi podružnicam 

Evidenčni računi — akreditivi, jamstva itd. 

895,774.510.54 

18,599.550.47 
293,226.426.79 
189,471.339.79 

17,862.151.03 
516.497.55 

163,678.465.69 
23.492.61 

22,922.137.18 
20,836.089.23 
30,000.000 — 

166.636.50 
39,060.250.01 

790,363.056.85 
99,411.453-69 

^tlvna obrestna mera (za posojila itd.)  Kletno obračunavanje   3 
asJvna obrestna mera — polletno obračunavanje: 

Žiro računi  
Vloge na tekočih računih a vista   . 
Hranilne vloge na pokaz   .... 
Hranilne vloge vezane na  1 mesec 
Hranilne vloge vezane na 3 mesece 
Hranilne vloge vezane na 6 mesecev ali več 

895,774.510.54 

M-6   % p.a. 

0 % p. a. 
1 % p. a. 
2 % p. a. 
2.5% p.a. 
3 % p. a. 
3.5% p.a. 

80!. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

Sedež: Radeče pri Zidanem mostu. 
£an vpisa: 6. junija 1946. 
besedilo: Davorina Podlcsnika nasled- 

llju»      ni° Cerne, trgovina z mešanim 

edež: Radeče pri Zidanem mostu. 
cedilo: Franjo Cerne. 

Lastnik firme: Franjo in Ljuba Cerne. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim 

blagom. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 6. junija 1946. 
A III 260/7 

* 
802. 

Sedež: Ljubljana-Vič. 
Dan vpisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Golob & Ko., lastnik Roz- 

man Ivan, Vič pri Ljubljani. 
Po-odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 23. V. 1946. Zp 1124/46-9, se i 

izbriše  dosedanji  lastnik  Rozman  Ivan 
in vpiše kot novi lastn.k FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. junija  1946. 

Rg A I 177/10 
* 

803. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Nabavljalni zavod Slovenije 

»Navod«. 
Izbriše se prokurist Pucelj France. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. junija  1916. 

Rg A VII 281/12 
« 

804. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. junija 1946. 
Besedilo: »Transport« mednarodni 

prevozni biro. 
Imetnik: Janez Stumpf, Maribor. 

Meljska c. 16. 
Po odločbi LRS, ministrstva za trgo- 

vino in preskrbo, oddelek za noti-•.•• 
trgovino od 27. V. 1946, opr. št. 421/5, 
je firma prenehala in se ima izvršiti li' 
kvidacija. 

Likvidatorji: 
Glažar Stane, upravnik državnega 

podjetje FLRJ, podružnice v Ljubljani 
in 

Rakoš Franjo, dosedanji delegat tvrd- 
ke >Transpork v Mariboru, Meljska c. 
št. 16. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom: >v likvidaciji«. 

Likvidatorja podpisujeta firmo kolek- 
tivno tako, da pristavita pod besedilo 
firme svoja lastnoročna podpisa. 

Likvidacijsko maso te tvrdke prevza- 
me  Državno odpremno podjetje FLRJ 
preko svoje podružnice v Ljubljani za 
osnovanje   svoje   ekspoziture   v   Mari- 
boru. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 1. junija  1946, 
A 91/8 

* 
8G5. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 1. junija 1946. 
Besedilo: »Zoro« tvornica konfekcije, 

družba z o. z. v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 15. in 16. II. 1946, 
opr. št. 2480, 2646 a, 2646 b in 2646 c, 
se vpiše, da so družbeni deleži, in sicer 
Viljema Bengerja sinov v Bregenzu, 
Karola in Eberharda Bergen, tovarnar- 
jev v Bregenzu v znesku 120.000.— RM 
in Ludvika Schreiberja, tovarniškega 
ravnatelja v Mariboru, v znesku S0.00Q 



Siran 2Gß Stev. 44 

RM   prešli   v  državno  la~t   Federativno 
ljudske republike Jugc.-lavije. 

Okrc.žno  kot trg.  sedeče v  Mariboru 
dne  1. junija   194G. 

ß 20,13. 

* 
806. 

Sede/.: Murska  Sobota. 
Dan vpisa: 1. junija 11)40 
Besedilo: Šiftar  Ludvik, tvornica pe- 

rila  »ped  sekvestronic. 
Po odločbi vlade   Ljudske   republike 

Slovenije,   ministrstva  za   industrijo   in 
rud. od'25. V. 1946, zap. št. Pers. 2694/1, 
se  izbriše dosedanja  delogatinja  Borko 
Eerta,  vpiše   pa   novi   delegat   Korošec 
Koloman. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 1. junija  1946. 

A I 134/5 ' 

* 
807. 

Sedež: Ravne-Guštanj. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo: Jeklarna Jurija groîa Thur- 

na d. d. na Ravnali. 
Po odločbi okrajne zaplembono komi- 

sije v Prevaljali od 29. VIII. 1945, «pr. 
št. 272/45, se vpiše, da je ta firma preî'a 
v državno last Federativne ljudsko re- 
publike Jugoslavije. 
Okrcžno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 3. junija 194G. 
B. II 21/24. 

808. 
Sedež: Ruše. 
Dan vpisa: 31. maja 1946. 
Besedilo: Aga-Ruše d. d. 
Po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Mariboru-desni breg od 29. VHT 

1945, opr. št. 1534/45, se vpiše, da je ta 
firma prešla v državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 31. maja 1940. 

9 B 14/19 

/zbrisi: 
80Î). 

Sedež: Maribor. 
Dan izbrisa: 3. junija 194G. 
Besedilo: Jugoslavenska udružena 

banka d. d. podružnica Maribor. 
Po predlogu narodne vlade Hrvatske, 

ministrstva za finance, komisije za pre- 
vzemanje konfiscirane imovine denar- 
nih zavodov v Zagrebu in izjave vlade 
Ljudske republike Slovenije, ministr- 
stva za finance, bančni odsek od 29. 
V. 1946, št. 1652-V-1946 H/P, se vpiše, 
da je ta podružnica že konec leta 1941. 
prenehala poslovati in se tedaj izbriše. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 3. junija 1946. 

B II 18/43 

810. 
Sedež: Celje-Gabcrjc. 
Dan izbrisa: 12. junija 1946. 
Besedilo:   Celjska tovarna za  mletje 

mineralov ing.  M. A. Westen. 
Zaradi združitve s tvrdko: Tovarna 

emajlirane, pocinkane, brušene in kosi- 
Irane posode A. Westen d. d., Celje. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. junija 1946. 

A 1ÌI 220 

Zadružni register 

Vpisi: 
811. 

Sedež: Laško. 
Dan vpisa: 20. maja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom. 
Xaloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela ;>ro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med čltni 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih eve.i*. 
s| ornih odnosov (komasacija); č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazdj- 
ljuje mei svoje člane gradbeni materi >!; 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih 
delovnih moči pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka obnovi porušena naselja po 
predloženem in odobrenem obnovitve- 
nem načrtu; f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluje .pri- 
tegnitev delovnih moči, zlasti iz vr^t voj 
nih ujetnikov ter jim odreja delo :>o 
njihovi strokovni usposobljenosti. — Za- 
druga je bila ustanovljena na skupščini 
dne 30. III. 1946 za nedoločen čas — 
Zadružni delež znaša din 200— in se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. — 
Vsak zadružnik jamči še z desetkratnim 
zneskom voisanih deležev. — Prioočila 
se izvršujejo s tem, kolikor ni v pravilih 
drugače določeno, da se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. — Upravni oi- 
bor sestavljajo predsednik, podpredsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 2 člana, ki iih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. — Člani i prav- 
nega odbora so: Salabalič Ljubomir, Ža- 
gar. Laško 169, predsednik, Plauer Al- 
bert, učitelj. Laško 163, podpredsednik, 
Pirnat Anica, y.asebnica. Laško 98, raj- 
nik, Benko Vekoslav, učitelj v pok., La- 
ško 42, blagajnik, Srebot Anton, zidarski 
mojster. Laško 151, Prinčič Alojzij, tra- 
fikant. Laško 34. 

Zadrugo zastopata in podpisujeta pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
č1-   - upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. maja 1946. 

Zt 54/46 — Zadr. VII 6/3 
* 

812 
Sedež: Maroi. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo:     Obnovitvena    zadruga    z 

omejenim jamstvom v Marofu. 
Naloga zadrugo je: a) da pod vod- 

stvom   tehničnega   strokovnjaka  prouc_ 
terenske razmere  in  izdela obnovitveni 
TiLért za s\ojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela Pr0" 
lačun obnovitven.li del za  vsakega P^ 
sameznega   člana   in   za   celotni okoli»» 
nadalje določi višino obremenitve^ de- 
lu   in   denarju   in   odplačilni   načrt  #j 
vsakega   člaria;   c)   da   posreduje  Meü 

člani in narodno oblastjo ureditev zein* 
liiškoknjižnih,   služnostnih     in    drug1' 
eventi   spornih  odnosov   (komasacija)» 

č)  da  priskrbuje kredit za nabavo ma' 
teriala  in izvedbo obnovitvenih del; d) 
da  skupno nabavlja  in   izdeluje, zbir 
in porazdeljuje med svoje člane Rra" ^' 
ni material; e)  da s  pritegnitvijo vsel 
razpoložljivih   delovnih   moči   pod  vC-dj 
stvom   *ehničnega   strokovnjaka  obno^ 
porušena   naselja   po   predloženem  • 
odobrenem obnovitvenem  načrtu; f) a 

po možnosti od pristojnih vojaških O"•' 
sti  izposluje pritegnitev delovnih m?,c1' 
zlasti  iz vrst  vojnih  ujetnikov ter' lin_ 
odreja delo po njihovi  strokovni usp 
sobljenosti. — Zadruga je bila ustano*' 
ljena  na  skupščini dne  "3.  septemb^ 
1945 za nedoločen čas. — Zadružni^' 
lež znaša 100 din in se mora plačati ° 
vstopu   v  zadrugo.   —   Vsak  zadruž"1^ 
jamči še z desetkratnim zneskom yp_-£ ' 
nih deležev. — Priobčila se izvTŠujejo 
tem, kolikor ni v pravilih drugače fl 

ločeno, da se nabijejo na zadružni ra' 
glasni deski.   — Upravni odbor _seS   ^ 
ljajo: predsednik, tajnik, blapainik, ^ 
rebitni načelniki odsekov in 6 članov, 
jih  vse voli  skupšč.na   z nadpolo^ 
večino glasov, za dobo 3 let. • 

Člani upravnega odbora so: Z0'J. 
Anton, posestnik. Blatni vrh, ••••0$> 
nik; Bezgovšek Franc, posestnik, J jfl 
peč, blagajnik; Vrečko Ljudmilo, , $, 
polje, tain'ca; Rezec Jakob, posestn^ 
Podpeč, Koprive Anton, posestnik. '' L, 
ni vrh, Pušnik Franc, posestnik, "° • 
na, Zorko Rudolf, posestnik. Blatni vrli» 

Griček   Anton,   posestnik.   Mrzlo  P°Ije' 
odborniki. . ,a 

Zadrugo   zastopata    in    PoaPlsUJfjo- 
predsednik  in tajnik  upravnega o 
ra, če sta odsotna, pa dva za to P°° 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. junija 1946. 

Zt 56/40 - Zadr VII 9/2 
* 

813. 
Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 6  junija 1946.     .,       %y 
Besedilo: Živinorejska soloIic»jsKa   J.| 

druga z omejenim jamstvom v Rog"? 
Slatini. . .jSj(0 

Naloga zadruge je: a) da k°mi^0jili 
izbira za pleme primerno živino ••' 
zadružnikov ter vodi o teh živa"" jZIJo 
trolo; b) da vodi rodovnik in_ffl *••• 
kontrolo. Rodovnik mora voditi l     ^ 

rU£i. 
vedo.  Molzno nadkontrolo in 
za pasemsko ustrezajoče in ^"fijrol0 

vedo. Molzno nadkontrolo in K wnü 
rodovnika    izvaja   pristojna    P°n gjvi' 
zveza; c) da nabavlja plemensko' L^e 
no, zlasti plemenjake in ^•1"0« p<r 
potrebščine za svoje zadružnike ii ^ 
sređuje tako nabavo; c) da Vre "•1•- 
od. članov mleko, ga nredeluje 1• 
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Cuie za njih račun po kakovosti ali po- 
prečno ter to mleko in mlečne izdelke 
vnov 
slavi 

.'euje; d) da v dosego te naloge po- 
a v svojem  gospodarskem okolišu 

pralnice m po potrt'bi predelovalnice 
»iieka; e) da prNkrbi • vzdržuje skup- 
£e painikc za živino svojih zadružni- 
•v; 0 da prirej;: z;l s\oje zadružnike 
^vinske sejme, razstave,' premovanja, 
^rokovna predavanja in kar Je spada 
k PospO'f'vanju živinoreje. — Zaradi 
Resnejšega poslovanja vrši zadruga 
0e"> po odsekih. — Vse te naloge 
°I>ravlja racjj samopomoči in izboljša- 
nja gospodarstva svojih članov in de- 
dnega ljudstva. — Zadruga je bila 
Ustanovljena na skupščini dne 20. 
Januarja l!)4f> za nedoločen čas. — 
fadružni delež znaša e:i sto dina>-- 
^ev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. — Vsak zadružnik jamči še 
! Petkratnim zneskom vpisanih dele- 
?.ev- ~ Priobčila se izvršujejo s tem. ko- 
Jjkor ni v pravilih drugače določeno, 
jj so nabijejo na zadružni razglasili 
^eski. — Upravni odbor sestavljajo: 
Pfedsednik, tajnik, blagajnik, morebit- 
4  načelniki   odsekov   in   8   članov,   ki 
lih 
le' 

vse   voli   skupščina   za   dobo   treh 

r C.ani upravnega odbora so: Sajko 
f'1,-0"'* posesìnik, Rajnkovec 4, pred- 
nik, Drofenik Kari. posestnik, Trži- 
•?• 7, Snoj Vinko, ekonom, Rogaška 
sp ma :-57, tajnik. Perkovič Jožef, po- 
bile. Rogaška Slatina 83, blagajnik, 
Yjbec Martin, ekonom, Rogatec, But 
Jo" ' l10SPs!nik- Koprivnica, Ducnian 
j,p

že^ Posestnik, Sv. Florijan, Soni Ja- 
j., '   Posestnik,   Rajnkovec   6,    Karlin 

a
r
n- Posestnik, Rogaška Slatina. 

• ^fdrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
ireasednik in   tajnik upravnega odbo- 
ŽJp Ce ?ta odsotna, pa dva za to poobla- 

na Slana upravnega odbora. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 7.  junija 1946. 
Zt 16/46 — 'Zadr VII 13/3 

Sedež: Sv. Vid pri Planini. 
lian   .,^:„„.   o    : :;„   -10.•« 
B, -^n   vpisa:  3.  junija  1946. 

esedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
ììt l omejenim jamstvom v Sv. Vidu na 

^aI°ga zadruge je: 
si l  nalDava   gospodarskih  in  življenj- 
(,,"}   Potrebščin   za   članstvo  brez   po- 
mnikov; 
jjb) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 

nov brez posrednikov; 
]>QJ ustanavljanje posebnih odsekov za 
tian evanie posameznih gospodarskih 
liert? kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ROM 

a' živinoreje, čebelarstva in 
lišu arstva- •• in dokler ni v istem oko- 

5 Posebne zadruge te vrste; 
tari  naJemanje i"  nakupovanje inven- 
ta J? m nepremičnin, kolikor je v za- 

•(•• korist; 
Prir • sHlicevan.ie   članskih    sestankov, 
•1••.•••]'• Predavanj in tečajev za po- 
ser,- ev  zadružne   vzgoje   in   aktivnej- 
še    s°delovanja ter prebujanje zadruž- 

V8, 
zavesti 

6 ^e naloge opravlja radi samopo- 

moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 23. decembra 1U43 za nedo- 
ločen  čas. 

Zadružni delež znaša 50. din in se 
mora plačali ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim  zneskom   vpisan.h  deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
nabijejo na zadružni razglasili deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani  upravnega  odbora  so: 
Kranjc Ivan, posestnik, Sv. Vid št. 11, 

predsednik, 
Luskar    Martin,     posestnik,    Podpeč 

št. 4, 
Tovornik  Ivan, pos.  sin,  Loke  št.  8, 

tajnik, 
Znidaršič Matija, lenii trgovec, Sv. 

Vid št. 2, blagajnik, 
Koželj Andrej, posestnik-v Planinski 

vasi št.'10, 
Perčič Jože, posestnik, Planinska vas 

št.  28, 
Ulaga Silvo, gozdarski upravitelj, Sv. 

Vid  št. 14. 
Zadrugo zastopata in podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblašče- 
na člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3.   junija   1 •)46. 

Zt 53/46 - Zadr VU 8 '. 
* 

815. 
Sedež: Šmarje pri Jelšah. 
Dan  vpisa:  3.  junija   1046. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z 

omejenim jamstvom v Šmarju pri Jel- 
šah. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza; c) da nabavlja plemensko živi- 
no, zlasti plemen jake in živinorejske 
potrebščine za svoje zadružnike ali po- 
sreduje tako nabavo; č) da prevzema 
od članov mleko, ga predeluje, in pla- 
čuje za njih račun po kakovosti ali po- 
vprečno ter to mleko in mlečne izdelke 
vnovčuje; d) da v dosego te naloge po- 
stavlja v svojem gospodarskem okolišu 
zbiralnice in po potrebi predelovalnice 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
ne pašnike za živino svojih zadružni- 
kov; f) da prireja za svoje zadružnike 
živinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. — Zaradi 
uspešnejšega poslovanja vrši zadruga 
delo po odsekih. — Vse te naloge 
opravlja radi samopomoči in izboljša- 
nja gospodarstva svojih članov in de- 
lovnega ljudstva. — Zadruga je bita 
ustanovljena na skupščinj dne 13. IV. 
1946. — Zadružni delež znaša en sto 

dinarjev in se mora plačati ob vstopu 
v zadrugo. — Vsak zadružnik jamči :e 
s petkratnim zne.-kom vpisanih dels- 
žev. — Priobčila •• izvršujejo s tem, k> 
lil-ior ni v pravilih drugače določeno, 
da se nabijajo na zadružni razglas'ii 
deski. — Upravni odber sestavljajo: 
piedsediiik, tajnik, blagajnik, morebt- 
ni načelniki odsekov in 3 člani, ki 
jih vse voli skupščina za dobo treh 
iet. 

("Mani upravnega odbora so: Hrovat 
Aloiz, kmet. Dvor, predsednik. Božiček 
Kdo, kmetijski referent, Šmarje pri Jel- 
šah, Gejšek Štefan, poljedelec, Sv. Lo- 
vrenc, blagajnik, (ioboc Jakob, ekonom. 
Mpstinje, tajirk, Svetclšek Alojz. kmet. 
Polžan-ka gorra. Vreze Ivan, kmet. Bo- 
bovo, Masten Franc, kmet, Hotunje. 

Zadrugo    zastopata     in    podpisujeta 
predsednik   in   tajnik  upravnega  odb> 
ra, če sta odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena  člana  upravnega odbora. 

Okrcžno sodišče v Celju 
dne  3. junija  1946. 

Zt  58/46  -   Zadr   VII   11 ? 
* 

816. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Šoštanju. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehn.čnega strokovnjaka prouči 
teren-ke razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
TCspodar^kega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljis'îo- 
knji/.irh, služnostnih in drugih event. 
spornih odnosov (komasacija); č) da pn- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitven'h del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in por-izde- 
Ijuje med svoje člane gradbeni materia^ 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih 
delovnih moči pod vodstvom t eli ni* nera 
strokovnjaka obnovi porušena naselja po 
predloženem in odobrenem obnovitve- 
nem načrtu; f) da po možnosti od pri- 
stojnih vojaških oblasti izposluie pri- 
tegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst voj- 
nih ujetnikov ter jim odreja delo ro 
njihovi strokovni usposobljenosti. — Zi- 
droga je bila ustanovljena na skupščini 
dne 18. II. 1946 za nedoločen čas. Za- 
družni delež znaša din 100.— in se mora 
plačati ob vstopu v zadrugo. — Vsak 
zadružnik jamči 5? z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. — Priobčila se 
izvršujejo s tem, kolikor ni v pravilih 
drucače določeno, da se nabijejo na za- 
družni razelasni deski. — Upravni od- 
bor sestavljajo: predsednik, tajnik, bla- 
frainik, morebitni načelniki odsekov in 
4 člani, k' jih vse voli skupščina za dobo 
3 let. — Člani unravnega odbora so: Taj- 
nik Franc, nam^šfenec, Elektrarna Pro- 
de št. 7. Šo^tnni. Vot predsednik. Stron- 
nik M'ha. zJdar. Šoštanj št. 2. Kortnik 
Anton, mizar. Podgorie, ta mik, Krivec 
Avgust, tov. delavec, Topolščica št. 83, 
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blagajnik, Stukovnik Martin, posestnik, 
Salek, Zaje Jože, posestnik, Št. Andraž, 
Meo. ed Janez, posestnik, Zavodnja št. 48, 
âubl Blaž, posestnik, Plešivec št. 44. 

Zadrugo zastopata m podpisujeta pred- 
sednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. junija 1946. 

Zadr. VII 7'3 
* 

817. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Vojniku. 
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, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inventar- 
ja in nepremičnin, kolikor je v zadružno 
korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglobi- 
tev zadružne vzgoje in aktivnejšega so- 
delovanja ter prebujanje zadružne zave- 
sti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 30. IX. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša petdeset din in 
se ••.••• plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo e tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 7 članov, ki jih voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so:        . 
Šinigoj Julijan, učitelj v Vojniku, 

predsednik, 
Vauda Milan, učitelj meščanske šole v 

pok., tajnik, 
Ofentavšek Ignac, kmet iz Razgorc, 

blagajnik, 
Goršek Jožef, Gregore Jožef, Ulipi 

Franc, kmetje iz Frankolovega, 
Samec Oto, sin pos. iz Nove cerkve, 
Kugler Jakob, pos. iz Šmartnega v 

Rožni dolini, 
Pristovšek Ferdinand in Gorjan An- 

ton, posestnika iz Vojnika-okolice. 
Zadrugo zastopata in podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblašče- 
na člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 3. junija 1946. 

Zt 57/46 — Zadr VII 10/2 

818. 
Sedež: Zagorje r.'.i Savi. 
Dan vpisa: 6. junija 1•1 • na podlagi 

sklepa okrožnega kot trgovinskega so- 
dišča v Ljubljani z dne 29. V. 1916, 
Zadr III 1Î2/09. 

Besedilo: ;,I'osavjp« kenzumna zadru- 
ga z o. j. Zagorje ob Savi. 

Upravni odbor sestoji iz petih zadruž- 
nikov in se voli za dflbo treh let. Vsako 
leto izstopi tretjina odbornikov. Zadru- 
go zastopa predsednik upravnega odbo- 
ra ali tisti, kogar pooblasti upravni od- 
bor. 

Za zadrugo se podpisuje tako, da se 
pod njeno firmo svojeročno podpišeta po 
dva člana upravnega odbora ali po on 
član upravnega odbora in en v to po- 
oblaščeni nameščenec zadruge. - 

Člani upravnega odbora so: 
Repovž Martin, ključ., Toplice 51, Če- 

bul Mihael, tajnik Rud. družbe v Do- 
lenji vasi pri Toplicah, predsednik, Čo- 
balja Miha, premogar, Zagorje, Kran- 
skopf An tori, rudar, Zagorje-Toplice 37, 
Prašnikar Anton, strel, mojster, Kisovec, 
Vahtar Alojzij, stroj., Toplice pri Za- 
gorju, Zore Franc, stroj, v Zagorju 135. 

Na občnem zboru dne 4. Vili. 1940 
so bila sprejeta nova pravila v smislu 
zakona o gospodarskih zadrugah z dne 
11. IX. 1937. Zadruga je ustanovljena za 
nedoločen čas. Namen zadruge je pospe- 
ševati gospodarske koristi svojih za- 
družnikov, zato nabavlja, prideluje živi- 
la, oblačila, gospodarske potrebščine 
sploh vsake vrste ter to blago oddaja 
članom proti plačilu. Kupuje in uprav- 
lja zazidana in nezazidana zemljišča itd. 
kakor v pravilih. 

Poslovni delež znaša 50 din, ki se mo- 
ra vplačati ob pristopu ali v obrokih. 

Vsak zadružnik jamči z vpisanimi de- 
leži in še z njilovim enkratnim zne- 
skom. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
razglasni deski v svoji poslovalnici in v 
vseh zadružnih obratovalnicah. 

Okrožno sodišče v Celju 
'     dne 6. junija  1946. 
Zt 60/46— Zadr VII 12/101 

819. 
Sedež: Dobrunje. 
Dan vpisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Dobrunjah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne i0. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarsfva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 

rejanje predavanj in tečajev za poglo01' 
tov zadružne \/.goje in aklivnejšeg3 

sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Zadružni delež znaša 150 din in se 

mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 

nim   zneskom  vpisanih  deležev. 
Zadruga objavlja svoje priobč.tve na 

zadružni razglasni deski. Vabilo na 
skupščino pošlje poleg tega vsem Lyu' 
v območju katerih posluje, in vsem čla- 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. .. 

Upravni odbor sestavljajo predsedn-Kj 
tajnik,    blagajnik,   morebitni   načelna 
odsekov in 4 člani in  se voli za dot) 
treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odbornik0/- 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 

ta predsednik in  tajnik upravnega °£ 
bora, če sta odsotna, pa dva za to P 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: .q 
Zrimšek Jakob, mizar v Bizoviku •#> 

predsednik, ~ 
Lenče Matevž, kmet v Podmolniku »> 
Brajar Franc, tesar v Bizoviku 68, 'aJ 

nik, . 
Anžič Jožefa, gospodinja, Dobrunj 

št. 57, blagajničarka, ü 
Gašperšič Franc, pleskar v Zadvo» 

št. 86, 
Dežman Marija, gospodinja v Sostr 

št. 34, ,u 
Drglin Ivan, delavec v Podlipog1^ 

št. 19. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6.  junija 1946. 
Zt 77/46 — Zadr. V 98/1 

820. 
Sedež: Suha. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. ffa 
Besedilo: Kmetijska strojna zadr ° 

z omejenim jamstvom na Suhi. p. 
Zadruga je bila ustanovljena na s*• ,v 

ščini dne 24. februarja 1946 za neo« 
čen čas. 

Naloga zadruge je: ,       • 
a) da nabavlja kmetijske stroje »'> 

odstopa    svojim   zadružnikom  v 

b) da ustanavlja mehanične de'a^:ev; 
za oskrbo in popravo motornih s*r '  ^ 

c) da izdaja motorne stroje ^alL,viie 
uporabo pod vodstvom lastne stroK 
moči; . 0;ev 

č) da zaradi zaščite in oskrbe str
{a

Jj;o 
postavlja potrebna poslopja. pi"aV 

tudi pri svojih  poslovalnicah. \$ 
Zadružni delež znaša 1000 d'n^g, 

se mora plačati ob vstopu y z     •3^••\' 
Vsak  zadružnik jamči  še  s P 

nim zneskom vpisanih deležev. ^      p9 

Zadruga objavlja svoje ••5°^•|• na 

zadružni razglasni deski. Va T/)0I 
skupščino pošlje poleg tega vseI~L čla' 
v območju katerih posluje, in vs        p. 
nom, slednjim najmanj 8 dni pre 

ščino. Msedn*: 
Upravni odbor sestavljajo Preo e \-oV 

tajnik, blagajnik in 2 člana m • 
za dobo treh let. ^bo^' 

Vsako leto izstopi  tretjina <>u 

kov. 
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Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
jo predsednik in tajnik upravnega od- 
r?raj če sta odsotna, pa dva za to po- 
raščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Hartman Jože, kmet na Suhi 26, pred- 

sednik, 
Kalan Leopold, kmet na Suhi 28, taj- 

Oman Jože, kmet na Suhi, blagajnik, 
grelin Franc, kmet na Suhi 49, 
Krajnik Andrej, kmet na Suhi 52. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 1. junija 1946. 

7\ 30/46 — Zadr. V 95 1. 

821. * 
Sedež: Marenbcrg. 
Dan vpisa: 22. maja 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

kupa z omejenim jamstvom v Maren- 

Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 
ini dne 10. III. 1946 za nedoločen čas. 

haloga zadrugo je: a) da komisijsko 
**bira za pleme primerno živino svojih 
*adiužnikov ter vodi o teh živalih kon- 
ïr°lo; b)   da  vodi  rodovnik in  molzno 
*°ntrolo. Rodovnik mora  voditi ločeno 
z.a Pasemsko ustrezajoče in drugo gove- 
°°- Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zveza, 

> da nabavlja plemensko živino, zlasti 
^1•••••••• in  živinorejske potrebščine 
^a svojo zadružnike ali posreduje tako 
flahavo; č) da prevzema od članov mleko, 
a Predeluje in plačuje za njih račun po 
M tovosti ali povprečno ter to mleko in 
me2no izdelke vnovčuje; d) da v dose- 

5° 'o nalogo postavlja v svojem gospo- 
darskem okolišu zbiralnice in po potro- 
?l Predelovalnico mleka; e) da priskrbi 
*1 vzdržujo skupne pašnike za živino 
-v°j'h zadružnikov; f) da prireja za svo- 
Je zadružniko živinsko sejme, razstave, 
Femovanja, strokovna predavanja in 
Kar šo spada k pospeševanju živinoreje. 
, zaradi uspešnega poslovanja vrši za- 
?r"ga delo po odsekih. Vse te naloge 
"Pravlja radi samopomoči in izboljšanja 
gospodarstva ovojih članov in delovnega 
ljudstva. 

Zadružni delež znaša 50 dinarjev in 
Se plača ob vstopu v zadrugo. 
. -Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
3atnči go z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

•Oznanila se nabijejo na zadružni razr 
«'asni deski. 
, Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
)*•, blagajnik, morebitni načelniki 
usekov -in 4 člani, ki jih voli skupšči- 
~a za dobo treh lot. Vsako leto se iz- 
'"enja ena tretjina članov odbora. . 
, Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
Jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
5P'a. če sta odsotna, pa dva za to po- 
raščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora eo: 
. Mernik Simon, posestnik, Marenberg, 
Predsednik, 
^nik 0ilia RudoU- kolonist» Marenberg, 

^Erja'všek Alojz, uradnik', Marenberg, 
Dla?ajnik, 
, Breznik Ivan, posestnik na Remšni- 
*u> odbornik, 

Napotnik Ivan, posestnik, Sv. Trije 
kralji, odbornik, 

Ternik Peter, posestnik, Sv. Janž, 
odbornik, 

Kovač Lija, posestnica, Vuhred, od- 
bornica. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 22.  maja 1946. 
Zadr II 132/2 

* 
822. 

Sedež: Kapele. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Kape- 

le, Podvinje, Jereslave, Rakovec, Slo- 
gensko,  Vrhje, Zupelevec, Sela II.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Kapelah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 18. sept. 1945 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
lerenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega go- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana,- c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) di 
priskrbtije 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odo- 
brenem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 100 din. 
Vsak zadružnik jamči še s pet in dvajset- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. Za- 
družni deleži ee ne obrestujejo in se na- 
nj© ne izplačuje dividend, zato je za- 
druga oproščena plačila taks. — Uprav- 
ni odbor sestavljajo predsednik, tajnik,- 
blagajnik in 4 odborniki. Zadrugo za- 
stopa upravni odbor aH tisti, ki ga po- 
oblasti, njeno firmo pa podpisujota po 
dva člana upravnega odbora. — Objave 
in priobčitve zadruge članom se nabije- 
jo na zadružni oglasni deski. 

Člani prvega upravnega odbora sol 
Radanovič Matija, posestnik. Kapele 

št. 34, predsednik, 
Valenčič Marija, posestnica, Kapele 

št. 51, tajnica, 
Krošelj Andrej, posestnik, Slogonsko 

št. 37, blagajnik, 
Urek Jože, mizar in posestnik, Podvi- 

njo št. 25, odbornik, 
Kramar Vinko, posestnik, Jereslavec 

št. 15, odbornik, 
Čemele Ivan, posestnik, Zupelevec 

št. 24, odbornik, 
Šepec France, posestnik, Rakovec 

št. 5, odbornik. 
Okrožno kot trg. eodišče v Novem mestu 

(>P" 17 aprila I04" 
Zt 38/46 -. Zadr II 98/1 ' 

Spremembe in dodatki: 
823. 

Sedež: Kovor. 
Dan vpisa: 3. junija 1946. 
Besedilo:  Hranilnica  in  posojilnica  v 

Kovorju,   zadruga   z   neomejenim  jam- 
stvom. 

Po odločbi NVS-ministrstva za finan- 
ce   z   dne   13.    februarja    1946,   štev. 
612-V-1945,   se   vpiše   delegat   Markelj 
Franc iz Tržiča, Blejska c. 11. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1.  junija   1946. 

Zadr.  IV. 65 9 
* 

824. 
Sedež: Sovodcnj nad Škofjo Loko. 
Dan vpisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Mlekarska zadruga v Sovod- 

nju nad Skofjo Loko, zadruga z omeje- 
nim jamstvom. 

Na skupščini dne 17. februarja 1946 
so bila sprejeta ,nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Živinorejska 
zadruga z omejenim jamstvom v Sovod- 
nju. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; c) 
da nabavlja plemensko živino, zlasti ple- 
menjake in živinorejske potrebščine za 
svoje zadružnike aH posreduje tako na- 
bavo in vnovčuje živino svojih članov v 
živem ali zaklanem stanju; č) da pre- 
vzema od članov mleko, ga predeluje in 
plačuje za njih račun po kakovosti aH 
povprečno ter to mleko in mlečne izdel- 
ke vnovčuje; d) da v dosego te naloge 
postavlja v svojem gospodarskem oko- 
lišu zbiralnice in po potrebi predelo- 
valnice mleka; e) da priskrbi in vzdržu- 
je skupne pašnike za živino svojih za- 
družnikov; f) da prireja za svoje za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja, strokovna predavanja in kar 
še spada k pospeševanju živinoreje; g) 
da izvaja med svojimi člani >samopo- 
moč< za v sili zaklano živino. 

Vabilo na skupščino se objavi tudi v 
zadružnem glasilu >Nova zadruga<. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Debelak Tomaž, Jezeršek Anton, Bajt 

Valentin in Treven Blaž, vpišejo pa se 
člani upravnega odbora: 

Eržen Helica, kajžarja liči. Laniše 12, 
RihtarŠič Jurij, posestnik, Hobovše 

št. 11, 
Eržen Hieronim, posestnika sin. Pod- 

jelovo brdo 1, 
Bogataj Vinko, posestnik, Stara Ose« 

lica 52. 
Sifrar Viljem, posestnika sin, Köpriv- 

nik 28. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6   junija 1946. 
Zadr. 1 15/11 
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825 
Sedež:  Hrastnik. 
Dan  izbrisa:  ö   |i;:ii|a  1916. 
Besedilo: Konzuiiiiia zadruga keniU- 

nih in steklarskih delavcev z. z o. j. v 
Hrastniku. 

Zaradi spojitve s -pre|emu|očo zadru- 
go: Nabavno in prodajno zadrugo z o-j- 
v Hrastniku. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  3.  junija  1946. 

Zadr V  211/28 
* 

826. 
Sedež: Hrastnik. 
Dan izbrisa: 5, junija 1046. 
Besedilo: Konzumno društvo rudarjev 

z. z o. j. v Hrastniku. 
Zaradi spojitve s sprejemajočo zadru- 

go Nabavno in prodajno zadrugo z o. j. 
v Hrastniku. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne  5. junija6 1946. 

Zadr V 307/:• 
* 

827. 
Sedež: Laško. 
Dan izbrisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga v Laškem zadruga z o. j. 
Zaradi spojitve v Nabavno in prodaj- 

no zadrugo z o. j. v Laškem kot spre- 
jemajočo zadrugo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. junija 1946. 

Zadr V 319/40 
* 

S28. 
Sedež: Rečica pri Laškem. 
Dan izbrisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga v Rečici liri Laškem r. z. z o. j. 
Zaradi spojitve v Nabavno in prodaj- 

no zadrugo z o. j. v Laškem kot spre- 
jemajočo zadrugo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. junija 1946. 

Zadr V  118/26 
* 

S29. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. junija 1946. 
Besedilo: »Brezobrestni kredit«, rog. 

zadruga z om. zav. v Ljubljani. 
Zaradi   končane   likvidacije   in   ker 

zadruga sploh ni pričela poslovati. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. junija 1946. 
Zadr. X 369/4 

To 407/46-2 
Oklic 

2096 

Tožeča stranka Potišek Anton, gleda- 
liški igralec, Ljubljana, Vodmatska ul. 
št. 2/II, je vložila proti toženi stranki 
Potušek Dragici roj. Bradaška, sedaj ne- 
znanega bivališča, radi razveze zakona 
tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 22. .VIL 1946 ob 8. url dopoldne pred 

leni sodiščem v sobi št. 140/11, razprav- 
na dvorana. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
oe postavlja dr. Svetina Anton, odvetni- 
ški pripravnik iz Ljubljane, za skrbni- 
ka, ki jo bo zastopal na njeno nevarnost 
in stroške, dokler ne nastopi sama ali 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. junija   1946. 

To 89/46-7 * 2245 
Oklic 

Tožeča stranka Rozman Ignacij, me- 
sarski pomočnik v Ljubljani, Rudnik 
št. 48, je vložila proti toženi stranki 
Rozman Mariji roj. Klemene, sedaj ne- 
znanega bivališča, radi razveze zakona 
k opr. št. To 89/46 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je dolo- 
čil na 23. julija 1946 ob 10. uri dop. 
pred tem sodiščem v sobi št. 140. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja Peterca Fran, tajnik 
okrožnega sodišča v Ljubljani, za skrb- 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. junija 1946. 

To 192/46-5 * 2060 
Oklic 

Tožeča stranka: Velkavrh Peter, po- 
lagač parke tov iz Ljubljane - Vič št. 125, 
je vložila proti toženi stranki Velkavrh 
Ivani roj. Kemperle radi razveze zako- 
na k To 192/46 tožbo. 

Narok za razpravo sc je določil na 9. 
julija 1946 ob 9.30 uri pred tem sodi- 
ščem v sobi št. 140/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja Peterca Fran, tajnik 
okrožnega sodišča v Ljubljani, za skrb- 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. junija 1946. 

To 336/46 * 2242 
Oklic 

Ferenčak Ivanka, zasebnica v Mari- 
boru, Kosarjeva ulica 52, je vložila 
proti Ferenčaku Otonu, trgovcu ravno 
tam, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
radi razveze zakona. Javna ustna raz- 
prava v tej stvari so vrši dne 28. ju- 
nija 1Ö46 o poli 9. uri v sobi št. 84/11. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je postavljen za skrbnika na čin Lečnik 
Miloš, tajnik tuk. sodišča, ki ga bo za- 
stopal, dokler se sam ne javi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 13. junija 1946. 

To 404/46 * 2257 
Oklic 

Fijavž Marija roj. Logar, gospodinja 
v Gorici, Ulica Zorutti 5, sedaj v Ma- 
riboru, Stolna ul. 1, je vložila zoper Fi- 
javža    Franca,    bivšega    železniškega 

Maribor» 
1!Mc 

uradnika,   prej   v   Mariboru,   (iosposks 
ul.  16, tožbo  na razvezo zakona. 

Razprava o tej tožbi bo dno 1. julij0 

1946 o poli 9. uri pri podpisanem so- 
dišču, soba 84/11. 

Ker je toženec neznanega bivališča., 
se mu postavi za skrbnika Lečnik Mi- 
loš, tajnik tega sodišča. Skrbnik bo zf- 

stopal toženca na njego\o nevarnost J D 
ob njegovih stroških, dokler ne nastopi 
sam pred sodiščem ali ne prijavi P* 
oblaščenca. 

Okrožno  sodišče  v 
dne 18. junija 

To 374/46 * ^72 

Oklic 
Potočnik Roža roj. Vidovic poscstnica, 

Rače 72, je vložila zoper Potočnika Vin- 
ka, čevljarskega pomočnika, nazadnje v 
Racah 72, tožbo za razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se uiu 
postavi za skrbnika tajnik okrožnega so- 
dišča v Mariboru Lečnik Milo-, ki ga "° 
zastopal na njegovo nevarnost in ob nje; 
govih stroških, dokler «e sam ne javl 

pred sodiščem ali pa ne prijavi poobla- 
ščenca. 

Razpraya bo dne 24. junija 
pol 10. uri v sobi 84. 

Okrožno sodišče v 
dne 17. junija 

1940 ob 

Mariboru 
1916. 

To 350/46 •11& 

Oklic 
Žnidarič Marica, postna uradnica , 

Mariboru, Vrtna ulica 12, je vložila p^ 
Žnidariču Alojzu, nazadnje v Marib°r ' 
Frankopanova ulica 5, tožbo na razvcZ 

zakona. Javna ustna razprava v tej stva'. 
ri bo dne 26. junija 1946 ob 11. uri PfJ 

tukajšnjem sodišču, soba štev. 84. 
Ker toženčevo bivališče ni znano, ,n ' 

jo postavljen  Lečnik Miloš, tajnik •*' 
sodišča, za skrbnika na čin,  ki Sa 

zastopal na njegovo nevarnost in str 
ške, dokler se sam ne javi ali ne i* 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. junija 1946. 

I Sp 138/46 * 2i2Z 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Ajlec Ludvik, rojen 5. VIII. ^{d% 
Zg. Ščavnici, delavec, samski, je bil 
13. X. 1942 po okupatorju prisilno mo- 
biliziran na rusko bojišče. Dne-14. * 
1943 ga je pri Boljšovu blizu 0l'e}\L 
končani borbi našel Grajner òsf^l 
kmetski sin na Zg. Ščavnici, praV 

prisilni mobiliziranec, mrtvega. .jcC 
Ker je tedaj verjetno, da Ie' ,lj6- 

Ludvik umrl, se uvede na prccuofc, ^ 
cove sestre Ajlec Marije, delavke n' '• 
Ščavnici Št. 73, postopek v dokaz s ^ 
pogrešanega in se mu postavi na ' 
nika tov. Grajner Janez, kmetski si , 
Zg. Ščavnici št. 103. -me- 

-~ o }'vn Vsakdo, komur je kaj znano disi- ali 
šancu, se poziva, da javi to ^oa   ptci»' 
postavljenemu skrbniku do lo. s i 
bra 1946. 
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po preteku lega roka in izvedbi doka- 
mv bo sod lìce odlučilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne   II. junija  194G. 

JSp 14.-,„4,| _o * 213fi 

Uvedba postopanja   v dokaz 
smrti 

.Žnidarir l.>aiK.% ,-oj. 28. •. 1915 v 
J-r«snjevfili št. 77 stanujoč ravno tam, 
">ali kmet. je  bil dne 27.  I.  1943  po 
Kiipatorju prisilno mobiliziran na ro- 

msko bo j Uče, kjer je bil zajet in od- 
^den v taborišče Dimitrov pri Moskvi, 

marcu 1945 je bil z Zorkoin Fran- 
e'n, električarjem iz Gornje Radgone, 

£••• tako prisilnim mobilizirancem, v 
"eki bolnici blizu Moskve, kjer je tudi 
"mrl, in ga je Zorko Franc videl mrtve- 

v,Ker je tedaj verjetno, da je Znidarič 
*ranc um '    '       '  • "      -!~  , se uvede na  predlog nje- 
nega brata Znidariči   " -      •    - 
^sujevcih štev. 
spirti 

ča Janeza, kmeta v 
11, postopek v dokaz 

ski!' •°•'danega in ee mu postavi za 
.rbnika tov. Sedonja Jože, sodni urad- 

",\ v «or.  Radgoni 
sai 

v'iUicio, komur je kaj znano o pogre- 
'"  ^e poziva, da javi to sodišču ali 

lifneniu  skrbniku do 15. septem- Po« 
bra 1040. 

I o preteku  tega   roka  in  izvedbi  do- 
7°v se bo odločilo o dokazu smrti, 
trajno sodišče v Gornji Radgoni 

dne 11. junija 1946. 

iS 

U 
'P 434/46—2 2072 

vedba postopanja v dokaz 
smrti 

j Rakovnik Ivan, rojen 10. XII. 1911 v 
• ,le,iiažali nad Kranjem, tov. zidar, na- 
s,

UnJ« stanujoč Javornik, Dobravska ce- 
ti, 1C. je Sel 20. septembra 1944 v par- 
ie'??6' Naiprvo Je bu v Bohiniu> k<> Pa 

p P'l v Bohinju ranjen, eo ga poslali na 
riinorsko in se je javil zadnjič s Pri- 

,'«?rskega 30. I.  1945. Bil je v Vojkovi 
ri8adi. Dne 19. februarja je bil hudo. 

„i len in so ga odpeljali v glavno bol- 
ji00' l- .i- bolnica Fran ja v Novakih. Dne 
„ • marca 1945 je v tei bolnici baje Utnrl. 
j.^.a predlog Bakovnik Terezije, gospo- 

s 
nlp iz Slov. .Tavornika, Dobravska ce- 

s[
a lß, žene imenovanega, se uvaja po- 

ji°pek za dokaz smrti Bakovnika Ivana. 
^mur jc 0 „jegovi usodi kaj znano, naj 
'y ' do 20. avgusta t. 1 sodišču oz. skrb- 
s5« Malovrhu Mihi, tajniku tega sodi- 

co preteku tega roka in izvedbi doka- 
]Z se bo odločilo o stavljenem pred- 
ugu. 

Okrajno  sodišče na Jesenicah 
dne 7. junija 1946. 

1SP 413/46—2 * 2133 

uvedba postopanja v dokaz 
J smrti 

i «rovat Ivan, rojen 23. junija 1907 v 
I ^yasi št. 6, samski, železničar, je bil 
ter!!-1944 interniran in odpeljan v in- 

1 nacijo. Najprej je bil odveden od do- 

ma v novomeške zapore, od tam pa v 
Šlezijo. Po enem letuj je bil odpuščen 
in je bil na Jesenicah, kjer je bil v služ- 
bi na železnici. 

Ob bombardiranju dne 2. marca 1945 
je izginil, vendar njegovega trupla ni bilo 
mogoče najti. Od tega časa je bil pogre- 
šan in je utemeljena domneva, da gori 
navedenega časa ni več preživel. 

Na predlog Hrovat Marije iz Irce vasi 
št. 6, p. Šmihel pri Novem mestu, se 
uvaja postopek o dokazu smrti Hrovata 
Alojzija in se mu postavlja za skrbnika 
Malovrh Miha, tajnik tega sodišča. 

Vsakdo, ki mu je o smrti Hrovata 
Alojza kaj znano, naj o tem obvesti so- 
dišče aH skrbnika do 15. avgusta !94C. 
Po tem roku in po izvedenih dokazili bo 
sodišče končno odločilo o dokazu smrti 
pogrešanega. 

Okrajno   sodišče na Jesenicah 
dne 4. junija 1946. 

* 
I Sp 444/46—2 2134 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvo 

Rupnik Angela, gospodinja iz Stare 
Fužine št 4, rojena 31. XII. 1892, je 
bila dne 25. VIII. 1944 odvedena od do- 
ma. Od tega dne ni bilo o njej nobenega 
glasu več in se do danes ni vrnila. Zato 
je osnovana domneva, da časa do osvo- 
boditve ni več preživela. 

Na predlog Rupnika Matka, upok. go- 
spodarja iz Stare Fužine št. 4, moža 
pogrešane, se uvaja postopanje o pro- 
glasitvi za mrtvo imenovane. 

Komur je ó pogrešani kaj znano, naj 
to javi sodišču oziroma skrbniku Malo- 
vrhu Mihi, tuk. tajniku. 

Po 15. IX. 1946 se bo na vnovični 
predlog sklepalo o proglasitvi pogre- 
šanke za mrtvo. 

Okrajno  sodišče na Jesenicah 
dne 14. junija 1946. 

* 
I Sp 544/46—2 2090 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Barbič Jože, rojen 20. X. 1912 v Pod- 
gorju pri Kamniku, geometer na kata- 
strski upravi v Kočevju sin umrlega 
Barbica Jožeta in umrle Barbič Rozalije 
roj. Jeran, je odšel 10. septembra 1943 
v NOV ter je bil dodeljen kot komandir 
baterije 1. protiartilerijski diviziji. V 
bojih med Grčaricami in Dolenjo vasjo 
je bil od Nemcev ujet in prepeljan v 
Kočevje, kjer je bil, kakor poroča po iz- 
javah verodostojnih prič mestni narodni 
odbor v Kočevju, ustreljen. 

Ker je verjetno, da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, se uvede na pro- 
šnjo Jeran Frančiške roj. Barbič, delav- 
ke v Podgorju 65, postopanje za progla- 
site*« za mrtvega ter se izdaje poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem imenovanemu skrbniku Klemenči- 
ču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Barbič Jož© se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali se sicer kako 
javi. 

Po 1. septembru 1946 bo sodišče na 

vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno  sodišče v  Kamniku 
dne 12. junija 1946. 

I Sp. 550/46—2 2210 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Černivec Anton, rojen dne 28. januar- 
ja 1902 na Križu, pristojen v Komendo, 
r. k. vere, oženjen, sin Matije in Marija- 
ne roj. Pire, delavec na Križu št. 35, je 
odšel dne 27. februarja 1944 v partizane. 
Najprej je odšel na Primorsko, potem pa 
na Dolenjskem. Zadnjikrat se je oglasil 
doma meseca aprila 1944. Od takrat ni 
bilo več glasu o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da ho 
nastopila zakonita-domneva smrti, se 
uvede na prošnjo- njegove žene Černivec 
Terezije, gospodinje iz Križa 35, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem (.ustavljenemu skrbni- 
ku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v 
Kamniku. 

Černivec Anton se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. septembru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
mrtvim. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 18. junija 1946. 

II Sp 206/46-4 2073 

. Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

_ Novak Jožef, rojen 30. XI. 1903 na 
Štefanji gori, r. k. vere, samski, posest- 
nik na Štefanji gori št. 24, je bil 7. VI. 
1944 mobiliziran od partizanov v Pre- 
šernovo brigado in je odšel z njo na 
Primorsko. 

Od tedaj dalje ni o njem nobenih ve- 
sti. 

Tovariša Štern Leopold in Dolinšek 
Jožef, ki sta odbornika kraj. LO Grad, 
ki pa sama nista bila v partizanih, iz- 
javljata, da mora biti Novak Jožef mr- 
tev, ker ga še ni od partizanov, čeprav 
je bil njegov letnik že demobiliziran in 
so se vsi vrnili. Razni partizani so pri- 
povedovali, da je Prešernova brigada na 
Primorskem pretrpela hude hajke in da 
so jih Nemci veliko zajeli in kratko in 
malo posfrelili. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove ^sestre Novak Angele, gospodi- 
nje na Štefanji gori št. 24, postopanje 
za proglasitev za mrtvega in se izdaje 
poziv7, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali hkrati s tem postavljenemu skrb- 
niku Keržan Miri, sodni uradnici v Kra- 
nju, do 1. X. 1947. 

Novak Jožef se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. X. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo in po izvedbi dokazov odlo- 
čilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 8. junija 1946. 
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01: 59/46-4 2184 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Dr. Gerlovič Franc, roj. 2G. februarja 
1887 v Cerkljah na Dolenjskem, sin 
Franca in Marije roj. Dvornik, zdravnik- 
upravnik umobolnice, stanujoč v Ljub- 
ljani, Lipičeva ulica 1, je bil zvečer dne 
11. februarja 1944 iz stanovanja odve- 
den po dveh neznanih molkih, najver- 
jetneje od >črne roket in je od tedaj 
izginila vsaka sled za njim kljub vse- 
etranskemu poizvedovanju. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Gerlovič Štefanije, 
žene zdravnika v Ljubljani, Pred Ško- 
fijo 4/1, postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešancu poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Gerlovič Štefaniji. 

Dr. Gerlovič Franc se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 31. avgustu 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. junija 1246. 

Ok 77/46-3 •   2186 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Judež Martin, rojen 16. avgusta 1912 
v Malem trnu št. 7 (Leskovec pri Kr- 
škem), sin Franca in Ane roj. Pire, tov, 
delavec, stanujoč v Šmartnem ob Savi 
št. 59, oženjen, je v taborišču Leitmeritz 
v Nemčiji v marcu 1945 zbolel za tifu- 
som in bil poslan v izolirao barako ter 
je še isti mesec povedal neki bolniški 
strežnik njegovim znancem, da je Judež 
Martin, ki so ni vrnil iz izolirne barake 
na prejšnje mesto, umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
Judež Frančiške, delavke. Šmartno ob 
Savi št. 59, postopanje v dokaz smrti ter 
se izdaja poziv, poročati o pogrešancu 
do 1. oktobra 1946 sodišču ali hkrati po- 
stavljenemu skrbniku tov. Judež Fran- 
čiški. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
'dokazov se bo odločilo o predlogu. 

\    Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. junija 1946. 

* 
Ok' 76/46-4 2061 

JJvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Kocjan Janez, rojen 22. VI. 1889 v 
Zirjah pri Povirju, sin pok. Jakoba in 
Jožefe roj. Zabric, železnicarski sluga v 
Ljubljani, Bavdkova 22, je bil iz inter- 
nacijskega taborišča Dachau konec leta 
1944. ali v začetku leta 1945. onemogel 
dn za delo nesposoben poslan s transpor- 
tom v taborišče Schwechat, od koder se 
je zadnjič javil februarja 1945 in je ver- 
jetno umri. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastocila zakonita, domneva smrti,   se 

uvede na prošnjo Kocjan Antonije, go- 
spodinje v Ljubljani, Bavdkova 22, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaje poziv, da se o pogrešancu po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Kocjan Antoniji. 

Kocjan Janez se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. III. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi mrtvim. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. junija 1946. 

Ok 44/45-10 2097 

Logar Franc, rojen 28. XI. 1897 v Lo- 
gu, sin pok. Franca in Marije rojene 
Ogrinc, stan. v Logu št. 19 pri Brezovici, 
železničar, oženjen, je sredi marca 1945 
v internacijskem taborišču Leonberg, 
Stuttgart, zbolel na tifusu in od takrat 
ni o njem nobene vesti od njega ter je 
po takratni izjavi nekega bolničarja 
umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Logar Frančiške, go- 
spodinje, Log 19 pri Brezovici, postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega ter se iz- 
daje poziv, da se o pogrešancu poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrbni- 
ku, Logar Frančiški. 

Logar Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. junija 1946. 

Ok 46—45—9 2185 

Polutnik Jakob, rojen 1. julija 1910 v 
Ljubljani (Trnovo), sin pok. Jakoba in 
Ivane roj. Kosec, oženjen, Opekarska 
cesta 10 v Ljubljani, je bil meseca sep- 
tembra 194! aretiran in je v policijskih 
zaporih zaradi trpinčenja in stradanja 
v začetku oktobra 1944 onemogel, nato 
pa je izginila za njim vsaka sled. Po ta- 
kratnih izjavah nekega policijskega 
stražnika je bil odposlan k Sv. Urhu in 
usmrčen. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Polutnik Slavke roj. 
Cesar, uradnice CLO Rakovnik v Ljub- 
ljani, stan. Kladezna ulica 8, postopanje 
za proglasitev za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešancu poroča sodi- 
šču ali e tem postavljenemu skrbniku 
Polutnik Slavki. 

Polutnik Jakob se poziva, 'da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o eebi. 

Po 1. januarju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
jdne 14. junija 194-6. 

Ok 35/46-10 21S3 

Tornine   Anton,   rojen   15. decembra 
1910 v Črnomlju, sin Antona in Marije 
roj.   Borštnik,  ločen,  knjigovodja, stan. 
Ljubljana. Malejeva 1   je nekako •••^ 
leta   1Ü4L   v   internacijskem   taboriš^ 
Leitmeritz "v Nemčiji zbolel na tifusu i- 
bil v začetku leta 1945. bolan in onemo- 
gel   z   drugimi    bolniki   transportira» 
menda v Flossenbiirg. Nato je izgin1' 
vsaka sled za njim. Po izjavi straž^.rje!j 
spremljevalcev  omenjenega   bolniskeg 
transporta   je   večina   transportiram^ 
umrla že med prevozom. M 

Ker je  potemtakem  verjetno, da "° 
nastopila   zakonita   domneva   smrti, s 

uvede na prošnjo Tornine Dane, gosP'| 
Kiharjeva ulica 2 v Ljubljani, postop3' 
nje  za   proglasitev  za   mrtvega  ier \ 
izdaja poziv, da se o pogrešancu poroc 
sodi-ču ali s tem postavljenemu skrbn' 
ku,  Tornine  Mariji,  gosp.,  Holzapilo^ 
ulica 9 v Ljubljani. »j 

Tornine Anton se poziva, da se zgla' 
pri podpisanem sodišču ali drugače « 
kako vest o sebi. .« 

Po 1. maju 1947 bo sodišče na ynovi£ 
no   prošnjo   odločilo   o   proglasitvi * 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 17. junija 1946. 

VI Sp 220/46-3 2lSl 

Uvedba postopanja v doka2 
smrti 

Praprotnik Jernej, rojen dne ^'• •• 
sta 1916, delavec, nazadnje stanup ta 

Pobrežju, Gajeva ulica 9, je bil „aV%,0j- 
1943 prisilno mobiliziran v nemško ^ 
sko. Zadnjič je pisal maja 1944. ^h\o 
takrat pa ni več glasu od njega- r-^o 
pa je meseca oktobra 1944. na P°. cjl$d 
poveljstvo Maribor - Pobrežje P , 20v'i 
naznanilo o njegovi smrti, ki pa nJe°ar. 
ženi ni bilo vročeno, ker je bila v P 
tizanih. ,ra 

To potrjuje priča Rauš Helena, se ^ 
pogrešanega Praprotnika, ki je D1 la  ad- 
okupacijo od policijskih oblastev u^ 
no obveščena o smrti Praprotnika 
neja. _ r0tJ 

Ker je tedaj verjetno, da je „<jlo!? 
nik Jernej mrtev, se uvaja na •• ^ 
njegove žen© Praprotnik Elizabe'0 g6 

stopek v dokaz smrti pogrešanega ^ 
mu postavlja za skrbnika tov.v•a]sp ^ 
ran, uradnik okrajnega sodišča 
riboru. 

oP0' af 
Vsakdo, komur je kaj znano J.Jv/ali 

šanem, se pozivlje, da to javi so" "L^ni- 
postavljenemu skrbniku do 1- s " 
bra 1946. ^ 

Po preteku tega roka in izxe°..li 
kazov se bo odločilo o dokazu smi •. 
Okrajno sodišče v Mariboru, 

dne 8. junija l^40- 
* 

I Sp 326/46-2 

Uvedba postopanja v 
smrti 

oiW.^ 

210* 

doka2 

ot°t! Smodiš Aleksander, posestnik v   ^ $ 
cih št, 8, ••••• dne 15. junij* x 
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Olovcih št. 8. jo bil dno 4. marca 1945 
slučajno v nu ,lu Szombathely-ju. Tega 
ar,e so angle d<a in ameriška letala 
^Padala S/ombalholv in je bil ob tej 
Pr"iki tib.t tudi Smodiš Aleksander. 

Ker je torej verjetno, da je imenovani 
£es umrl. s, " 
klicdiš Ane. po-;, v Olovcih št. 54, uvede 

se  na   prošnjo  njegove  /ene 

Postopek v dokaz njegove smrti. Vsa 
la">, komur jo o pogrešanem kaj znano, 
Se poziva, da to sporoči sodišču ali skrb- 
!jlci Flisar Min, š(K! ur. v Murski So- 
Doli, do 15. avgu-ta 10 IG. 
"krajno sodišče v Murski Soboti, odd. I., 

dne 12. junija 194«. 

Sp 314/40-3 2114 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

. Kos TomaŽ, rojen 10. XI. 1899 v 2a- 
j°vcah Št. 2li, okraj Novo mesto, sin To- 
maža in Terezije roj. Jerman, oženjen, 
P°ljede|pc v /nlnvčali oziroma Gorenji 
,asi št. 13, jo bil od nemškega okupa- 
la dno 28 XII. 1913 odveden v inter- 
?aciJo, po obvestilu Rdečega križa v 
^Ubijani je bil v sredi leta 1944. na 
°•1« v-taborišču  Flossenburg, od tedaj 

aPro| pa nj nobene vesti o njem. 
..Ker je verjetno, da bo nastopila zako- 
jj. a domneva smrti, se uvede na prošnjo 
"l?govo ženo Kos Marije vdove Barborič 
1°••• Pavšič iz Gorenje vasi 13, posto- 
riš za proglasitev za mrtvega in se 
s 'Pozivijejo, da o pogrešanem poročajo 
t-T^Uali s tem postavljenem skrl liku, 
Šm' ^s Mar'ii v Gorenji vasi 13, pošta 

r}rieta pri Novem mestu, 
• Ko3 TomđZ se poziva, da se zglasi pri 
^Pisanem sodišču ali drugače da kako 

es' o sebi. 
h 

P° 31. XII 1946 bo sodišče na vnovič- 
r* Prošnjo odločilo o proglasitvi za 
Mrtvega. ' 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 4. junija 1946. 

ÖP 241/4G-3 2116 

uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

v Ji-K Franc, rojen dne 10. VU. 1920 
'zorenji vasi pri Smarjeti, okraj Novo 
£esto, sin Antona in Marije roj. Hru- 
!?•••, samski, kmetski sin, stanujoč na- 
Äe v Gorenji vasi št. 31, je bil v 
£°4od 9. do 11. VI. 1945 v očitni smrtni 
^'urnosti in od takrat ni več glasu o •••••. 

t Ker je verjetno, da je Pirh Frane rnr- 
k\Se uycde na prošnjo n'egovega bra- 
J* Pirha Alojza, poljedelca iz Gorenje 
asi št. 31, postopanje za proglasitev za 

£nvega ter se vsi, ki jim je o ?irhu 
J«ncetu kaj znano, pozivljejo. da o po- 
sK,anem poročajo sodišču ali s tem po- 
bijenom skrbniku tov. Pirhu Alojzu, 
firh Franc se p0Zivlje, da se zglasi 

r\ podpisanem sodišču ali drugače da 
*a«o vest o sebi. 

Po 31. XII. 191G bo sodišče na vno- 

vično  prošnjo odločilo o  proglasitvi  za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 4. junija 1946. 

* 
S p 286/46 20(19 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Loger Ivan, rojen dne 20. VI. 1913 v 
Šmarju pri JeKah, tja pristojen, ože- 
njen, slikar, nazadnje stanujoč v Gradi- 
šču v Slov. Gradcu, je odšel dne 25. XI. 
1944 v partizane, kjer je služil v Tomši- 
čevi brigadi, ki je v i Istem času operi- 
rala v okolici Luč. Z desetimi tovariši 
je odšel nekega dne na patrolo, od ko- 
der so se po napadu Nemcev vrnili sa- 
mo trije, medtem ko se osem tovarišev 
ni vrnilo in so bili verjetno od Nemcev 
pobiti. 

Ker se tudi po končani vojni ni vrni!, 
je verjetno, da so ga Nemci ubili. 

Ker je tedaj verjetno, da je Loger 
Ivan mrtev, se uvaja na predlog njesjove 
ženo Loger Terezije, delavke na Selnh 
št. 63 pri Slov. Gradcu, postopanje za 
proglasitev za  mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znanega o po- 
grešancu, se pozivlje, da to javi sodišču 
ali skrbniku pogrešanca Cegovniku Fili- 
pu, sodnemu uradniku na Prevaljah, do 
15. septembra 1946. 

Po preteku tega roka bo sod'če na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
dne 22. maja 1946. 

* 
Sp 292/46 2213 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Planinšec Franc, roj. dno 15. septem- 
bra 1904 v Starem trgu pri Slovenjem 
Gradcu, pristojen v Crno, rudar, nazad- 
nje v Žerjavu št. 7 pri Prevaljah, je bil 
dne 6. maja 1945 odpeljan neznanokam 
s Se štirimi drugimi. Od teh oseb se je 
.ena vrnila živa, eno žensko so našli mrt- 
vo, medtem ko so ostali izginili brez 
sledu. 

Ker jo potemtakem verjetno, da je 
Planinšec Franc mrtev, se uvaja po 
prošnji ženo Planinšec Marije, zasebnice 
v Crni št. 118, poätopanje za dokaz smr- 
ti pogrešanega in se izdaja poziv, da se 
do 10. septembra 1946 o pogrešanem 
poroča sodišču ali hkrati postavljenemu 
skrbniku Cegovni.-u Filipu, sodnemu 
uradniku v Prevaljah. 

Po preteku tega roka in izvedbi doka- 
zov bo sodišče izdalo odločbo o dokazu 
smrti. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
dne 1. junija 1940. 

I Sp 94/46 2140 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Beve Karl, posestnik v Zabljeku št.9, 
roj. 16, X. 1910 na Cigonel pri Slov. Bi- 

strici, tja pristojen, s'n Antona in Ane 
Beve, pose-lnik v Žabijeku, je b.l 10. X. 
1044 mobiliziran v partizane. Bil je od 
meseca novembra do 22. XII. 1014 v 
Savinjski dolin,, kier je služI pri d"- 
lav-kem odredu. Ko je bila Savinj-ka 
dol.na vno\ič zasedena |H) okupatorji, 
je bil la odred razpiHčen m j*> imeno- 
vani od~el v smeri proti Litji, kjer ie 
bil še dne 24. XII. 1044 v Va-'ah pri Li- 
tiji, nakar je zg;nila vsaka sled za njim. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Rove Kari mrtev, se na predlog njego- 
ve žene Beve Marije. po*os|nire v Zab- 
ljeku št. 0, uvaja pu«-topaiije za njegovo 
proglasitev za mrheçja in =e izdaja po- 
ziv, da v=akdo, kdor o imenovanem kaj 
ve, poroča bodisi njegovi ženi ali sodi- 
šču do 1. novembra 1046 

Po 1. novembru 1016 bo «odiščo, na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno  sodišče   v Slov.  Bistrici 
dne 13. jun.ja 1916 

III Sp 189/46 2179 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Rutnik Janez, roj. 1. novembra 1007 
v Koroški vasi št. 19, posestniški sin, je 
odšel 24. januarja 1945 k parbzanom v 
Šcrcerjevo brigado na Pohorje in je ondi 
padel v začetku marca 1945. O njegovi 
smrti jo obvestil predlagat levega za- 
stopnika Humorja Jožefa, '.dvelnik.i v 
Slov. Konjicah, star. vodnik Kračun 
Alojzij iz Varaždina, kar je izvedel od 
pogrešančevega tedanjega vodnika. 

Ker je tedaj verjetno, da je Ruliv'k 
Janez umrl, se uvede na predlog njego- 
vega brata Rutnika Jožeta, posestniške- 
ga ftina v Koroški vasi št. 19 postopek 
v dokaz smrti pogrešanega, In se mu 
postavi za skrbnika Žmav-nr Anton, 
sodni uslužbenec v Slov. Konjicah. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se poziva, da javi to sodišču ali 
pa postavljenomu skrbniku do 1. okto- 
bra 1940. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče r Slov. Konjicah 
dno 14. junija 1946. 

III Sp 176/46 2180 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Vedinger Jože, rojen 21. aprila 1909 
v Sp. Prelogah st. 30, poročen, mornari- 
ški poročnik, med okupacijo pa usluž- 
benec gozdne uprave v Oplotnici, je od- 
šel 2. februarja 1945 k partizanom va 
obveščevalni center 14. divizijo na Po- 
horju. Teden dni po prihodu pa je padel 
v boju z Nemci ali pa je bil pomotoiia 
ali slučajno ustreljen. O njegovi smrti 
je obvest 1 njegovo ženo Vedinger Ma- 
rijo meseca junija 1015 tedanji sekretar 
OF v Slov   Konjicah Kos Marfin-Ciček. 

Ker je tedaj verjetno, da je Vedinger 
Jožo umrl, se uvede na predlog njegove 
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/ene Vedinger Matije, za^cbiiice v Sp. 
i'relogah št. 30, po.-lopek v dokaz smrti 
pogrešanega in *e.mu po-davi za skrb- 
nika Žmavcar Anton, ^<i<ini u-lu/bonec 
v Slov. Konjicah. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se poziva, da ja\'i lo ^odi-ču ali 
pa postavljenemu skrbniku do 1 okto- 
bra 1940. 

Po preteku tega  roka   in  izvedbi  do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah 
dne 11, junija H) 10. 

Sp 151/40-2 * 2211 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Okorn Jože, rojen 3. septembra 1807 
v Škofji Loki, po poklicu kmetijski re- 
ferent dravske banovine, nazadnje sta- 
nujoč v Škofji Loki, •• bil dne 3. marca 
1944 odveden v Pungarlu in nato baje 
dne G. marca istega leta likvidiran. 

Ker je verjetno, da je Okorn Jože 
umrl, se uvede na predlog njegove žene 
Okorn Mare, gospodinje v Škofji Loki, 
Suška pot št. 2, postopanje v dokaz smrti 
pogrešanega in se mu postavlja za skrb- 
nika Mrevlje Artur. tajnik tega sodišča. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu «krbniku do 15. okto- 
bra 194G. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov bo sodišče odločilo o dokazu 
smrti. 
Okrajno sodišče v Škofji Loki, odd. L, 

dno 17. junija Î91G. 
* 

I Sp 314/4G—2 220G 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Drožina Ivan, rojen 7. marca 1899 
na Kozjanah-Brkini-Primorska, pristo- 
jen na Ponikvo, okraj Šmarje pri Jel- 
šah, je leta 1941. pred okupatorjem z 
vso družino pobegnil na Primorsko. Le- 
ta 1943. je bil od fašistov interniran 
ter je bil nazadnje od Nemcev prepe- 
ljan v taborišče Mauthausen, kjer je 
obolel na tifusu. Januarja leta 1944. so 
ga hudo bolnega odpeljali od ostalih to- 
varišev in ti domnevajo, da so ga vrgli 
v plinsko peč. Od takrat ni nobenega 
glasu več o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Drožina 
Rozalije, nameščenke pri OLO Šmarje 
pri Jelšah, postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, naj vsakdo, 
kdor o pogrešanem kai ve. poroča to 
sodišču ali s tem postavljenemu skrbni- 
ku tov. Ealca Francu, sod. uradniku, v 
Šmarju pri Jelšah, do 1- julija 1947. 

Drožina Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače dà 
kako vest o sebi. 

Po preteku tega   roka  (po 1.  juliju 
1947)  bo sodišče  na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče y Šmarju pri Jelšah 
dne 13. junija 1946. 

I Sp 310/46—2 2203 
Ostrež Peter, rojen 1902, bivši jug. 

orožnik, nazadnje stanujoč v Oplotnici 
št. 45, je bil maja neznanokam odpeljan 
v Nemčijo, od koder se ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Ostrež 
Marije roj. Krumpak, najemnice v La- 
šah št. 5, p. Podplat, postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega ter se izdaja po- 
ziv, naj vsak, kdor kaj ve o pogreša- 
nem, poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku tov. Ralca Francu, 
sod. uradniku v Šmarju pri Jelšah do 
1. julija 1947. 

Ostrež Peter se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače dà 
kako vest o sebi. 

Po 1. juliju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
ir. rtvega. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 

dne 13. junija 1946. 

I S p 318/46—2        * 2199 
Pekošak Martin je služil kot aktivni 

orožnik nazadnje v Majdenpeku, srez 
Porečki v Srbiji in se od 29. januarja 
1941 ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo sestre Ferlez An? ro- 
jene Pekošak, poljedelke v Bodrežu št. 
15, p. Grobelno, postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega ter se izdaja poziv, naj 
vsak, kdor kaj ve o pogrešanem. > oro- 
ča sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku tov. Ralcu Francu, sod. uradniku 
pri okraj, sodišču v Šmarju pri Jelšah 
do 1. julija 1947. 

Pekošak Martin se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
dà kako vest o sebi. 

Po 1. juliju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi •• 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 

dne 13. junija 194G. 

I Sp 287/4G-4       * 2204 
Pugelj Jožef, roj. 30. novembra 1907 

v vasi Hudo št. 7, obč. Prečna pri No- 
vem mestu, železničar-desetar, nazad- 
nje stanujoč v Šmarju pri Jelšah št. 45, 
je bil dne 19. avgusta 1944 od partiza- 
nov mobiliziran pri 13. brigadi Mirka 
Bračiča pri 1. četi III. bataljona. Okoli 
božiča 1944 je dal zadnjikrat pozdra- 
viti svojo ženo, ki je nato po poizved- 
bah dobila od 14. divizije odgovor, da 
je bil imenovani v borbi v mozirskih 
planinah od vlasovcev živ ujet in je od- 
tega časa pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, ee 
uvede na prošnjo njegovo žene Pugelj 
Milke roj. Skaza, pos. v Šmarju pri Jel- 
šah št. 45, postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, naj vsakdo, 
kdor kaj ve o pogrešanem, poroča so- 
dišču ali s tem postavljenemu skrbniku 
tov. Raki Francu, sodnemu uradniku v 
Šmarju pri Jelšah, do 1. julija 1947. 

Pugelj Jožef se poziva, da se /<.n.-i 
pri podpisanem sodišču ali drugače dà 
kako vest o sebi. 

Po 1. juliju   1917  bo    . r,-.-e  na.vno- 
vično  prošnjo odločilo o  proglasitvi 
mrtvega- . -.mu Okrajno sodišče v Šmarju  pri  H''" 

dne 13.  junija  1910. 

* <?'>,jo 
I   Sp.  27.")/«!—2 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti . 

Pušnik Friderik, ro(. 2'.' jump fylt 
v Babni gori št. 42, je bil kot voj.£ 
nemške vojsko ujel od ruske voj*'V 
Ko se je iz Rusije vračal preko M^ 
žarske, je zbolel na pljučih 1er 03'î4,11, 
bolnici " Szegedu, kjer je 23. ^e/f'' 
bra 1945 umrl, kar jo sporočil nj'-'S 
tovariš  Habič  Alojzij. iß 

Ker  je  potemtakem   verjetno, da^ ^ 
imenovani umrl,  se  uvede  na   iir<)4 '' 
očeta  Pušnika  Aniona,  p<p.  Babna ^ 
ra št. 52, postopanje v dokaz sinrt',Ji,. 
grešanega ter se mu poplavlja za s* 
nika tov.  Ralca  Franc, sod.  nradn.U 
Šmarju pri Jelšah. 

Vsakdo,   komur   je  kaj   znano o Pj; 
šancu,  .'••   poziva, da  lo ja\i sodišču ••^ 
pa  postavljenemu skrbniku do 1. 0•'" 
bra 1940. ' .     (1I)j 

Po  preteku tega  roka   in  1'o iyve'i,-i 
dokazov so bo odločilo o d ikazii •,•  '' 
Okrajno sodišče v Šmarju  pri •l'-'sa 

dne 13. junija 19'ti. 

220.) 
• :1 

I Sp 293/10—2 
Skale Franc in njegova 'i,,n.'} .j^O 

roj. Škof, pos. v TI rastju -•. -*V ^ 
Žusein, sla bila dne 20 avgn-to "ia. 
odpeljana ter se od la km! I.MJI 

v'•.•/• 
Razni sosedje trdijo, da «la oba nl 

in da sta bila pokopana. f>j 
Ker je potemtakem verjetno, "a^\\o 

imenovana umrla, se uvode na P[fr^f- 
hčere Skale Adele. no= licere v l''',3 
]u st. 20, postopek v iokaz -mrti l^rjeä 
jima poslavlja za skrbnika tov- :'"^e\. 
Franc, sod. uradnik v Šmarju Pn 

šah. „. 
Vsakdo, komur je kaj znano vJ(-,;. 

grešanima, se  poziva,  da javi t°  " (j0 
šču ali   >a  postavljenemu skrbnik 
1. oktobra 1940. .    •[ 

Po preteku tega roka in po |Z &v[\, 
dokazov se bo odločilo o dokazil -   , 

£\t - • *        *      Tplft*l Okrajno sodišče v Šmarju pn •' 
dne 13. junija 1040. 

* 22OI 
I Sp 284/45-5 7 j^g. 

Žolger Alojzij, roj. junija 1898 v    '^ 
jem dolu št. 3, je bil decembra^ 
ustreljen, kar je bilo tudi razgla^1   p 

Ker je potemtakem  verjetno,    'Sl,jo. 
imenovani umrl, se uvede na P ul st< 1111K11UV41I1    umu,    no    uv^«~ ,inltl *> 
Kašovec Marije, pos. v Kačjem «?'   rfi 
3, p. Podplat, postopanje v dol.ca jCrllni- 
ter se mu postavlja za skrbnika    ^ 
pak Franc, pos. v Kačjem dolu st.   • 

Vsakdo, komur je kaj znano o ß{ftf 

grešanem, se poziva, da to .javl      ^ne 
ali pa postavljenemu skrbniku 
1. oktobra 194G. cnreje»111 

Po preteku tega roka in P<> ^ •••»- 
dokazov se bo odločilo o dokaz u     ^ 

Okrajno sodišče v Šmarju P" 
dne 13. junija l^6- 
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Ok 70/4(5-2 2226 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

Arhar Franc, rojen G. XIÎ. 1885, goz- 
dni čuvaj, nazadnje stanujoč v Trbov- 
liah-CJiibdrskein št.' 30, je bil dne 13. V. 
lö43 aretiran in je bil baje 5. VI. 1915 
odposlan neznanokam in se od tedaj tu- 
di ni vor javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove /.ene Arhar Jožefe, 
gospodinje v trbovljah-Gaberskem št. 
20, uvede postopanje za proglasitev za 
mrtvoga ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču, ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langer j" u Francu, 
sodnemu  uradniku v Trbovljah. 

Arhar Franc se poziva, da se zglasi 
Pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kpko vest o sebi. 

Po 1. VII. 1048 bo sodišče na vno- 
sni predlog od.očilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
due 18. junija 1946. 

Ok 71/46-3 * ?241 

Grahek Domiirk roj. 3. Vili. 1906 v 
Limovcih, nazadnje kot rudar zaposlen 
Pri rudniku TP D v Zagorju-Kisovcu ob 
Savi, je odšel dne 11. V H- 1944 v parti- 
rne in bil dodeljen \ 18. divizijo, 1. 
°ataljon 3. četa, 10. brigada, od koder 
se je nazadnje javil 15. decembra leta 
Ì944. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
äastopiia zakonita domneva smrti, se 
"a predlog njegove žene Grahek Jožefe, 
Sosp. v Limovcih št. 7, K LO Ločica pri 
celju, uvede postopanje za proglasitev 
?-a mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
Pogrešanem poroča sodišču aH s tem 
Postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
ci, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Grahek Dominik se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1047 bo sodišče na vno- 
sno prošnjo odločilo o proglasitvi za 
tortvega. 
Okrajno sodiate v Trbovljah, odd. I., 

dne 21. junija 1946. 

0k 67/46-3 * 2'01 

Jakun Andrej, rojen 15. X. 1905 v Ma- 
ïija Širju, železničar, nazadnje stanujoč 
v Marija Širju št. 2, je odšel dne 2o. 
»VIII. 1944 v partizane in služil pri kam- 
Jiiško-zasavskem odredu v 2. bat. kot 
borec Med 10. in 20. decembrom leta 
1944. je- baje padel v borbi z okupator- 
Jeni med vasjo Zg. Slivno in Staace- 
Laze. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti se na 
Predlog njegove žene Jakun Pavle roj. 
Pavlin, gospodinje, v Marija Sirju št. /, 
^vede postopanje za proslasitevza mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Langerju Francu, soci- 
fcemu. uradniku v Trbovljah, 

Jakun Andrej se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem «odir-ču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. XII. 1917 bo sodišče na vnovu   o 
pr- "njo odločilo o proglasih i za mrtvega. 

Okrajno sod Wo v Trbovljah, odd. I., 
dne 8. junija TJiO. 

Ok 68/46-3 * 2221 
Klemen Anton. roj. 3. V. 1013, rudar, 

nazadnje stanujoč v KJ'MHCU št. (51, je 
odšel dne 2. VIK 1914 v partizane m se 
je nazadnje javil dne 21. XII. 1914. Od 
tedaj dalje ni nikakega glasu več od 
•••••. 

Ker je potemtakem verjetno, da b;> 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Kleine i Mari- 
je, gospodinje v Kisovcn št. (il. p. Loka 
pri Zagorju, uvede po-topanje za pro- 
glasitev za mrlvega 1er se izdaja poziv, 
da se o pogre'anem poroda sodišču aH 
s tem Dostavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Klemen Anton so poziva, da =e zgladi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1 XII. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 18. junija 1946. 

Ok 60/46-2 2225 
Pa jer Jože, kovač na soparar'ji pri 

TPD'V Trbovljah, je od-el dne i VIL 
1914 v part,zane, in sicer v 1. četo 
1. bat. Cankarjeve brigade, in se je 
zadnjikrat javil z Dolenjskega dne 1">. 
VIII. 1944. Baje je bil v aprilu 1. 1945. 
ranjen v Kočevskem Kogu in odpeljan 
v Bari v Italijo. 

Ker je potemtakem verjetno, da to 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Pajer Marije, 
gospodinje v Trbovljah-Retju št. 47, 
uvede postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Pajer Jože, se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1948 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 18. junija 1946. 

Ok 66/46-3 2102 
Zotler Franc, roj. 4. II. 1910 v Limov- 

cah št. 13, rudar, nazadnje stanujoč v 
Orehovci št. 17, je odšel dne 22. III. 1944 
v partizane in bil dodeljen Šlandrovi 
brigadi. Junija meseca leta 1944. ob 
prehodu čez Savo je bil od okupatorja 
ujet in poslan v koncentracijsko tabori- 
šče Gusen-Block 2/II Nr. 70.415, kjer je 
dne 30. IV. 1945 baje tudi umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, «e na 
predlog njegove žene Zotler Antonije 
roj. Podbevšek, gospodinje v Poljanah 
št. 7, g. Blagojca, uvede postopanje za 

proglasitev za mrtvega ter se izdaja po 
z.'v, da se o prgre.-aiieiu poreča sodišču 
ali s t'Mii poplavljenemu skrbniku Lan- 
gerju Francu, sodnemu uradniku v Tr- 
bovljah. 

Zoller Franc se poz:va, da se javi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko  ve.'i o sebi. 

Po 1. V.  1918 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ci- 

Okrajno .sopisco  v Trbovljah, odd. L, 
dne 8. junija 1946. 

* 
T Sp 369 16-2 2107 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

florenc Anton, rojen 17. I. 1891 v Pod- 
strmci št. 1, K LO St. Lovrenc, posestnik 
ravno tam, j:> bil 30. XI. 1941 preseljen 
v Nemčijo. Tu je dne 27. VII. 1943 v 
tovarni Zellstoff v kraju Detingen, okrož- 
je Ehingen Württemberg, padel z dvi- 
gala 27 metrov globoko in se je tako 
ubil. 

Javne listine o njegovi smrti ni mo- 
goče dobiti. 

Piadi tega se uvede na predlog njego- 
vega sina Ivana Gorenca iz Podstrmca 
št. 12 postopek v dokaz smrti imenova- 
nega pogrešanca. 

Vsakdo, komur je kaj znano o nogre- 
šancu, se poziva, da to javi sodišču ali 
Pa pogrešančevemu skrbniku Baragi 
Ludv.ku, sodnemu uradniku v Mokm- 
I104U. do 1. oktobra 194G. 

TV» preteku tesa roka in izvedbi doka- 
zov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 12. junija 1946. 

* 
IV Sp 1605/46—1 2142 

Amortizacija 
Na prošnjo Celjske posojilnice d. d. v 

Celju se uvede postopanje za amortiza- 
cijo spodaj navedenih vrednotnic, ki jih 
je prosilka baje izgubila, ter se njih 
imetnik poziva, da uveljavi svoje pra- 
vice v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu, sicer se bo po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednotnice izgubile 
svojo pravno veljavnost. 

. Oznamenilo vrednotnic: 
delnice Celjske posojilnice d. d. v Ce- 

lju, III. emisije, izdane v Celju dne 19. 
aprila 1927 po nom. 100.— din in po 
nom. 1000.— din, katerih posestniki so 
imeli vse pravice na skupnem premože- 
nju in dohodkih Celjske posojilnice d. d. 
v Celju, ki pripadajo po družbenih pra- 
vilih vsakemu delničarju. Število delnic 
79,680, katere so imele tekočo številko 
od 1 do 80.000 in so se glasile na prino- 
sitelja teh delnic. 

Okrajno sodišče r Celju 
dne 11. junija 1946. 

* 
IV Sp 1566/46—3 2143 

Amortizacija 
Na prošnjo (ov. Goričar Marije por. 

Blagojevič. gospodinje v Beogradu. Ha- 
dži Prodanova 18, se uvede postopanje 
za amortizacijo spodaj navaden© vred- 
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uotniee, ki jo jo prosilka baie izgubila 
ter se njen imetnik poziva, <la uveljavi 
svoje pravice v dveh mesecih po obja\i 
v Uradnem listu, sicer se bo po preteku 
tega roka izreklo, du je vrednot niču iz- 
gubila svojo pravno veljavnost, 

Oznamenilo vrednotil ice: 
hranilna knjižica »Hranilnic" diavske 

banovine v Celju' št. 41.531, glaseča se 
na ime Goričar Marija, s stanjem, pre- 
računanim v DF.l <tin 5078.18 

Okrajno sodišče v Celju 
dne  10. junija  1940. 

* 
IV Sp 1564/40—3 2227 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Peteka Antona, trgov- 

ca iz Celja, se uvede postopanje za 
amortizacijo spodaj navedene vrednol- 
nice, ki jo je prosilec baje izgubil ter se 
njen imetnik poziva, da uveljavi svoje 
pravice v času dveh mesecev po objavi 
v Uradnem listu, sicer se bo po prete- 
ku tega roka izreklo, da je \ rednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vred not nice: 
življenjska zavarovalna polica zava- 

rovalne družbe Jugoslavija, splošna za- 
varovalna družba — podružnica v Ljub- 
ljani št. 121.236, glaseča se na ime Pe- 
tek Anton in na zavarovalno vsoto 
200.000 din. 

Okrajno   sodišče   v   Celju 
dne  14. junija 1946 

I Sp 446/46—2 * 2175 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Ambrožiča Franca, 

čevljarja iz Zg. Gorij, se uvede postopa- 
nje za, amortizacijo spodaj navedene 
vrednotnice, ki jo je prosilec baje izgu- 
bil ob žalnih svečanostih 10. septembra 
1945 v Srednji Radovni. 

Imetnik tega papirja se poziva, da 
uveljavi svoje pravice v 2 mesecih po 
objavi v Uradnem listu, sicer se bo po 
preteku tega roka izreklo, da je vred- 
noto ica izgubila pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
3% obveznica, izdana po Osvobodilni 

fronti Slovenije št. 06783, serija A, gla- 
seča se na RM 400. 

Okrajno sodišče na Jesenicah   • 
dne !). junija 1946 

Ok 60/46-4 * 2148 
Amortizacija 

Na prošnjo Pavletiča Marina, Ljublja- 
na, Pod gozdom št. 8, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo zdolaj navedene 
vrednotnice, ki jo je prosilec baje izgu- 
bil, ter se njen imetnik poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu svoje pravice, sicer bi se p» 
preteku tega roka izreklo, da jo vred- 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
življenjska polica Državnega zavoda 

za zavarovanje in pozavarovanje v Ljub- 
ljani št. 20.302, glaseča se r\ ime Pav- 
letič Marino in na zavarovano vsoto 
50.000.— din. Zavarovatelj, zavarovanec 
in koristnik za primer doživetja je Pav- 
letič Marino, koristnik za primer njego- 

ve siniti je prinositelj police. Pričetek 
/.avaiovanja 1 V. 1939, dospetek zavaro- 
vanja  1.  V.  1959. 

Okrajno sodišči' v Celju 
dne 13. junija 1946 

Ok 65/46—6 * 2062 

Amortizacija 
Na prošnjo J. Vodopivec Vladimfrja, 

Ljubljana VII, Gubčeva ul. 10 in II. Vo 
dopivec Ljudmile, ravno tam, se uvede 
postopanje radi amortizacije zdolaj na- 
vedenih vrednotuic, ki sta jih prosilca 
baje izgubila, ter se njih imetnik pozi- 
va, <la uveljavi v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu svoje pravice, si- 
cer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: življenjski po- 
lici Zadružnega osiguranja Saveza na- 
bavljačkih zadruga državnih službenika 
v Beogradu, zastopstvo v Ljubljani; 

k I. Vodopivec Vladimir: št.' 100.508 
na ime Vodopivec Vladimir, rojen 4. XI. 
1912; zavarovana vsota 10.000 din. Ko- 
ristnik zavarovanec, za primer njegove 
siniti mali Ljudmila. Začetek zavarova- 
nja 10. IX. 1937, potek 10.  IX. 1947; 

k FF. Vodopivec Ljudmila: št. 105 na 
ime Vodopivec Ljudmila, rojena 30. XI. 
1879; zavarovana vsota 20.000 din. I<o- 
ristmk zavarovanka, za primer njene 
smrti sin Vladimir. Začetek zavarova- 
nja 10. IX. 1937, potek ob 75. letu sta- 
rosti oziroma smrti. 

Okrajno sodišče v Ljuljljani 
dne 27.  maja  1940' 

V Sp 296/46—4 :051 

Amortizacija 
Na prošnjo Marije Draksler, sodne 

uradnice v Mariboru, se uvaja postopek 
za amortizacijo vrednotnic, ki jo je pro- 
silka baje izgubila ter se njen imetnik 
poziva, da uveljavi v 2 mesecih, počenši 
z dnem objave v Uradnem listu, svoje 
pravice, «icer bi se po preteku tega 
roka izreklo, da je vrednotnica brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnega in po- 

sojilnega društva delavcev v Mariboru 
št. 12, glaseča se na ime Draksler Jakob 
in Marija, s stanjem dne 31. XII. 1945 
din 3133.31. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 11. junija 1946. 

Sp 330/46 * 2115 

Amortizacija 
Na prošnjo ing. Schoeppla Herberta iz 

Hrastja št. 1 pri Št. Jerneju, se uvede 
postopek za amortizacijo hranilnih knji- 
žic bivše Hranilnice ljubljanske pokra- 
jine v Ljubljani št. 352.8ÒG in 352.848, 
glasečih se na imeni Schoeppl Helena in 
Herbert, katere je prosilec za okupaci- 
je izgubil, ter se imetnik teh hranilnih 
knjižic oziroma za te knjižice izdanega 
potrdila Hranilnice ljubljanske pokraji- 
ne v Ljubljani št. 2312 pozivlje, da uve- 
ljavi v dveh mesecih, počenši z dnevom 
objave v Unadnem listu, svoje pravice, 
ker bi se sicer po preteku tega roka iz- 

reklo,   da   so   viednoline   lire/,   moči"1 

veljave. 
01.rajno   •odisi c \  NIM cm mestu 

dne  '•',.  junija   19tO. 

Sp 200/10-:i * 2071 

Amortizacija 
Na piošnio (iosteni'iiik Koze, zasebni- 

ce v Slov Gradcu, 'VIj ka cesta 22, se 

uvaja poslopek /.a anioi ii/.acijo vrednot- 
nice, ki je bila prosilki baje ukradena 
1er se njen imetnik pozivne, da uveljs* 
vi v treh mescih porensi z dnem ob- 
jave v Uradnem lisiu, svoje pravice, si- 
cer bi se po preteku lega roka izreklo, 
da je \ rednotnica brez mori. 

Oznamenilo vrednolnice- 
hranilna knjižica Oki.ijne hranilnice v 

Slovenjem Gradcu si. 'JS.OS3, glaseča se 
na ime Goslcnčnik Ko/a, s slanjem 524a 
dinarjev. 

Okrajno  sodišče   na   l'rcvaljau 
dne   1.  junija   1940. 

Sp 255/10 * 2070 

Amortizacija 
Na predlog .Vleknula Veronike, trafi* 

kanlinje v Ljubljana Di umivena uli('a "'» 
se uvaja poslopek za amortizacijo vre«" 
nolnice, ki je pro-ilki baje prešla v Hra" 
nilnici in posojilnici v Dravogradu, l;0 )°. 
je predložila v realizacijo. Njen itiiet|,llc 

se poziva, da uveljavi v treh mesecih P^ 
objavi v Uradnem lislu svoje pravice,^1' 
cer bi se p<> pieleku lega roka izreki0' 
da je vrednotnica lirez moč!. 

Oznamenilo vrednotnice: _ 
hranilna knjižica Hranilnice in P°s. # 

jilnice \ Dravogradu, zadruge z oVt,X 
nini jamstvom v Dravogradu, št. 2ufO> 
glaseča se mi ime Pernat Anton, s sta" 
njeni 2958.68 din. 

Okrajno  sodišče   na  Prevalgali 
dne 3. junija 1940. 

Sp 265'46 -loJ 

Amortizacija 
Na   prošnjo  Orler   Helene   roj.  ••• 

dovnik,  pos. v  Mali   Mislinji  št. 39, s^ 
uvaja postopek za amortizacijo vredno 
nice, ki je bila prosilki baje ukradena 
času umika oku|fcilorja po Mislinjski d _ 
lini ter se njen imetnik pozivlje, da llV 

ljavi  v roku 3 mesecev, počenši Z ^n.e 

objave v  Uradnem   listu, svoje I.'raVûi0' 
sicer <e bo po preteku tega roka iwe*   ' 
da je vrednotnica brez moči. 

Označba   vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnico in P?;« 

jilnice v fit. F Iju pod Turjakom št. •' 
glaseča se na ime Orter Helena s s 
njem 3258.57 din. 

Okrajno sodišče na Prevalgali 
dne 11. junija 1946. 

* O202 
I Sp 286/40-3 

Amortizacija     v    ilta 
Na prošnjo Cepina Martina, »uP"rje 

pri Sv. Emi, p. Pristava, okraj »i" ^ 
pri Jelšah, se uvede P°?t°P.anJ.?r0ei- 
amortizacijo vrednotnic, ki jih Ie •[••• 
1er, baje izgubjl. ter se njih im 0 

pozivlje, da uveljavi v dveh "icseC''ice, 
objavi v Uradnem listu svoje prJ 
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K'o, da so vredtiotnice izgubile svojo 
Pravic veljavnost. 

wnamonili)    vrednofnic,   izdanih   od 
avaiovalncjr;, y.avoda Slovenije v Ljub- 

Jja»^ in sicer: 
J zavarovalna polica št. 100.728 za 
Vf< staril, din za dobo od 1. Vili. 1021 
00 1- VIII. 1042, 

2- zavarovalna' polica  št.  102.771   za 
n°'° 50°0 starih din  za  dobo 1.   •. 

», °.do 1. •. 1048, obe na ime Cepin 
Martin. 

"•••••• sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dno 1:5. junija 1040. 

* 

Popravek 
n °bjavi amortizacije vrednoinice Na- 
Jnidnik  Pa\ i<-  iz  Celja,    uvedene  pri 

l.0k .Tj/Hi 
ini sodišču v Ljubljani pod opr. 

k dnlv :i'i/i(i~"<> in priobčene v prilogi 
• kosu Ur. lista z dne 1. junija 1946 

ÏÏd 2aP- M. •!> 
"t| Pravilno: 
,  '^rovanja  1 

se inora 16. vrsta gla- 

januarja  1028 in   pote- 

 Razna oblastva 
2219 

Oglas 
•.;•-•.•<1'''"1• o 0~.111\ mi iu 1/vanredne ko- 
n"W -        '        ' '    - pri Pretsed- 

iciii list FNRJ 
c- 

Ui*T'e /,a aiiiosaobracaj  - 
b'!v'l vlade  KXR.J  (Sliù.,,',,1 ••1 . ^ 

cj,- J33 o;j 'il', aprila 1946. god.) odi 
bj^!;1 je likvidacija  Državnog   autoino- 
•••^    saobraćajnog    predužeća    — 

Po *' 
sv0-,   va.i»   se   poverioci   i   dužnici,  da 
•• 

la Potraživanja i obaveze, koje ima- 
lil 1?•••• DASP-u. prijavo Odboru za 
D l^aciju DASP-a — Beograd, Nema- 
4oh "'• br- ,!/• (z8rada Ministrstva 

oraćaja), najkasnije do konca jula 
'Gseca 1046. godine. 

Odbor za likvidaciju DASP-a 
ft J; 

•1••- 28.46G/II46 2074 

Objava 
•••• U. vi. 1946 se izločijo iz okoliša 
j0?:c  Vrhnike  naselja  Butajnova,   St 
£j.st> Planina in Samotorca in se piiklju- 

•• okolišu pošte Horjul. 
Direkcija pošte v Ljubljani 

dno 5. junija 1946. 
* 

2251 

Objava 
dot 'l,li'eni •6 Ponehajo veljati vsa 
••. tega datuma izdana pooblastila za 
wani° surovih kož. Odslej veljajo le 
1046   leRitimaciJc'  i-dane  po 1.  juliju 

Hio?lEKS*'  llržav»()  lioiljctic  /a liro- 
1 s kožanij  i 11 toksülijanii, direkcija vSÜljjil 

Ljubljana 
* 

2144 

Shin Preklic 
Sok,    a   lz-Pitna   komisija   za   srednje- 
••\

•. jzpite   na   državni   gimnaziji   v 
Skiboboti ie razveljavila bivšemu di- 

jaku Flisarju Beli, roj. 6. aprila 192S v 
M. Soboti, nostrifikacijo 4., 5. in 6. raz- 
reda  državne   gimnazije   v   M.   Soboti. 
Imenovani je bil izključen iz vseli sred- 
njih šol v FLRJ za dobo dveh let. Iz- 
ključitev je bila potrjena od ministrstva 
za prosveto VLRS, II. št. 14.020 z dne 
29. januarja  1946. Flisar Bela trdi, da 
izpričevala ne jnore vrniti, češ da jih je 
izgubil.   S  tem   se   njegova   spričevala 
razveljavljajo. 

Predsednik stalne izpitne komisije 
državne gimnazije v Murski Soboti: 

Ravbar Miroslav 

Razno 
OI št. 2184/46 2168 

Poziv upnikom 
Po členu 28. zakona o zaplembi in na 

osnovi sodb pristojnih sodišč je bila iz- 
rečena zaplemba celokupnega imetja na- 
slednjih obrtnih obratov: 

1. > Avena« (Starin Leon), mlinarstvo, 
Florjanska ul. 30; 

2. Candori Franc, pilama,  Pugljeva 
št. 14; 

3. Dolinar Andrej, pekarna, Bohori- 
čeva 1; 

4. Dolinar Franc, pekarna, Poljanska 
c, 19; 

5. Ecker L. M. sinova, kleparslvo ;n 
vodov,  instalacije, Slomškova  13; 

6. Erjavec Karel, mizarstvo.  Medno 
št. 10; 

7. >Ela« (Marinčič Angela), frizerski 
salon, Gajeva 6; 

8. Erndtner Rudolf, brivec in frizer, 
Stožice 66; 

9. Fideršek Fani,  pletilstvo, Št. Vid 
št. 87; 

10. Hudovernik Josip dr., pletilstvo, 
Kolodvorska 12; 

11. Kette Josip, klobučarstvo, Št. Vid 
št. 85; 

12. Koščak Marko, torbarstvo, Št. Vid 
št. 61; 

13. »Kristal« d. d., tovarna ogledal in 
brušenja stekla, centrala Maribor; 

14. Kuntara Zofija, pletilstvo, Vižmar- 
je 8; 

15. Schöner Albert, brivec in frizer, 
Poljanska c. 1; 

16- Tonkli Alojz, mizarstvo, Vižmarje 
št. 107; 

17. Tfltnik Ivan, stavb,  ključavničar- 
stvo, Ribniška 13; 

18. Unterlechner Kari, izdelov. ot-o- 
ških igrač, Zaloška c. C; 

19. Urbas Miroslav, klobasičar, Slom- 
škova 13; 

20. Vaši Peter, dimnikarstvo. Št. Vid 
št. 60; 

21. »Vena« (Potočnik Viljem), frizer- 
.  ski salon, Gradišče 4. 

Pozivajo so upniki spredaj navedenih 
podjetij,   da v 15 dneh prijavijo svoje 
terjatve pri podpisanem uradu, ki uprav- 
lja ta zaplenjena podjetja. 

Ljubljana dne 8. junija 1946. 

Obrtnoiutlustrijski oddelek ML0 
za okrožno mesto Ljubljana, 

Mestni trg 27/IIL 

2120 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Po odloilii ministrstva za trgovino >ri 

preskrbo VIII. st. 44 45 z dne 20. IV. 
1946 ie tvrdka V Kollmaim, velezaloga 
porcelana, sii Menine in keramike. 
Ljubljana. Me.-lin trg 16, prešla v likvi- 
dacijo. 

Pozivajo v.so vsi upniki in dolžniki 
tvrdke, da v roku enega meseca prija- 
vijo svoje e\onlualne terjatve oziroma 
svoj dolg na naslov Ivrdke v likvidaciji 
Mestni trg 7/11. 

Neprijavljene pravice se bodo Po pre- 
teku zgoraj navedenega roka štele za 
ugasle. 

Ljubljana dne 1"). junija 1046. 
Likvidatorja 

* 
2147 

Poziv upnikom 
Konjenika zadruga za Slovenijo v 

Ljubljani. /.. z o. j., je prešla z odločbo 
okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 6. 
maja 1016 v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da najkasneje do 
1. septembra 1046 prijavijo likvidator- 
jem pismeno svoje morebitne terjatve 
na naslov Konjeiejska zadruga Za Slo- 
venijo, •/,. z o i v likvidaciji, v roke iug. 
Ci/.na Dnlleia. ministrstvo za kmetij- 
sl\" in iio'.daislvo, Ljubljana. 

Likvidatorja 

2171 

Poziv upnikom 
Po odločbi vlade Ljudske republike 

Slovenije, ministrstva za industrijo in 
rudarstvo, obči oddelek, zap. št. I/P— 
2689/46—R, je prešlo podjetje Vrenčur 
Kari in sinovi, tovarna usnja v Maren- 
bergli,   v   takojšnjo  likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da do dne 15. ju- 
lija 1046 prijav ijo pismeno svoje ter- 
jatve na Di-'avno tovarno usnja Maren- 
bergu,  takojšnjo  likvidacijo. 

Neprijavljene pravice se pozneje ne 
bodo priznale jn se bodo štele za ugasle. 

Serše Ivan, delegat MlR-a 

2084 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Usnjama A. Senica v Vojniku pri Ce- 

lju je že od 15. januarja 1946 v likvida- 
ciji. Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
ustno aH pismeno event, terjatve naj- 
kasneje do 30. junija t. 1. 

Poznejše prijav e se ne bodo upošte- 
vale. 

Likvidator 
* 

1949-3-3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo  prejšnjega  ministrstva za 

socialno politiko LRS je sklad za grad- 
njo   malih   stanovanj  pri  bivši banski 
upravi Dravske banovine prešel v likvi 
da c ijo 

Zaradi tega se pozivajo vsi. ki imajo 
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i.aki>ne kcli terjatve ali pravice ti o te- 
^a sklada (kakor pispevke k obie.-io- 
vanju, poroštva /.a najela pu~opla ,••. 
denarnih zavodih HI dingo), da v hol) 
mesecih po t «-j odjavi pismeno prijavijo 
svoje terjatve in pravice do sklada na 
naslov: Ministrstvo za delo, »klad :• 
gradnjo malih stanovanj v likvidaciji, 
Ljubljana, Gajeva ul. »t, 3. 

Neprijavljene terjatve ali pravice =e 
bodo po preteku tega roka alele za 
ugasle. 

Dolžniki sklada pa se naprošajo, da 
poravnajo svoju obveznost, v navedenem 
roku. Vplačila se vrše pri Mestni hra- 
nilnici v Ljubljani na tekoči račun: 
Sklad za gradnjo malih stanovanj pri 
ministrstvu za delo, v likvidaciji. 

Likvidator 

2158 

Vabilo 
na XXXVT. redno skupščino »Občeko- 
ristne zadruge za stavbe in stanovanja ', 
z. z o. j. v Ljubljani, ki bo v četrtek, 
27. junija 10-10 ob 19,30 uri v gostilni 
Mrak, Cesta 20. oktobra št. 4 v Ljub- 
ljani, 8 sporedom po § 28., točke 1., 3., 
5. in 10. pravil. Ako skupščina ob napo- 
vedani uri ne bo sklepčna, bo druga 
skupščina pol ure kasneje, ki bo po § 31. 
pravil veljavno sklepala ne glede na 
število navzočih zadružnikov. 

Ljubljana dne 17. junija 1946. 
Upravni odbor 

2063 
Vabilo 

na V. redni občni zbor delničarjev 
FR. •••••• & HIN, 

lesno industrijsko  delniške  družbo 
v Ljubljani, 

na dan 28. junija 1946 ob 12. uri v druž- 
bini pisarni v Ljubljani, Generala Dap- 

čevića trg 8/1. 

Dnevni  rod: 
1. Poslovno poročilo, predložitev račun- 

skega sklepa in bilance za poslovno 
leto 1945. 

2. Poročilo nadzorstva in podelitev ab- 
solutorija upravnemu evetu. 

3. Sklepanje o razdelitvi čistega do- 
bička. 

4. Nadomestne volitve. 
5. Slučajnosti. 

Po družbenih pravilih daje posest 10 
delnic, ki ee morajo položiti z nezapad- 
Lm kuponom vsaj 6 dni pred občnim 
zborom v družbeni pisarni, pravico ude- 
ležbe na občnem zboru. Vsaka delnica 
daje po 1 glas. 

Ljubljana 12. junija 1946. 
Upravni svet 

21S8 

Vabilo 
n a XXV. redni občni zbor, 

ki ga bo imela SALUS d. d. v Ljubljani 
v Metelkovi ulici št. 7 v sredo dno 10. ju- 
lija 1046 ob lo. uri z naslednjim dnev- 

nim redom: 
1. Poročilo predsednika upravnega 

sveta. 

2. l'iodio/, lev v odubr.l-v zaključnih 
la. .iiKA /a podov no letu 1U13. 

li.  Volitev   upiavnega  .-veta 
1. !'<;ile|,tev laziesince staremu uprav- 

i.i-iiiii svetu. 
5. Sklepanje o likvidaciji družbe, 
0. Slučajnosti. 

Pripombe: Občni zbor je po § 24. 
dru/.beniti pravi I sklepčen, če je zasto- 
pana po njegovem prvem «klicanju po- 
lovica delniške glavnice. 

Posest desetih delnic upravicu|o do 
enega glasu. 

Delnice je treba založiti najpozneje do 
30. junija 1946 pri družbeni blagajni, 
Cigaletova ulica il. 5/11., desno. 

Ljubljana'dno 15. junija 1946. 

Predsednik upravnega svela 
SALUS d. d. Ljubljana: 

Mr. ph. Ančik Jože 
Delegat 

Ministrstva  za  narodno zdravje: 
Kognvšck Pavel 

Izgubljene listino 
^—— .HIII n • i • • •• Hii .p..! —— i. • •——^«WPWP^—^^— 

Izgubil sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF na ime Adamič Ivan, Mele 
št.   14,   p.  Slatina-Radenci.    S  tem   jih 
preklicujem. 
2031 Adamič  Ivan 

Izgubil sem indeks filozofske fakulte- 
te univerze v Ljubljani, izdan leta 1943. 
od rektorata univerze v Ljubljan] na 
ime Ambrožič Leopold iz Sušja pri Rib- 
nici (Dol.). S tem ga preklicujem. 
2003 Ambrožič Leopold 

Zač. osebno izkaznico št. 97, glasečo 
se na ime Avsec Alojzija, Knežja njiva 
st. 2 pri Rakeku, sem izgubila in jo s 
tem  preklicujem. 
2228 Avsoc Alojzija 

Vojna knjižica broj 390027, izdata na 
ime Balas Stjepan, izgubljena je i pro- 
glašava se nevažećom. 
2176 Balas Stjepan 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi evi- 
denčne tablice št. S—0126 za motorno 
kolo, izdano od min. za lokalni promet 
v Ljubljani na ime inž. Berčič Jožef iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem . 
2100 Inž. Berčič Jožef 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 6117, 
izdano 9. VIII. 1945 od KNO Rafolče na 
ime Bernot Franc iz Dupeljn. S tem jo 
preklicujem. 
2104 Bernot Fran« 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Bezlaj Ladislav iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
2152 Bezlaj Lailhlav 

, Izgubil sem evid. tablico št. S— 0952 
za motorno kolo, izdano od min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani na ime Bizilj 
Alojz iz Zg. Gamelj pri Ljubljani. S tem 
jo preklicujem. 
2138 Bizilj Alojz 

Ukradena mi je bi!:j o,ebna «k»** 
niča -lev. J251 1945, izdana od 0LÜ » 
Dol. Lendavi na ime Bobneč ftlcfan >* 
Dolnjeleridavskill gone I 4S2. S • 
io preklicujem, 
2239 Holmec Štefan 

Platnu  ku 75.710 iZgU* nj.žicu   lì?.   bro|   75.' 
bio sam  i ogla-jvam   je   nevažećom. 
2222     Božiković Stevo, WH. iliv'«4s 

Izgubil   «eni   evidenčno   tablico  Štev'> 
S- -0299 za motoino kolo. S leni jo pfe* 
klicujetu. 
2105 Bracini Anton, (W 

Ukradene so mi bile osebna i^Uaziiica 
št. 043052, izdana od komando NM v 

Ljubljani, izkaznica OF -t. 70122, •^ 
lidska in sindikalna legitimacija, v,se 'L 
ime Christof Oton iz Ljubljane. S tcl 

jih preklicujem. 
2125 Christof Oton 

Izgubil  sem    zač,   osebno   izkazn>c, 
št.  231,  izdano od   K LO  v   Logu   "j1" 
Škof jo Loko in knjižico delavske of2 
nizacijo,  izdano od   Skot|fi(.-ke  pređ 
nice v Škofji Loki na ime ('ade/. Fra 
iz Loga  st. 20. S lem jih  preklieujc»" 
2237 Oa d c ž Franc 

Izgubil sem izkaznico /a kolo na } 
Debeljak   .Tarie/.,   Žirovnica   15,   in P 
tem preklicujem. 
2086 Debeljak J»11" 

Ukradena mi je bila osebna izkazO' • 
izdana od komando NM v Ljubljani- 
izkaznica OF, izdana cd terena  VJL. 
Ljubljana, na ime Dietz Ida iz Uüy. 
ne. S tem ju preklicujem. L',„ 
2035 Dietz P 

Dimitrijević DragiŠa, borac batalJ?^ 
za vezu XVII. udarne   divizije   '^Lij 
jo svoju vojnu knjižicu br. 621.100, * 
se  lime oglašava  nevažećom.        ^ 
2039 Dimitrijević Drag"* 

Izgubil sem prijavne dokumente  ^ 
tornega kolesa NSU, št. motorja 44o... 
št. evid. tablice S—0320, izdane od'i11'! 

11119 
za lokalni promet v Ljubljani na j! ^ 
Dobrovnik  Franc  iz  Ljubljane. S 
jih preklicujem. .. 
2244 Dobrovnik Fra»* 

Izgubil hem hpričevalo 4. razr. ^ . jj0I. 
ne gimnazije v Ljubljani, izdano •• -^ 
1.1935/36. od ravnateljstva klasične ß • 
nazije v Ljubljani na ime Dolčic »• 
iz Zg. Zadobrave 14. S lem ga Pre , 
«"ujem. v  ji 
2041 Dolci« lil"* 

Dno 7. t. m. je bila na cesti •••••^ 
—Ljubljana izgubljena evid. tabliW ^ 
S-1356 za tov. avtomobil  : Dodge* 
so « tem preklicuje. ,.- 
2053       Državne elektrarne Slovcn'J 

Ljubljana 

Ukradene so mi bile osebna &*• gf, 
ca, šoferska izkaznica, legitimacija^jjo 
sindikalna izkaznica in prometno do j0 

za moško kolo, vse na ime Kantinic-Jj« 
Valter iz Ljubljane. S tem jib Pr., 
čujem. ••• 
2174 Fantini Doro > «,• 
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v "Subila sem zao. železn. legitimacijo 
st- 131.023, izdano od železniške uprave 
• Ljubljani na ime Flajs Marija iz La- 
j*e<?a. s tem jo preklicujem. 
•17 Flajs Marija 

"gubila sem prometno knjižico za ko- 
|? znamke »Asman« št. 81.866 na ime 
y'ajäek Jožica iz Dobrave 57 pri Celju 
o tem jo preklicujem. 
•6• Gajšek lozica 

kn. 
Voi ina  knjižica   br.  921.920   i  platna 
..if'ca br. R. č. 84.995 izdate na ime 

yanibegovié D jemal, izgubljene su i ogla- 
rju «e nevažećim. 
^156 Ganibegović Djemal 

Izgubil  sem  mojstrsko spričevalo in 
Sa s tem preklicujem. 
2120 Gantar Franc, 

čevljarski mojster, Ziri 
Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 

*1 ]n izkaznico za kolo št. 1644, izdani 
^ KLO v Dolenji vasi nad Sk. Loko na 
2^

e Gartner Janez iz Dolenje vasi št. 
*>• S tem jih preklicujem. 
Z1* Gartner Janez 
zgubili smo evid. tablico št. S-0582 

j^ motorno kolo, izdano od min. za lo- 
^ii promet v Ljubljani na ime Glavni 
oübor ZMS iz Ljubljane. S tem jo pre- 
Memo. 

-!2      Glavni odbor ZMS, Ljubljana 
Izgubi]} smo potrdilo o dodelitvi nove 

^..tablice   S—050O   za osebni   avto 

ftiet 
t(I«, izdano od min. za lokalni pro- 

Z\(o v. Ljubljani na ime Glavni odbor 
?115s iz Ljubljane. S tem ga preklicu- 

091       Glavni odbor ZMS, Ljubljana 
, Jzgubj] sem zag   službeno železn. iz- 
|aznico  št.   119.133   na   ime   Gojkošek 
, lefan, sprevodnik iz Maribora. S tem 
10 preklicujem. 
2033 Gojkošek Stcîan. 
j v°jna knjižica br. 923.604, izdata sa 
c ,evGostović Ranko, izgubljena je i 
20pRSaVa se nevažečom. 

Gostović Ranko 

od Z?UD^a sem osebno izkaznico, izdano 
G

a komande NM v Ljubljani na ime 
i   abnar Ana iz Ljubljane. S tem jo pre- 
2nooU]em- 
••• Grabnar Ana 

tni,zSum-H smo evidenčno tablico za mo- 
dan ol° znamke NSU št. S-0003, iz- 
Ija"? od min. za lokalni promet v Ljub- 
v?! "a ime »Gradiš« drž. gradb. podj. 
221 «;• S tom J° preklicujemo. 

»Gradiš« drž. gradb. pođj., 
Ljubljana 

Hita r-adena mi 'e bila šoferska izkaz- 
ç 5 lz<iana od uprave NM za okrožje 
Alplc!

pod št- 1000/45 na ime Grajner 
Prpt,-an?er iz Zabukovice. S tem jo 
22iJheiUem. 

Grajner Aleksander 
ïiico^^sem osebno izkaznico, izkaz- 
žico vi • 245-411 in prometno knji- 
Habot n ° št- 3.102.820, vse na ime 
Jelšah • »go iz Sv- Roka' P- Smarie P" 
2037   '        m Jih preklicujem. 

Habot Drago 

Izgubila se je osebna izkaznica na 
ime Hadl Drago, Novo mesto, Zagreb- 
ška c. 6. S tom jo preklicujem. 
2220 Hadl Drago, Novo mesto 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
010C06, izdano od KLO na Jesenicah 
(Gor.) na ime Hamer^ak Alojzija iz 
Slov. Javornika. S tem jo preklicujem 
2221 Hameršak Alojzija 

Izgubil sem evidenčno tablico S—4618 
za mo!orno kolo, izdano na ime Herman 
Franc, dentist iz Žalca 128. S tem jo pre- 
klicujem. 
2172 Herman Franc 

Ukradene so mi bile zač. osebna legi- 
timaeüa št. 27 in legitimacija OF št. 
284.013, obe na ime Hladin Jožefa, 
Manga, izdane od KLO oz. OF odbora 
Planina pri Sevmci. nadalje družinski 
nabavni list št. 00335O na ime Hlad'n 
Franc. Manga, izdan od okrajnega od- 
bora Celje-okolica. S tem jih preklicu- 
jem. 
2024 Hladin Jožefa, Manga 

Izgubljeni  so bili   vsi  dokumenti   za 
osebni   avtomobil    znamke    DK\V,   št. 
evid.   tablice   S  6654,   motorna   štev. 
1022920 in se s tem preklicujeio. 
2234 IOOF, Ljubljana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Skomarje, okraj Slovenske Ko- 
njice, na ime Jakob Franc, stanujoč Hu- 
dinja št. 18. S tem jo preklicujem. 
2089 Jakob Franc 

Izgubila sem spričevalo ur'sulinske 
ženske gimnazije v Ljubljani, izdano 
za šol. 1. 1942/43. od ravnateljstva uršu- 
linske gimn. v Ljubljani na ime Jordan 
Liljana s Sušaka. S tem ga preklicu- 
jem. 
2042 Jordan  Liljana 

Vojna knjižica br. 138.835, izdata na 
ime Jovanović  Dušana  izgubljena  je i 
oglašava se nevažećom. 
2161 Jovanović Dušan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani in izkazni- 
co OF, izdano od terenskega odbora na 
Napoleonovem trgu, obe na ime Jur- 
javčič Ivan iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujem. 
2040 Jurjavčič  Ivan 

Izgubil sem službeno izkaznico štev. 
1239, izdano 25. aprila 1946 od Narod- 
ne vlade Slovenije, odd. za notr. zadeve 
v Ljubljani na ime miličnika Kalčiča 
Stanka, uslužbenega pri NM v Novem 
mestu. S tem jo preklicujem. 
2214 Kalčič Stanko 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO v Čatežu na ime Kamin Venče- 
slav iz Čateža, okraj Trebnje. S tem jo 
preklicujem. 
2094 Kamin Vcnfcslav 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazni- 
ca, izdana od MOOF v Mariboru dne 
1. avgusta 1945 št. 40654, in legitimacija 
OF, izdana od MOOF v Mariboru. Obe 
izkaznici sta se glasili na ime Antonija 

Kapus v Mariboru  in  ju s tem  prekli- 
cujem. 
2178 Kapus Antonija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdrno 
od komande NM v Ljubljani na ime Ki- 
samovič   Nazim  iz Ljubljane. S  tem jo 
preklicujem. 
2133 Kasamovic Nazim 

Izgubila sem o=ebno izkazu'co št^v. 
086029, izdano cd komande NM v Ljub- 
ljani na ime Katrašnik Frančiška iz 
Dravelj pri Ljubljani. S tem jih prekli- 
cujem. 
2119 Katrašnik Frančiška 

Izgubil sem zač. osebno izkaznio št. 
365, izdano cd KLO Odranci na ime Ka- 
vas Franca Franc, roj 8. XI. 19.-2, 
Odranci št.  121. S tem  io   preklicujem. 
2077 Kavas  Franc 

I/.gubil sem zadružno izkazn'co št. 2">8 
Čebelarske zadiuge za Sloven'jo. glase- 
čo se na ime Kermavner Franc, po.-e:-t- 
nik, Laze pri Planini. S tem jo preklicu- 
jem. 
2088 Kermavner Franc 

Ukradeni *la mi bili zač. •-''bna iz- 
kaznica št. VIT), izdana od KNO Nova 
\as pri Mar.boru 1er legitimacija OF, 
oboje glaspče se na ime: Ke/.man Mi- 
rica, Nova vas pri Mariboru. S tem jih 
preklicujem. 
2126 Kcžman  Marica 

Izgubila sem osebno izkaznico, izrb.r.o 
od komande NM v Ljubljani na imo Kl^- 
menčič Marija iz Ljubljane. S tem p pre 
Ulicujem. 
2078 Klemenčič Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od   komande   NM  v  Ljubljani  na   ime 
Klovar   Antonija   iz   Ljubljane,    Škofja 
ulica 8. S tem jo preklicujem. 
2124 Klovar  Antonija 

Tzjjubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Odranci, okraj Lendava na ime 
Kociper Blaž, Odranci št. 264  S tem jo 
preklicujem. 
2145 Kociper Blaž 

Tukajšnji ljudski odbor Dragov.č 
preklicuje osebno izkaznico št. 148/46. 
izdano od krajevnega LO Dragov;č na 
ime Slana Anton iz Dragoviča št. 42, 
katero je imenovani izgubil v Domovi 
pri Ptuju. 
2025 Krajevni LO Dragovič 

okraj Ptuj 
Izgubili sta se vojaški knjižici štev. 

609.657 na ime Kofol Jožef, star. vod- 
nik in št. 646.884 na ime'Podgornik 
Marjan, desetar. S tem jih preklicuje- 
mo. 
2195 Komanda taborišča vojnih 

ujetnikov št. 319 
Izgubila sem kolesarsko izkaznico, iz- 

dano od OLO v Skofji Loki na ime Ko- 
šir Marija iz Škofje Loke. S tem jo pre- 
klicujem. 
2208 Košir Marija 

Izgubila se je izkaznica za moško ko- 
lo št. 2657. izdana od okrajnega ljud- 
skega odbora, odsek za notranje zadeve 
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v Ljutomeru na ime  Krajne Janez, Mo- 
ia št. 5, posta Ljutomer. S tem  jo pre- 
k'icujeni. 
2018 •••••; Janez 

Izgubil sem osebno izkaznico,  izdano 
od KLO v Jesenci j>rj Mariboru na ime 
Krajne Tema/, st. iz Je-ence 5 pri Ma- 
riboru.  S  tem jo preklicujem. 
2C30 Krajne Tomaž st. 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od kemande NM v Ljubljani ter izkazni- 
co OF, izdano od četrti Šiška na ime 
Kranjc Franc iz Ljubljane VII. S tem ju 
preklicujem. 
21C9 Kranjc Franc 

Ukradene so mi bile: osebna izkazni- 
ca izdana od komande NM v Ljubljani, 
živilska izkaznica, mlečna karta in dru- 
žinski list, izdani od mestnega prehra- 
njevalnega urada v Ljubljani na ime 
Kušar Leopold iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
2057 Kušar Leopold 

Ukradene so mi bile: osebna izkazni- 
ca, izkaznica OF in dovoljenje za kolo, 
vse izdano od krajevnega LO v Kozar- 
jah na ime Kutin Marija iz Kozarij. S 
tem jih preklicujem. 
2098 Kutin Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, šofer- 
sko spričevalo in vojaško objavo, vse na 
ime Kuzma Ludvik iz Puževcev št. 15. 
S tem jih preklicujem. 
2076 Kuzma Ludvik 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa št. S—6U63. S tem jo prekli- 
cujem. 
2118 Lah Jože, 

Elektrarna Fala d. d., 
transformatorska postaja Radvanje 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi nove 
spoznavne tablice št. S—0436 za osebni 
avto, izdano od min. za lokalni promet 
v Ljubljani na ime Lapajne Ivan iz 
Ljubljane - Moste. S tem ga preklicu- 
jem. 
2054 Lapajne Ivan 

Izgubil   sem   maturitetno   spričevalo 
III. drž. realne gimnazije v Ljubljani iz 
1.  1943. št. 189, na ime Lenarčič Kari 
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
2059 Lenarčič Kari 

Izgubil sem železničarsko legitimacijo 
št. 127.593 na ime Lendaro Leon iz Ma- 
ribora in jo preklicujem. 
21•2 Lendaro Leon 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
086433, izdano od KLO v Dobrunjah pri 
Ljubljani na ime Leskovšek Uršula iz 
Dobrunj 88. S tem jo preklicujem. 
2190 Leskovšek Uršula 

Ukradene so mi bile osebna izkaznica, 
legitimacija OF št. 44, objava taborišča 
Auschwitz in legitimacija elektr. cestne 
železnice v Ljubljani s sliko, vse na ime 
Ličen Marica iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
2085 Ličen Marica 

IiSu!;Il sem izkaznico št. 95 za mo- 
ško dvokolo, izdano od OLO, prometni 
odsek v Škofij Loki na ime Logonder 

Franc iz Virloga 9, okraj Škofja Loka. 
S tem jo preklicujem. 
2110 Logonder  Franc 

Izgubil sem izkaznico za kolo na ime 
Lončar Štefan iz Zg. Ščavnice 16. S toni 
jo preklicujem. 
2196 Lončar Stefan 

Izgubil som dokumente za osebni av- 
tomobil DKW evid. št. S—4555: dovo- 
lilo za vožnje z motornim vozilom, po- 
trdilo o registraciji, dovoljenje za vozi- 
lo, izdano od komande glavne trofejne 
baze in še začasno šofersko izkaznico. 
S tem jih preklicujem. 
2140 Dr. Lorger Viktor 

Šmarje pri Jelšah 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
7,  izdano od KLO  Planina  pri Rakeku 
ter jo s tem preklicujem. 
2166 Lovrič Frančiška, 

Planina pri Rakeku 145 

Izgubil sem spričevalo 1. razreda kla- 
sične gimnazije v Ljubljani, izdano za 
1. 1942/43. od ravnateljstva klas. gimn. 
v Ljubljani na ime Mali Dominik iz Vač 
nad Litijo. S tem ga preklicujem. 
2055 Mali Dominik 

Oglašavam nevažećom vojnu knjižicu 
br. 129.000 i platnu knjižicu br. 70.712. 
1905 Marinković Dušan 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo št. 191.418, izdano od bivše policijske 
uprave v Ljubljani na ime Martine An- 
ton, akademik iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
2141 Martine Anton 

Izgubil sem spričevalo nižjega tečaj- 
nega izpita mešč. šole v Mostah pri 
Ljubljani, izdano leta 1938. od ravna- 
teljstva mešč. šole v Mostah pri Ljub- 
ljani na ime Matelič Silvester z Jesenic. 
S tem ga preklicujem. 
2235 Matelič Silvester 

Uničen mi je bil duplikat maturitet- 
nega spričevala klasične gimnazije v 
Ljubljani, izdan 11. V. 1941 od ravna- 
teljstva klas. gimn. v Ljubljani na,ime 
Mikolič Edvard iz Sodražice. S tem ga 
preklicujem. 
2036 Mikolič Edvard 

Izgubili smo dovolilnico za vožnjo ? 
tovornim avtomobilom Chevrolet štev. 
S—1460, izdano od ministrstva za lo- 
kalni promet VLRS. S tem jo preklicu- 
jemo. 
2021 Ministrstvo za gradnje, 

uprava tehničnih baz, 
Ljubljana 

Med uradno vožnjo Bled—Ljubljana 
se je izgubila evidenčna tablica osebne- 
ga avtomobila s številko S—9814. S tem 
jo preklicujemo. / 
2082      Ministrstvo za trg. in preskrbo 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande  NM v  Ljubljani  na  ime 
Miše Anton iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem, 
2243 Mišc Anton 

Izgub.1 sem zar. o-ebro izkaznico »jj- 
78, izkaznico za kolo n k->it.mafijo Or, 
vse na ime Mlakar Fran,' iz Stradine- 
Mali konec 7 pri Grosupljem. S tem Jul 

preklicujem. 
2122 Mlakar  Frane 

Izgubili smo potrdilo o dodelitM !,0•• 

spoznavne tablice, št. tabiice S --1038, • 
dano od min. za lokalni promet v l',luü' 
Ijane na ime MleUoprcmo.t iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujemo. 
2095 »Mlekopromet«, Ljubljana 

Uničeno mi je bilo spričevalo 1. r:Jz" 
reda I. deške meščanske šole v Ljublja- 
ni, izdano za šol. I. 1930/31. od ravna- 
teljstva I deške mešč. šole v Ljubljen 
na ime Mulej Matija iz Hninkuča, okral 
Jesenice. S tem ga preklicujem. 
2127 Mulej Matija 

Izgubil sem spričevalo T. razreda «f'" 
klasične  gimnazije  v  Ljubliani  za  loj0 

1942/43.  na  ime  Nagode  Ivan  iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
2058 Nagode Iva« 

Ukradene so nama bile zar. osebn 
izkaznici, izkaznici OF. izdani od MLO • 
Celju in karakteristiki, izdani v Nov'1 

Gradiški na ime Naprudnik Pavla l° 
Kari iz Celja. S tem jih preklicujevđ- 
2197 Naprudnik   Pavla 

Naprudnik Kari 

Izgubila se je spoznavna tabPca n10" 
tornega kolesa S—2328 in jo s toni Pr,e' 
klicujemo. h / 
2173 Uprava Narodne iiiilic^i, 

kamniškega okraja,.,'. ',; 
odsek za notranje zadevni. 

Izgubila sem osebno izkaznicO,!'iz,^ 
no od  NM  v  Novem   mestu,  izkaznic 
OF, izdano od četrti Šiška ter potrdi^ 
o stalnem  bivanju v  Ljubljani, izdan 

od MLO v Ljubljani na ime Not Tone- 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. (, 
2217 Not  Ton«" 

Ukradena mi je bila osebna izkszn 

ca, izdana od KLO v Logatcu na >m5 
Oblak Božena iz Logatca. S tem jo Pr°' 
klicujem. ' 
2191 Oblak  BOžCIKT' 

Izgubilo se je vozno dovolilo i" P-, 
trdilo o prijavi motornega kolesa z-e\ 
denčno številko 9115, izdano od oki'"' 
nega odbora OF — prometni odsek CelJ. ^ 
Oboje, vozno dovolilo in potrdilo o P 
javi motorja, preklicujemo. 
2046 Okrajni LO Ccljc-okolica 

••   of Ukradene so mi bile legitimacija ^ , 
osebna izkaznica in delavska *.2'••*•[•1 
vse na ime Pecko Neža iz Celja, <Je 

ška ul. 20. S tem jih preklicujem.   __ ; 
2177 Pccko Ncza 

„   •    !n VSI 
Izgubilo se je dovolilo za vožnje i»    # 

drugi dokumenti za motorno ^° ^4530, 
ke > Wanderer«, št. evid. tabi. fa"^s-cj{3 
izdani od okrožnega prometnega °     ; 1 
v Celju in jih s tem preklicujem-   ,• 
2100 Foto Pelikan, CclJe 
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. Platna  knjižica  lì L  br.  72204,   izdata 
januara g. 1'.)l(i. od :i. brigado 31. divi- 
le u Ljubljani na ime IVris Marko iz- 
gubljena jo i oglašava se nevažećom. 
2l«9 1'cris Marko 

ljubil som delovno knjižico, izdano 
cd KLO Prosen iako\ ci pod št. 63.001 z 
dne 17. XII. 1945 in glasočo se na ime 
*ers Jožef, poljedelec. Središče h. št. 24. 
S tpni 
2141) 

jo preklicujem. 
Fers Jože! 

Izgubi] sem prometno dovolilnico za 
JvPlo št. 461 fi, izdano cd K LO v Stogov- 
£•« na imp Pešplj Pavel iz Drobtincev 
st- 8. ekraj Ljutomer. S tem jo prekli- 
cem. 
2032 Pešelj Pavel 

Izgubila sem spričevalo I. razreda I- 
^'- ženske meščanske šole v Ljubljani 
jav. Jakob) na ime P^tančič Ana iz 
Ljubljane. S tem  ga preklicujem. 

•% Petančič Ana 

6 'zgubila spm «pričevalo učne uspo- 
j-o^jenosti za obče osnovne šole št. 45, 
, a"0 leta 1••27. ter spričevalo zrelosti 
*a ljudske šole št. 25, -zdano leta 1024., 
'•«ani 0fl drž< učiteljišča v Ljubljani 
jjV'ePetorca Vijjemina iz Ljubljane. 
2<)^ni ju preklicujem. 

~•- Peterra Viljemina 
** P tj. ^•;:-:•• Pezdirc Janko, sedaj v služ- 
lil'. . •|• baza Jesenice, sem izgubil ve- 
]p'°evid. tablico št. 222? motornega ko- 

''d * • potu Maribor—Št. Ilj in jo s tem 
•••• 

2lS0LcU,em 
Pczdirc Janko 

in l ?(;enfl nii ip D'la osebna izkaznica 
NM Sitiniacija OF, izdani od komande 
Mi . V Ljubljani oz. terenskega odbora 

te pa ime Pirnat Milica iz Ljublja- ne ö    a ime J |••; 

9tvin  tem iih Preklicujem. 
Pirnat Milica 2020 

jv z"ubil sem družinski nabavni list na 
p p P[°sničar Friderik, Cegelnica 28, 
2••7    •a" ^ tem Ra Preklicujem. 

Plesmčar Friderik 

j^lj zf'ubil sem spričevalo o zavr.šnem iz- 
j^ lvv četrtega razreda bivše državne 
PoHi'ails'ie *°'° v Slov. ß'strici na ime 
^«rajSek Franjo, roj. 22. IX. 1922 in 

^ s tem preklicujem. 
Podkrajšck Franjo, 

Preloge 4, p. Prihova 

}•••?••• platna knjižica br. RJ 82.602 
arm- ^anuara 1046 od 43. divizije IV. 
"z<mn- "a ime Porurnik Podreka Mirko 
1944 la ^0 l °8lašava se nevažećom. 

3 Por. Podreka Mirko 

jj Cubila sem spričevali 2. in 3. razr. 
let,'m,ore?1- Rimn- v Ljubljani, izdani 
žen , ' ln 1944- od ravnateljstva II. 
••••'l6 v s'mn-.v Ljubljani na ime Po- 
Uicu; 

Pogačnik Zora 

neJ;Sl?biI. se'n spričevalo nižjega tečaj- 
•0"}'1 lzPita meščanske šole v Ribnici na 
telici,-110 Za *ol. L 1938/39. od ravna- 
.^lVa  mešč. šole  v  Ribnici   na ime 

Zen- real. 

kiic*u'.k Zora iz Ljubljane. Š tem ju pre 

Poljanšek Leopold iz Ribnice. S tem ga 
preklicujem. 
-112 Pcljanšek  Leopold 

Izgubila se je izkaznica za kolo Št. 107, 
izdana od O LO Ljutomer, glaseča se na 
ime Potočnik F e 1 i k < ,z Gresovščaka pri 
Ljutomeru. S tem jo preklicujem. 
2103 Potočnik  Feliks 

Izgubil sem spričevalo nižjega teč. iz- 
pita klasične giniii. v Ljubljani, izdano 
v šol. 1. 1 {1:54/30. od ravnateljstva klas. 
ginm. v Ljubljani. S tem ga preklicuj.'in. 
2081 Praprotnic Alojzi 

Izgubila   seni   zar.   osebno   izkaznico, 
izdano od  M LO  v   Škofji  Loki   na   ini" 
Praprolnik  Rozalija   iz Škofje   Loke.  S 
tem jo preklicujem. 
2198 Praprotnik Rozalija 

Izgubila sem začasno osebno zkaz- 
nico št. 93, izdano od K LO v Vel. Cir- 
niku pri Mokronogu na ime Prazen 
Amalija iz Svinjskega. S tem jo pre- 
klicujem. 
2236 Prazen Amalija 

Izgulvli smo evidenčno tablico S —1082 
za avtomobil in potrdili o dodelitvi e\ i- 
denčnih tablic št. S—2023 in S-.3V1, 
izdani vse od min. za lokalni promet v 
Ljubljani na ime Predsedstvo .l'1 le 
Ljudske republike Shvpnije v Ljublju 
ni. S tem jih preklicujemo. 

Predsedstvo vl,"<ie 
2170 Ljudske republike Slovenije 

\ Izgubila sem osebno  izkaznico, izda- 
no od komande NM v Ljubljani na ime 
Pretner Frančiška iz Ljubljane   S tem 
jo rtreklicujem. 
2192 Pretner Frančiška 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 
št. 029556, izdana od komande NM v 
Ljubljani in izkaznica OF, izdana od če- 
trti Center v Ljubljani na ime Pur Olga 
iz Murske Sobote. S tem jdi preklicu- 
jem. 
2065 1'uc Olga 

Vojničke   knjižice   br.   233.747   i   br. 
233.916 na ime Radovanovc Milan Dra- 
goslav i Urošević Nikola Zivojin izgub- 
ljene su i oglašivaju se nevažećim. 
2049      Radovanović  Milan   Dragoslav, 

Urošević  Nikola  Živojin 

Izgubil sem odpustnico ljudske šole v 
Marenbergu, izdano 30. marca 1930 od 
upraviteljstva ljudske šole v Marenber- 
gu na ime Razdevšek Peter iz Janževc- 
ga vrha. S tem jo preklicujem. 
2131 Razdevšek Peter 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
2672, izdano od KLO v Svečini na ime 
Reiter Hinko iz Vrtic št. 9 pri Zg. Sv. 
Kungoti. S tem jo preklicujem. 
2230 Reiter Hinko 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
78, izdano od KLO v Bregah pri Kr- 
škem, legitimacijo OF in legitimacijo 
ZMS, vse na ime Retelj Viktor iz Mrtvie, 
okraj Krško. S tem jih preklicujem. 
2044 Rcielj Viktor 

Izgubil sem csf,bno izkaznico, izkaz- 
nici) OF, j/ka/nico za k:;lo. čhr-ko iz- 
kaznico Nabavu-) pr-jdapi" zadiu^e. »la- 
sečo se na 'ine He/.mj.i Jožef, '/, če 
št. •)5, pošta Sv. Ana v SI. gor., okra j 
(iornja Radgona. S leni jih preklicujem. 
2229 Iiežonja Jožef 

Izgub.la   seni   duplikat  osebne   izkaz- 
nice, izdan ed komuude  NM v Ljublja- 
ni   na  ime   Kolar   Danica  i/.  Ljubljane. 
S Pun ga preklicujem. 
2000 . Rotar  Danica 

Izgubil sem premrtno knjižico ;t. 5 
za moško kolo Puch tov št. 3933570, 
izdano od KLO v Logu nad Ško'.'jo Loko 
na ime Rupar lic man iz Loga št. 4. S 
trm jo prekli'-ujem. 
2238' Rupar   Roman 

Ukradena mi je bila o-^bva izka-7.n!:a 
št. 50.349 i/.dana od komanfe NM v 
Ljul.ljani na ime Sajnvec AWizija iz 
Ljubljane.  S tfin jo  prekl cujeri. 

2128 S.ijover Alojz:ja 

Izgubila sem izkaznico šf. 33') za Žen- 
sko kolo, izdano cl OK LO v Lj.'lomen, 
glasečo se ra ime Seršen Anioni':, Pod- 
gradje št. 15. S tem jo preklicujem 
213Q Seršcn  Afit.nja 

Izgubi! sem družin-ki n?!nvni lisi, iz- 
dan od  M LO,  preln:riievrJ:r  ed-p'-,  na 
ime Sire  1••••  i/. Ljubljane, • tem  ga 
preklicujem. 
2123 Src Franc 

Izgubil   sem   železničarsko   izkjinio 
š*. 131*122 na ime Sktitnik Albin, Lipo- 
giav 17 [>ri Poljčanah in jo s tem pre- 
klicujem. 
2209 Sku'nik Albin 

Izgubil   sem   maturitefno   spričevalo 
III. drž. real. gimn. v Ljul.Mani, izdam 
leta 1942. od ravnateljska HI. drž. real, 
gminazije v Ljubljani na ime Slav č Ma- 
rijan iz Ljubljane. S tem ga preklicu- 
jem. 
2006 Slavic "Urrijr.n 

Ukradeni sta mi b'li o-ebna i7k"7nVa 
in potrdilo za vo/:\jo s kolesom, iz/lani 
od komande Narodne milice v Liubliani 
na ime Stare Taljana iz Ljubljane. Obe 
1 istmi preklicujem. 
2002 Stare Tatjana 

Izgubila sem spričevala L, IL, TIL in 
IV. razreda IL drž. realne gimnazij v 
Liubliani na ime Sterrar Nu^a iz Sev- 
nice ob S. S tem jih preklicujem. 
1981 Stergar Nuša 

Ukradena mi je biln osebna i'kaznij 

ca štev, 012389 in le-niimaciia OF štev. 
364.231, izdana od KLO v Ihovi. S tem 
i ìli  preklicujem 
2132 Strnad Ana, 

Ihova, p. Sv. Benedikt v Slov, gor. 

Izgubila  sem osebno izkaznico, izda- 
no cd krajevnega odbora v Dev. Mar. v 
Polju n,n  ime Svetek Eleonora  iz Dev. 
Mar. v Polju. S tem io preklicujem. 
19SC Svetek Eleonora 
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Ukradene so 
niča it. 044502. 
v Ljubljani, i/.k 
trti Š.ška  na  i 
dva druž-inska 
MLÜ,   prehrauj 
Ijani   na   ime 
Sušnik Helena 
preklicujemo. 
2216 

nam bile: osebna izkaz- 
izdana od komande NM 

uznica OF, izdana od č*j- 
lìie  Sušnik   Zdravka   ter 
nabavna lista, i/dana od 
evalni   oddelek   v   Ljub- 
Sušnik   Aleksander   ter 
iz Ljubljane.  S tem jih 

Sušnik Zdravka, 
Sušnik Aleksander, 
Sušnik Helena 

Uničeni sta mi bili spričevali IV. in 
V. razreda uršulin«.ke realne gimnazije 
v Ljubljani za 1. 1940/42. na ime Santa 
Irena iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jem. 
2038 Santa  Irena 

Izgubila sem  osebno  izkaznico  štev. 
07102, izdana dne 5. XI. 1945 od okraj- 
nega LÜ Ljutomer na ime Santi Marija, 
Iljaševci 34 in jo s tem preklieujem. 
1988 Santi  Marija, 

Iljaševci 34 

Izçubil sem vojaško knjižico štev. 
971.133, izdano od 15. divizije IV. ar- 
mije na ime Škedelj Jožef iz Gotne va- 
si 47, okr. Novo mesto. S tem jo prekli- 
eujem. 
1982 Škedelj Jožef 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od okrajne NM v Laškem na ime Škr- 
janc Jožef iz Loke pri Zidanem mostu. 
S tem jo preklieujem. 
2050 Škrjanc Jože! 

Izgubila  sem  svojo osebno  izkaznico 
št   018321, izdano od K LO  Poljane  na 
ime  Šprajcar   Marija  iz. Starih   žag.  S 
tem jo preklieujem. 
2207 Šprajcar Marija 

Vojna knjižica br. 558.312 izgubljena 
je te se oglašava nevažećom. 
2034 Šprogar Simon 

Vojna knjižica br. 615 393 i platna 
knjižica br. 76.406, serija R. V., izdata 
na ime: poručnik Radović Ljubana Pe- 
ro i platna knjižica br. 76.175, serija 
R. V., izdata na ime: poručnik Dopudja 
Miloš, izgubljene su i oglašavaju se ne- 
važećim. 
2067 Štab II. brigade VII. ud. div. 

J*,ug. armije 

Izgubil sem potrdilo oz. začasno upo- 
rabno dovoljenje št. 66 za leto 1946. za 
moško kolo znamke Turaks, izdano od 
OLO Prevalje na ime Šumah Stanko iz 
Šmartna pri Slovenjem Gradcu. S tem 
ça preklieujem. 
2103 Šumah Stanko 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke Junior, tov. št. 73130, 
izdano od komande NM v Ljubljani na 
ime Tancik Jože iz Zelimelj pri Igu. 

2064 Tancik Jožo 

Partizanska knjižica broj 2846, izdata 
na ime Trajković Radoje, izgubljena je 
i odlašava se nevažećom. 
2187 Trajković Radoje 

Izgubil sem uverenje, izdane od min 
za narodno odbrano v Beogradu, zač. 
šofersko izkaznico in dovolilnico za vož- 
njo z avtomobilom, izdani od min. za 
lokalni promet v Ljubljani, vse na ime 
Turko Dušan od Sv. Antona pri Kopru. 
S tem jih preklieujem. 
2029 Turko Dušan 

Prometna knjižica za moško kolo štev. 
573296, znamke Miele, izdana od OLO 
Mozirje na ime Ugovšek Marija od Sve- 
tega Florijana št. 31, KLO Gornji grad, 
okraj Mozirje, se je izgubila in jo pre- 
klieujem. 
2182 Ugovšek Marija 

Preklieujem osebno izkaznico na ime 
Ulčar   Vera,   Titova   ul.   24,   Jesenice 
(Gor.), ker sem jo izgubila. 
2223 Ulčar Vera por. Martinjak, 

Mlino 90, p. Bled-Jezero 

Izgubil sem izkaznico za kolo št. 2031, 
izdano od OLO Kamnik, osebno izkazni- 
co št. 246, izdano od KLO Stranje in vse 
vojaške dokumente. S tem jih preklieu- 
jem. 
2087 Uršič Franc, 

Zagorica št. 14 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa znamke Horeks št. S-2152, 
izdano od min. za lokalni promet v 
Ljubljani na ime Valant Jakob iz Črnuč 
pri Ljubljani. S tem jo preklieujem. 
2230 Valant Jakob 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 110, izdano od KLO v Šmartnem pri 
Litiji na ime Vavtar Anton iz šmart- 
nega pri Litiji. S tem jo preklieujem. 
2240 Vavtar Anton 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani, 
ter izkaznica OF, izdana od četrti Tabor 
na ime Weber Milko iz Ljubljane. S tem 
j ili preklieujem. 
2099 Weber Milko 

Izgubil sem spričevala I. II. in III. 
razreda drž. klasične gimnazije v Ljub- 
ljani za 1. 1939/43. na ime Velkavrh Jo- 
žef iz Tomačevega, okraj Ljubljana. S 
tem jih preklieujem. 
2027 Velkavrh Jože! 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co, izdano od krajevnega LO Dobrunje 
na ime Viderger Frančiška iz Podmol- 
nika. S tem jo preklieujem. 
2003 Viderger Frančiška 

Izgubil sem osebno legitimacijo, izda- 
no od okrajnega odbora OF v Dolnji 
Lendavi pod št. 91/45. S tem jo prekli- 
eujem. 
2121 Vinčcc Štefan, 

Trnje št. 43, p. Črenšovci 

Izgubila se je vojaška knjižica štev. 
686.010, izdana na ime Koler (Martina) 
Jožica in se proglaša za neveljavno. 
2023 Vojni okrug Ljubljana 1 

Invalidsko uverenje št. 2305 na imjj 
Križman Franc, izdano dne 1. IL i"*1 

od NIK — kom. pozadine XIV. ud. div-, 
se je izgubilo in ga s tem preklicujemo. 

2212 Vojni okrug Ljubljana 2, 
invalidska sekcija 

Izgubila se je vojaška knjižica štev. 
660.099, izdana na mie Zevnik (Jožeta; 
Angela in se proglaša za neveljavno 

2022 Vojni okrug Ljubljana 1 

Izgubila'se je izkaznica za kolo štev. 
89, glaseča ee na ime Vrbnjak Marija» 
Moravci št. 47 (evidenčna štev. kolesa 
1,104.505, znamka Diamant) in se s te» 
preklicuje. 
2194 Vrbnjak •••• 

Ukradene so mi bile osebna izkaznica 
štev. 023313, izdana od komande NM ' 
Ljubljani, nadalje zač. službena izkazni- 
ca akt. žel. uslužbenca št. 133.284, član- 
ska izkaznica ESZDNJ št 23 975. izkaz- 
nica OF št. 69 907, delavski list za VTe' 
voz z delavskim vlakom št. 801, vse iz- 
dane od žel. uprave v Ljubljani na 'me 

Vrečko Herman iz Ljubljane. Obenenj 
je bila ukradena član. izkaznica ESZDNJ 
št. 239.708, izdana od uprave drž. žel. v 
Ljubljani na ime Korošec Majda " 
Ljubljane. Navedene listine s tem Pre' 
klicujeva. 
2075 Vrečko Herman 

Korošec Majda 

Ukradena mi je bila osebna izkaznjfjj' 
izdana od kraj. LO Sv. Križ pri LlU!' 
šoferska izkaznica IV. kategorije, izdan 

od MLO, prometni odsek, mesarsko spr 

čevalo, izdano leta 1933. od mesarske za- 
druge v Novem mestu, vse na ime Zay 
Stanko iz Sv. Križa pri Litiji. S tem J10 

preklieujem. 
2173 Zavrl Stanko 

Izgubil sem prometno knjižico za k 
lo, tov. št. 244.715 na ime Zec Bran*" 
iz Ljubljane. S tem jo preklieujem- 

2157 Zcc Branko 

Izgubila sem osebno izkaznico, 'lZ,L. 
od krajevnega LO Vrhnika ter dru?" 
sko nabavno izkaznico, izdano od *.Q 
prehranjevalni odsek v Ljubljani na i» 
Zupan  Draga iz Ljubljane.    S tem J 
preklieujem. 
2151 Zupan Draga 

Izgubila se je izkaznica za •0^0.. V 
lo, št. 3609, izdana po okrajnem 4" 
skem odboru, odsek za notranje zad 
v Ljutomeru na ime Žižek Avgust, w 
tomer, Ptujska c. 13. S tem jo PreK 

cujem. ,.f 
2193 Žižek Avgust 

~i 19 na 
Izgubil sem osebno izkaznico si. * ^ 

ime Zunkovič Janez, Župečja vas s • ^r< 

Osebna izkaznica je bila izdana oa 

LO Pleterje in potrjena od ,me?"^ë 

odbora OF Ptuj. S tem jo preklicuje« • 

2150 Zunkovič Jane* 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur< d. d. — v«i T Ljubljani« 



VESTNIK 
Letnik i. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 44. kosu Uradnega lista LRS z dne 26. junija 1946. Štev. 18. 

VSEBINA: 

URAD ZA CENE PRI PREDSKDNIŠTVU VLADE LRS 
«?" P0P°lnitve ipri valorizacij blaga  starih  zalog. I 39. pojasnilo, 

litkih na cene v kavarnah, ki imajo kavar- | 
niške orkestre, 

_      •Ji'c''Jiiu»o    pu     vnjujitauiJ     inaiati    cimili    wiu^. 
<!9. Odločba o pribitkih na cene v kavarnah, ki imajo kavar- , 3,   MMbo za p0SamezTla podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

28. 

DOPOLNITVE 
pri valorizaciji blaga starih zalog 

Ob primerjavi uspehov v postopanju zaradi izravnave bla- 
6a starih zalog v posameznih ljudskih republikah je Gospo- 
darski svet v Beogradu ugotovil, da so se razmeroma najslabše 
odzvala podjetja iz območja Slovenije. Nizko je tako število 
°ddanih popisov blaga starih zalog, kakor tudi sama višina 
valorizacijske vsote. Urad za rene pri predsedništvu VLR Slo- 
žnije |p sicer tako z okiožnicanii kakor s članki v dnevnem 
casitpisjii podrobno pojasnieval pomen in predpise valorizacije. 
j?gleda pa, da se podjetja za to niso zadosti zanimala in da 
ljudski odbori niso vodili pravilnega pregleda nad podjetji, 
*' so upoštevana za valorizacijo. 
, Zalo ponovno povzemamo vse važnejše predpise in po- 
gojujemo vse morebitno dvome, ki so utegnili povzročiti, da 
^° «e podjetja odtegnila dolžnostim valorizacije. Vse to obrav- 
?ava uredba o izravnavi cen industrijskih in obrtnih izdelkov 
1• zalog na dan zamenjave denarja 8 cenami istovrstnega blaga 
Y nov; proizvodnji oziroma prometu — z dne 12. XT. 104."> 
(Urad. list DFJ z dno 27. XI. 1045, kos 92). Uredba jo bila 
^"javljena tudi v Uradnih obvestilih zveznega urada za cene 

dne 30. XI. 1915, št. 47/3. Uredbo dopolnjujeta dve obvezni 
Jazlagi Gospodarskega sveta, prva z dne 24. XII. 1945 v Urad. 
llRtu FLIU z dne 28. XII. 194,3, št. 924/101 („Uradna obvestila 
Zveznega urada za cene« z dne 28. XII. 1945, št. 102/7), druga 
Pa z dno 30. I. 1946 v Urad. listu FLU.! z dno 1. •. 194«, 
V- BG/10 (»Uradna obvestila zveznega urada za cene« z dne 
J- •. 1940, št. 58/5). 

1. Pojem blaga in izdelkov 

» Uredba navaja sicer samo obrtne in industrijske izdelke. 
|Zraza >izdelek< pa ni razlagati ozko tako, da bi uredba ve- 
zala samo za končne izdelke. Pod obveznost valorizacije spada- 
ri ,P^?V tako 'udi surovine, polizdelki in zaohala, ki v pro- 
dukciji preidejo v končni izdelek. Seveda se valorizacija iz- 

ede samo od vrednosti in cen surovin, poizdelkov in zaobale, 
Be Pa od končne vrednosti izdelkov samih. 

2. Pojem starih  zalog 

,       Za blago starih zalog se štejo vse blago, ki je bilo kjer 
°u v zalogi  na  zadnji  dan  zamenjave denarja, v Sloveniji 

„°••• na dan 9. VII, 194•. To blago je bilo večinoma uvoženo 
pll_ izdelano med vojno in okupacijo, ali pa celo So pred vojno. 
J1 'em ni važno, ali jo bilo blago na zadnji dan zamenjavo 
j j"arJa ravno pri listom podjetju, pri katerem jo bilo na dan 
turi-    urot"5C'  flno 27-  XI.  1945.  Podjetja  morajo  valorizirati 

•Zal    Vso tisl° Wa8°> k' izvira iz starih vojnih in predvojnih 
o 10R,   Čeprav   so   ga   morebiti   nabavila   na   novo   šele   po 

•  vil. 1045. 

3. Zaplenjeno in sokvestrirano blago 

(j0 n^°S°t'1 so namreč celo primeri, da blago iz starih zalog 
'•• XI. 1945 niti že ni prišlo v promet. To velja za blago 

v podjetjih, ki so bila zaradi od*olnotti lastnika ves čas po 
n4vobodilvi zaprla ali pa če so b.la podpdia zapleniena, ^ekve- 
strirana ali pod začasno državno upravo. S takim blagom ia 
razpolagala Komisija za upravo narodne imovine (KUNI), ki je 
zaloge bodisi po partijah ali pa celotno .zročila v prodajo 
zlasti zadrugam in državnim podjel|em, to dostikrat celo seje 
po 27. XI. 1945. 

4.  Kdo mora valorizirati   zaplenjeno  blago 
Osebna dolžnost valorizacije zaplenienega blaga je odvis- 

na od tega, ali je Komisija za upravo narodne imovine izro- 
čila blago v razprodajo po temeljnih (iz ave. 1939 + 30 
odstotkov)   ali  po novih  valoriziranih  cenah. 

V prvem primeru morajo valorizirati zadruge in podjetja, 
ker one vnovčijo pri prodaji blaga valonzacijsko razliko. V 
drugem primeru pa bo Izvedla valorizacijo državna uprava 
sama (KUNI), ker je od zadrug in podjetij za izročeno jim 
blago valorizacijsko razliko v okviru novih valoriziranih cen 
že prejela. 

Vsak primer je treba torej presoditi pos-ehej po vsebini 
pogodbe med KUNl-jem in zadrugami oz. podjetji. Zato je 
pofiolnoma napačno, če nekatere zadruge odklaniain- valori- 
zacijo zgolj iz tega razloga, češ, da gre za zaplenjeno blago, 
izročeno jim od KUNI-ja, pri čemer se sklicujejo na navodila 
te Komisije ali ljudskih oblasti, zadružnih zvez. Iniciativnega 
odbora za zadružništvo Slovenije (IZOS), ker so morebitna 
taka navodila mogla veljati le za zaplenjeno blago, ki je bilo 
zadrugam ali podjetjem izročeno po novih cenah. 

5. Sekvestrirana in državna podjetja 
Enako odklonilno stališče proti valorizaciji zavzemajo 

tudi sekvestrirana podjetja. Ljudski odbori, zlasti pa še upra- 
vitelji in delegati podjetij pod sekvestrom ali začasno državno 
upravo štejejo že samo dejstvo sekvestra, delegatstva ali za- 
časne uprave za zadosten razlog za oprostitev od obveznosti 
valorizacije blaga starih zalog. Temu ustrezno so oddala po- 
pise zelo maloštevilna sekvestrirana podjetja, ker so se štela 
kar že za državna podjetja. 

Za državno podjetje po predpisih uredbe o izravnavi cen 
blaga starih zalog pa je šteti le tisto podjetje, ki je že bilo 
na dan 27. XI. 1945 v pravnomočni in pretežni lastnini 
države. 

Kasnejši prehod podjetja v državno last ali kasnejši na- 
stop pravnomočnosti zaplembe valorizacije niti ne spreminja, 
niti ne ukinja. Podjetja, ki so bila na dan izida uredbe dno 
27. XI. 1945 bodisi še popolnoma zasebna podjetja, ali pa 
mogoče že pod sekvestrom, zaplenjena, pod začasno upravo, 
'toda odločba o zaplembi na ta dan ni še bila pravnomočna, 
morajo vseeno izvesti valorizacijo do kraja, čejirav so medtem 
po 27. XI. 1945 pravnomočno prešla v državno last. Država 
ima namreč velik interes na tem. da loči. katera denarna 
sredstva pridejo v fond za obnovo iz naslova valorizacije, in kaj 
doteka državi iz naslova zaplenjene imovine. 

G. Nastop pravnomočnosti zaplembo in prehoda v državno la»( 
Država pridobi podjetja ali s podaritvijo ali z zaplembo. 
Ob podaritvi preide podjetje in blago v last države na 

dan sklenitve darilne pogodbe. 
Pri zaplembi pa jo dan prehoda v last države odvisen 

od načina zaplembe. Ločimo namreč zaplembe: 
a) na podlagi obsodbe vojaških sodišč, sodišč narodna 

časti, rednih kazenskih eodiSü in izrednih sodišč za pobijanje 
nedopustne špekulacijo. 
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Obsodba jo pravnomočna, če »o zoper njo v prvi stopnji 
nihte ue prilozi, ali o- nadaljnia pritožita na viäjo «stopnjo 
ni več mogoča, t. j. če |e po vloženih pritožbah že odločilo 
sodišče višje stopnje. Uan pravnomočnosti jo dan prehoda v 
državno last; 

l)) zaplemba po 28. členu zakona o zaplembi imovine 
vojnih zločincev, narodnih sovražnikov, ki so med vojno bili 
ustreljeni ali so zbežali. V teh primerih mora okrajni ljudski 
odbor predlagati okrajnemu sodišču zaplembo, dan predloga 
pa velja za  dan prehoda  imovine   (podjetja)  v državno last; 

c) zaplemba nemške imovine je generalni ukrep, ki ga 
je izvedel AVNO.T z dekretom z dne 21. XI. 1941. Ta dan je 
hkrati dan prehoda zaplenjene imovine v državno last, v Slo- 
veniji torej dan osvoboditve. 

7. Zadruge 

Vse zadruge in zadružne zveze zadeva dolžnost valori- 
zacije, tako za lastno blago stare zaloge, kakor tudi za pre- 
vzeto zaplenjeno blago. 

8. Obrti 

Obrtna podjetja so oproščena obveznosti valorizacije le 
za končne izdelke lastne proizvodnje iz stare zaloge na dan 
9. VI f. 1945. 

Zanje velja glede oprostitve od obveznosti uredbe po 
vidiku vrednosti zaloge ista meja po 8. členu uredbe kakor za 
trgovska podjetja, torej znesek din 300.000.—, obračunan po 
temeljnih cenah. 

Obrtna podjetja pa morajo valorizirati vse surovine, pol- 
izdelke in zaobalo, če so jih v lastni proizvodnji, predelavi 
ali obdelavi v ceno končnega izdelka uporabila in kalkulirala 
po novih valoriziranih cenah, bodisi da se je to nanašalo na 
čas do 27. XI. 1945 ali po tem dnevu. V prvem primeru mo- 
rajo izpolniti II. obrazec popisa, v poslednjem primeru pa 
I. obrazec popisa. 

9.  Omejitev  oprostitve po  8. Cleiiu uredbe 

Oprostitev od valorizacije po vrednostni meji zaloge v 
znesku din 3Ü0.000.— za trgovinska in obrtna podjetja oz. 
din 600.000— za industrijska podjetja velja izključno le 
za blago, ki je bilo pri podjetniku še v zalogi na dan 27. XI. 
1945 in za katerega je podjetje moralo sestaviti popis po 
I. obrazcu. 

Zmotno je torej mišljenje podjetij, ki se sklicujejo na 
nižjo vrednostno mejo tudi za blago, ki so ga do izida uredbe 
že prodala po novih cenah. Kadar koli je podjetje prodalo 
po osvoboditvi do 27. XI. 1945 četudi samo kos blaga po 
višjih kakor temeljnih cenah, mora za te prodaje sestaviti in 
oddati popis po II. obrazcu in brezpogojno plačati valoriza- 
cijsko razliko, čeprav niti ni vrednost prodanega blaga po 
temeljnih cenah dosegala vrednostne meje din 300.000.— oz. 
600.000.— in čeprav morebiti na dan 27. XI. 1945 v zalogi ni 
imelo niti kosa stareça blaga več, ali pa zaloga vsaj ni bila 
tolikšna, da bi dosegala vrednost din 300.000.— oz. 600.000.— 
po temeljnih cenah. 

Ostala važnejša navodila in pojasnila so bila že ponovno 
objavljena v časopisju (»Slov. poročevalec« št. 16 z dne 19. I. 
1946); prizadeta podjetja jih lahko dobe pri okrajnih ljudskih 
odborih ali pri uradu za cene. 

Opozarjamo vsa podjetja, da ponovno pretehtajo, ali niso 
zmotno ali malomarno doslej opustila sestaviti in oddati po- 
piso blaga starih zalog. Urad za cene in okrajni ljudski odbori 
bodo po podjetjih zapovrstjo izvedli natančne kontrole, za 
krivdno opustitev dolžnosti iz valorizacije blaga starih zalog 
bodo podjetja kaznovana strogo po- predpisih zakona o »atira- 
nju nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Obrazci za popise so na razpolago pri okrajnih odborih 
oz. uradu za cene. 

Ljubljana dne 31. maia 1946. 
St. 2164/236. 

V. d. direktorja: 
Kobler France s. r. 

29. 

ODLOČBA 

o pribitkih na ceno v kavarnah, ki imajo kavarniške 
orkestre 

Urad   VA   cene   pri   predsedništvu   vlade   LRS  določa  na 
podlagi zadnjega  odstavka 8.  člena  odločbe  zveznega urada 

za cene o določanju cen vinu, vinskemu defctilatii in žganju 
letine 1945 in prejšnjih letin z dne 16.' I. 1946 (-.Uradna obve- 
stila zveznega urada za cene« št. 28/3) naslednje: 

Kavarne, ki imajo kavarniške orkestre, smejo v času 
izvajanja koncerta zaračunavati k rednim cenam tele pribitke: 

a) obrati posebne kategorije:  din 1.—, 
b) ostale kavarne:  din 0.50. 
Obrati morajo čas igranja in opozorilo o povišku cen 

označiti na vidnem mestu tako pri vhodu v lokal, kakor v 
lokalu samem. 

Sicer veljajo splošna določila navedene zvezne odločbe 
in odločbe tega urada o določanju cen vinu in žganim pijačam 
z dne 3. V. 1946 (»Vestnik urada za cene pri predsedstvu 
vlade LRS« št. 34/8). 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
pustne špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Ljubljana dne 3. junija 1946. 
št. 2232(2. 

Pomočnik   direktorja: 
Dr. Maček Viktor s. r. 

30. 
POJASNILO 

o prodajnih cenah penečih vin 

Odločba o določanju cen vinu in žganim pijačam z dne 
3. maja 1946, št. 1827/22 (»Vestnik urada za cene pri pred- 
sedništvu vlade LRS« št, 34/8)  ne velja za peneča vina. 

Za določanje proizvodnih cen teh vin veljajo splošna 
načela o obveznem določanju cen v proizvodnji, za prodajo ip 
točenje v gostinskih obratih pa je dopustno priračunati pn; 
meren zaslužek na lastno nabavno ceno, ki ne sme biti vu»ii 
ko 40°/o. 

Ljubljana dne 3. junija 1946. 
Št. 2232/2. 

Urad za cene 
pri  predsedništvu vlade LES 

31. 

ODLOČBE 
za posamezna podejtja 

Urad  za   cene  pni  predsedništvu   vladp   LRS   je  določil 
proizvodne cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Tvrdki Bohinc &Vogolnik, tov.pletenin,Radovljica: 

ženski pulover s kratkimi rokavi iz bombaža in vigogne, 
art. 806    kom. din    I0o— 
Cena velja franko tovarna brez javnih  dajatev 
Št. 2144/6 z dne 18. maja 1946. 

Tvrdki  O to  Kraft, tov. perila, Slov. Bistrica: 
komad 

kratke   moško   spodnje   hlače   na   pas   iz   frenrha,      <fm 
art. 108 -      «g 

moška srajca iz istega art •     ^••• 
kratke moško spodnje hlače na pas iz art. s-Sava«     • , 

Ceno veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 450/4 in- 450/5 z dne 18. maja 1946. 

Tvrdki   Pavla Lakota, Dovje: 

otroški pulover brez rokavov iz bombaža, teža 12 dkg, 
vel. št. III kom. din 

isto, teža 1853 dkg, vel. II kom. din 
Ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev, 
št. 817/3 z dno 22. maja 1946. 

61-30 
67.95 

Tvrdki   PirJčoviČ   Jueti,   pletilstvo,  Regerča  vaS' 

ženska spodnja maja e dolgimi  rokavi  iz bombaža, 
teža 20 dkg kom. din 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatex. 
Št. 1526/2 z dne 22. maja 1946. 
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Tv nI ki    s i I I a r   Ludvik,  tov.  perila.  Murska Sobota: 

ninska   M.i|ca   /,   dolgimi   lokavj   iz   narodnega   cefirja, 

vel. 36—12 kom. dm     152.90 
islo  u. oUI'orda. .nI   lOli. vel. 36—42    .     .    kom. din      98.32 

d'in  M'Iiiil.i  Imiiko lovama brez javjiih dajalev 
SI.  1991/8 '/. dne 215.  maja  1946. 

Tvidki   K lepe c   SI an ko,   plcf iltrtvo. Beltinci: 

žr-n-Ui ali moški telovnik i/, vigogne, 40 dkg    kom. din     153.80 
isto,   lOdko, slabšo izdelave kom. din    151.86 

Ceni  veliata Iranko  izdelovaliiica brez javnih dajatev. 
Št. 918/3 z dne 23. maja 1946. 

Indurir i ji   p J a t n e n i )i   izdelkov   d.   d.,   Jarše: 
komad 

din 
slamanre, vel. 220X97 5 cm iz kvalitete C/103 . . . 257.64 
pisemske vročo, vel. 80X115 cm iz kvalitete 616 . . 309.30 
denaine vi oče. vel   50X87 cm iz kvalitete 616 .      .      .     198.R0 

Cene \e|j;j|o franko tovarna brez javnih dajatev 
št   2050/7 /. dne 23. maja  1946. 

Tvidki   Oberbauer  &   Co..  tov.  gumijastih  izdelkov. 
Celie: komad 

din 
.     .     .    148.86 
.     .     .      55.14 

,     ,     ,       40.90 
.     .     .      50.40 

moška sraica, art.  129, vel. 36—42  
Veznik, ait   802. .št. (iS, 72, 76, 80, 84  
modrček,  art.  903,  št   I—IV    ......     s 
modrček, ari   902, šl.  I—IV ........ 

Cene  veljajo tianko tovarna brez javnih dajatev 
št. 1639/8 z dne. 21. maja 1940. 

Tvrdki .1 o h i p Vidmar, tov. perila, Ljubljana:  ' 

nioške spodnje hlače, kratke na pas, vel. 2—3    kom. din      62.12 
Cena velja franko lovama brez javnih dajatev. 
Šl. 1550/1 z dne 25. maja 1940. 

Tvrdki F r. Novak, stropio pletilstvo, Radovljica: 

ženske  kombineže  jz surovega  bombaža, vel.  II, teža 
21 , iixLT kom- dm      77-85 

Cena  velja franko delavnica brez javnih dajatev 
SI   816/5 z dne 25.-maja 1916. 

Tvrdki   Cvetic   Janez,  tov. perila, Murska  Sobota: 

moška   srajca  z  dolgimi   rokavi  iz oksforda,  tip  107, 
vel.  36—42 kom. din    102.14 

moško spodnje dolge hlače iz križnega sukanca, kom. diu      62.28 
Ceni veljala fianko tovarna brez javnili dajatev 
Št. 1906/9 • dne 25. maja 1946. 

Tvrdki   Ana  T i čar,  strojno pletilstvo,  Litija: komad 
din 

ženski   telovnik  iz vigogne  in bombaža,  teža  48dkg    161.87 
moški pulover z rokavi iz vigogne in bombaža, 42 dkg    130.— 
moški pulover brez rokavov iz vigogne in bomb., 30 dkg      93.27 
otroške  hlačke  s  stopali  iz  vigogne  in bombaža  za 

enoletne. 16 dkg -    •      70-20 
otroški  telovnik iz vigogne m bombaža za enoletne, 

teža 10.40 dkg 77.10 
otroška kapica iz vigogne in bombaža za 1- do 21elne, 

teža 6dkg 27.— 
otroški puloverji z rokavi iz vigogne in bombaža za 0- 

do Sletne, teža 20'dkg 90.06 
Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
S   tem   se   razveljavlja   odločba   št.   1721/1.   izdana  dne 

23. IV  1946. 

St. 1721/2 z dno 26. maja 1046. 

Tvrdki   I?. Thaler, izdelovanje odej. Školja  Loka 

prešite  odeje   iz   klola   (baivastega),   polnjene   z   belo 
vato), art. 165 . ...    kom. din     582.30 

iste polnjene z mešano vato kom. din    534.90 
Ceni veljata franko izdelovalnica brez  javnih dajali v. 
Št. 1430/5 z dne 28. maja 19)0 

Tvrdki A Pogačnik v  Kušah: 

Sekire 

bosansko 
madžarske 
šimonake 
slavonske 
cepilnice 
istrijanske 
debrecinske 

splavarske 
manarinsko 
kolarske 
tesarske 
tarnovarske 
tesarske s škarjam 

dkg 

50 in manj 
(H) 
70 
80 
90 

100 
110 
120 ili vei- 
40— 50 
60— 70 
SO— 90 

100—110 
120 in več 

i doplačilo din 3. 

nad 500 kom 
ene viete 

in teže 
'u br. 

din   65.— 
01.70 
61.— 
59.70 
59.- 
57.50 
55.80 
54.30 
73.20 
70.90 
08.50 
65.10 
63.10 
za 1  kg. 

ročna  tesarska 
prečna  sekira 
tesarska   veznica 
suvalnica 

kranjske 
drvarskp 

srbske 
vseh  vi- 

mesarske 
št. 02, 208, 
578. 91 

bradve   vseh   vrst 

velike tesarske 
širocke 

00- 70 
SO-100 

110 in več 

50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 in več 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 in več 

80—110 
120—140 
150 in več 

60 
70 
80 
90 

100-110 
120 in več 

200 \n manj 
210 in več 

nad 50 kom. 
ene vrste 

in teže 
'/s br. 

din 118.40 
111.30 
105.60 

nad 500 kom 
ene vrste 

in teže 
Vshr 

din   64.40 
60.70 
60.— 
58.70 
57.20 
56.30 
53.20 
51.- 
66.70 
65.30 
64.20 
63.20 
62.10 
60.10 
58.90 
58.- 

nad 50 kom. 
eno vrste 
in teže 
Vi br. 

din 125.60 
121.80 
117.90 

nad 500 kom. 
eno vrste 
in težo 
4, br. 

din    77.40 
76.30 
75.20 
74.20 
73.10 
71.50 

nad 10 kom. 
one vrste 
in teže 
'/, br. 

din 148.30 
142.- 

pod 500 kom. 
ene vrste 
in leže 
Vsbr. 

din    68.20 
65.80 
61.- 
62.60 
61.20 
60.40 
58.60 
56 90 
76.80 
74.40 
71.80 
68.80 
66.20 

pod 50 kom. 
ene vrste 
in teže 
Vibr. 

din 124.30 
116.80 
110.80 

pod 500 kom. 
ene vrste 

in teže 
Vabr. 

din 64.60 
63.70 
62.80 
61.60 
60— 
59— 
55.20 
53.40 
70— 
68.60 
67.40 
66.20 
65.20 
63.10 
61.80 
60.90 

pod 50 kom. 
ene vrste 
in teže 

J/i br. 
din 131.90 

127.80 
123.80 

pod 500 kom. 
ene vrsto 

in teže 
J/i br. 

din   81.20 
80.— 
78.80 
77.60 
76.60 
75.- 

pod 10 kom. 
ene vrste 
in teže 
Vi br. 

din 155.40 
149.10 
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nad 50 kom. pod 50 kom.. 
eni; vrste ene vrste 

Sekire dkg in 
4 

4ve 
br. 

in   te/e 
Vi br. 

sodarske brocke dia o: i so din   98— 
št.  251, 252 

nad 500 kom pod 500 kom. 
eno v rsle ene u Me- 

in teže in  teže 
4i br. '/2 br. 

plankače 140—160 dm 63 — din    66.10 
vseh vrst 170 in več 61 — 61— 

rovnice 60— 80 55 70 58.50 
90—100 53.90 56.60 

110 in več 52— 51.60 

Cepini dkg Va br. '/a br. 
kranjski 100—120 83.60 87.80 
koroški 130 in več 80.10 84.10 
>R< cepini 120 in več 102— 107.20 

nad 100 kom. pnd 100 kom. 

Zagozde ena 
in 

vrste 
teže 

ene vrste 
in teže 

•   4. br. Vjhr. 
votle zagozde 110 din 62.60 din   65.70 
polne zagozde 130 24— 25.20 

bati za kamen 50- 60 47— 49.30 
70— 80 45.40 47.60 
90—110 41.40 43.50 

120—160 40 50 42.50 
300—400 38.90 40— 
500 in več 37.30 39.10 

kovaški  bati 20 52.10 54.70 
30— 40 49.80 52.30 
50— 60 46 30 48.60 
70— 80 43.20 45.40 
90—110 40.10 42.10 

120 in več 38.70 40.60 

nad 10 kom. pod 10 kom. 
eno vrste ene vrste 

in trže in teže 
kronska   kladiva 100 in več din 67.70 din   71.10 
lomilni drogi 
z zarezo 10— 20 29.60 3140 
brez zarezo ,. 28.— 29 40 

nad 100 kom. pod 100 kom 
navadni  krampi 100-150 din 32.60 din    34.20 
rudarski krampi 160—210 31.10 32.60 

210—300 30 20 31 70 
300 in več 29 30 30 60 

Pribitki: 
1. za krampe podbijače din 1.30 za lkg 
2. za svetlo brušenje 3.50 za lkg 

nad 100 kom. pod 100 kom 
ene vrste ene viste 
in teže in teže 

kuhinjske sekire 40 din 41.50 din   43.60 
e krivim ročajem 50 46— 48.30 

60 50 50 53 30 
70 53.— 55.60 
80 55— 57.70 

100 57— 59.80 
Prednje cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 

ki nastanejo v trenutku prodaje in neposredno obremenjajo 
blago (prometni davek, pogodbene in pobotnične takse). 

Št. 2387/1 z dne 1. junija 1946. 

Mariborski tov. perila, Maribor: 

modrček »Mojca« iz umetne svile. vel. 3—6   kom. din      43.78 
modrček »Majda« iz umetne svile, vel. 3—6   kom. din      28.14 

Ceni veljata franko tovarna brez javnih dajatev. 
St 1472/2 z dne 28. maja 1946. 

Tvrdki   Stane   Macarol,  izd.  perila,  Kranj:    komad 
din 

mo^ke spodnje  hlače na  trak   iz sive flanele, art. 050     106 09 
moška   srajca   iz   sive   flanele,   art.   008,   vel.   30—12     16152 
moške   spodnje   hlače   na   trak   iz   narodnega   platna, 

št. 100, art. 051 .     .  61.40 

Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih daialev 

št.  528/4 z dne  27.  maja  1916.    * 

Tvrdki Klemene   Franja, pletilja, Kočevje: 

ženske hlačke iz bombaža, teža 15 dkg .     .   kom. din      55.— 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih daialev. 
St. 2268/1 z dne 28. maja 1946. 

Tvrdki   Goro   Terezija, pletilstvo,  Št. Lovrenc: 
komad 

ženski  pulover iz bombaža  s kratkimi  rokavi,  vel. 4,     din 
teža 16 dkg 100.38 

isti iz vigogne št. 5, teža 20 dkg (barvan) ....     112.42 
ženske hlai;ke iz vigogne št. 5, teža 15 dkg . .     .      53.22 
oblekca iz vigogne za deklice od 4—5 let, teža 20 dkg     lis 93 
moški   pulover   iz   vigogna   brez   rokavov,   št.   5,   teža 

20 dkg    ......  7075 
Cene  veljajo franko izdelovalnica  brez  javnih  dajalev. 

Št. 1267/4 z dne 28. maja 1946. 

Tvrdki   Šiftar   Ludvik,  tov.  perila, Murska Sobota: 
komad 

art. »Hugos: deške srajce z dolgimi  rokavi iz frenrha      din 
št. 28—31 93.34 

isto št. 32—35 104.54 
art. >Hela< moška srajca z dolgimi rokavi  iz freneha 

št. 36—42 136 21 
za izdelavo vojaške srajce na 5 gumbov l>0 S3 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev 
Št. 1994/7 z dne 29. maja 1946. 

Tvrdki Josip Vidmar, tov. nogavic in perila, Ljub- 
ljana: komad 

din 
ženske hlačke iz umelne svile (triko) 33 30 
ženske srajčko iz umetne  svile 28.— 
moške «podnje hlače na pas, kratke iz navadnega platna, 

vel.  2-3 46.10 
moška srajca, navadna iz frenrha. vel. 37—42 .     -     .     121 90 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev 

Št. 1550/5 z dne 31. maja 1946. 

Tvrdki   Gostinčar    Franica,    izdelovanje   perila, 
Jesenice: 
moške spodnje hlače iz eukanca (stara zaloga), dolžina 

102 cm, na trak kom. din      89.70 
moška srajca iz freneha, vel. 36—42 .     .     .   kom. din    110.— 

Ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
št.  1501/2 z dne 31. maja 1946. 

Tvrdki »I nt ex«, Kranj: 

moško spodnje dolge hlače na pas iz surovega keper- 
barhenta, vel. 2—3 kom. din 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 2111/3 z dne 1. junija 1946. 

Tvrdki Fajdiga Ivan, stolarna, Sodražiea: 

navadni gostilniški stol št. 1 iz bukovega lesa, politiran, 
kom. din 

Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 2313/1 z dne 27. maja 1946. 

99.23 

141—" 

Založba: Uprava Uradnega lUta LKS; urednik: Pohax Robert: tiska tiskarna >Merkur.< d. d, ~~ »1 t LJubljani, 
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 Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
830. 

Sedež: Ljubljana. 
"*n vpisa: 17. junija 1946. 

, "esedilo: Celuloza družba z o. z. Vi- 
ju Pri Krškem v Ljubljani. 

(j^o odločbi NVS, ministrstva za in- 
l<uinÌ° in rudarstvo z dne 28. januarja 
s,*»i Pers. 616, se izbriše delegat inž. 
j.jneeki Evgen in vpiše nov delegat 
larcijan Stanko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. junija 1946. 

Rg C V 228/12 

831. * 

!*!«*: Ljubljana. 
W-Pisa: 17- iuniia 1946- 

ùWht lo:    Crna — Kao,i"> delniška 
Po< 
îlS4 

ciUst .?dl°Čbi VLRS ministrstva za in- 
194R 4° in  rudarstvo z dne 5. junija 
«in E 69°/46 se vPišc deleSat Lov- 
Eolrn„V*>en> delegat Trboveljske premo- 
t0k°Pne družbe v Ljubljani. 

«Krožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. juniia 1946. 

Rg B II 36/11 

Zadružni register 

832 VPial: 

«g<f.: Raka. 
jevn-   llš zadruge obsega kraje: I. Kra- 
Srned 4h0r Raka' •* KraJevni odbor 

ttakfedi.lo:   Obnovitvena   zadruga   na 
sty0^Pri Krškem, r. z. z ome j.   jam- 

Šcinf •••8• Je Dila ustanovljena na skup- 
iš,    ne 21. oktobra 1945 za nedoločen 

stvora .zadruge je: a) da pod vod- 
teren,, tehničnega strokovnjaka prouči 
•••• , razmere in izdela obnovitveni 
gosnod s,v°Jo vas; b) da pod vodstvom 
račun £skeSa strokovnjaka izdela pro- 
Same, 0bnovitvenih del za vsakega go- 
^dalipf3, vlana in za celotni okoliš; 
lu in lì a°loči višino obremenitve v de- 
W vfnarju in odplačilni načrt za vsa- 
Î« i?ar„!inas c> <*a posreduje med člani 
4ižnih , °J>lastjo ureditev zemljiško- 
^ornih sJUzno*tnih in drugih event, 
^iskrhi.« ,osov (komasacija); č) da ]U , '"'e kredit ZU nabavo materiala 
skupnn, ,?°v ob«ovitvenih del; d) da 

*     nabavlja in izdeluje, zbira in 

Objave 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
kma naselja po predloženem in odo- 
brenem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
.zposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še e petnajstkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Deleži se ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
dividende; zato je zadruga oproščena 
plačila taks. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 odborniki. Zadru- 
go zastopa upravni odbor aH tisti, ki ga 
pooblasti upravni odbor, njeno firmo 
pa podpisujeta po dva člana upravne- 
ga odbora. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasm de- 
ski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Varšček Franc, dijak, Raka štev. 29, 

predsednik, 
Baje Vinko, mizar, Raka št. 25, taj- 

nik, 
Zibcrt Vinko, trgovec, Raka št. 28, 

blagajnik, 
Zabkar .Franc, posestnik, Ardro št. 18, 

odbornik, 
Pezdirc Jože, mizar, Mikote štev. 12, 

odbornik, 
Pavkovič Franc, mizar, Raka štev. 19, 

odbornik, 
Hruševar Lojze, posestnik, Križišče 4, 

odbornik. 
Okrožno kot trg, sodišče v Novem mestu 

dne 26. aprila 1946. 
Zt 40/46 — Zadr II 100/1 

833. 
Sedež: Skopice. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Gornje 

Skopice, Spodnje Skopice.) 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Skopicah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 5. sept. 1945 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega go- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kem člana; •• dn posrHi"'0 med Plnni 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih,  služnostnih in drugih event. 

spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje 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 raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odo- 
brenem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 100 (sto) 
dinarjev. Vsak zadružnik jamči se z de- 
setkratnim zneskom vpisanih deležev. 
Zadružni deleži se ne obrestujejo in se 
nanje ne izplačujejo dividende, zato je 
zadruga oproščena plačila taks. — 
Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika in 4 odbornikov. Za- 
drugo zastopa upravni odbor ali tisti, ki 
ga ta pooblasti, njeno firmo pa podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbora. — 
Objave in priobčitve zadruge se nabi- 
jejo na  zadružni  razglasni   deski. 

Ciani prvega upravnega odbora so: 
Tomše    Martin,    posestnik,    Dolenje 

Skopice št. 23, predsednik, 
Zevnik Ivan, posestnik, Dolenje Sko- 

pice št. 13, tajnik, 
Teršelič Franc, kovač, Gorenje Skopi- 

ce št. 17, blagajnik, 
Škofljanc   Jože,    posestnik,   Dolenje 

Skopice št. 7, odbornik, 
Murko Janez, posestnik. Dolenje Sko- 

pice št. 29, odbornik. 
Potokar Janez, zidar, Dolenje Skopice 

št. 2, odbornik, 
Teršelič   Anton,    posestnik,   Gorenje 

Skopice št. 35, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 26. marca 1946 
Zt 29/46 — Zadr II 89/1 

Spremembe in dodatki i 
834. 

Sedež: Hrastnik. 
Dan vpisa: 4. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Hrastniku. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Gačnik Franc, Rus Avgust in Perei Av- 
gust. 

Vpišejo se novoizvoljeni člani Kum- 
lanc Kari, rudar, Hrastnik, tajnik, Ca- 
mer Jakob, steklar, Hrastnik in Stakov- 
nik Bratomil, pos. Sv. Jedert. 

Spojili so se z Nabavno in prodajno 
zadrugo z o. j. v Hrastniku kot spreje- 
majoč© zadrugo: Konzumno društvo ru- 
darjev z. 7. o. i. v Hrastniku, Kmetijsko 
nakupovalna in prodajna zadruga v Do- 
lu nri Hrastniku z. z; o. i. in Konzumua 
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zadruga kemičnih  m steklarskih delav- 
cev z. z o. j- v  Hrastniku. 

OkroziM, n;nii*vv v (elju 
dne •.   junija  1946. 

Zadr.  VI   153 5 
* 

835. 
Sedež: Slov. Konjice. 
Dan vpisa:  14.   junija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

v Slov. Konjicah. 
Izbriše se član upravnega odbora 

Planine Antonija, vpi&e novoizvoljeni 
clan upravnega odbora Gošnik Jožef, 
pos. na Prevratu štev.  13. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 14.  junija 1946 

Zt 10/46 — Zadr VI 137/46-5 
* 

S36. 
Sedež: Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 14. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za- 

druga z o. j. Sv. Jurij pri Celju. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Korber Franc in Bohorč Albert, vpišeta 
se novoizvoljena člana   Pregelj  Anton, 
posestnik, Bezovje, blagajnik in Kodrič 
Franc, posestnik, Sv. Jurij pri Celju. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 14. junija 1946. 

Zadr VI 128/5 

S37. 
Sedež: Žalec. 
Dan vpisa: 6. junija 1946. 
Besedilo: Savinjska posojilnica v Žal- 

cu z. z n. j. 
Na občnem zboru z dne 28. VI. 1946 

so bila sprejeta nova pravila. 
Sedež: Žalec. 
Besedilo: Savinjska posojilnica v Žal- 

cu, z. z n. j. 
Naloga zadruge je: 
a) da sprejema in obrestuje hranilne 

vloge na knjižice in na tekoče račune; 
b) da pridobiva nadaljnja potrebna 

denarna sredstva z najemanjem kre- 
dite; 

c) da daje svojim članom posojila. 
Zadruga  je  osnovana  za   nedoločen 

čas. 
Zadružni dejež znaša pet in dvajset 

dinarjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. Vsak zadružnik jamči z vso 
svojo imovino. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, podpredsednik in blagajnik 
in šest članov, ki jih vse voli skupščina 
za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Ocvirk Ivan, kmet, Ojstreška vas — 

Sv. Jurij ob Taboru, predsednik, 
Aubreht  Jože, uradnik,  Žalec,  pod- 

predsednik in blagajnik, 
Jošt Martin,  posestnik. Žalec, tajnik, 
Novak Vinko, brivec, Žalec, 
Košenina Milan, posestnik, Gomilsko, 
Bibič Jože, kmet. Podlog, 
Kočevar Karel, kolar, Žalec, 
Razboršek Edi,    posestnik,    Dobriša 
is, 

Janežić Leopold, mlinar, Sp. Lož- 
nica. 

Kot pooblaščenci se vpišejo: 
Bošnak Martin, 
Šket Martin, 
Jo-t Milica, uradniki posojilnice v 

Žalcu. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta po dva člana upravnega odbora. 
Enega od teh lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga po predhodni na- 
čelni odločbi skupščine pooblasti uprav- 
ni odbor. 

Izbriše se delegat ministrstva za fi- 
nance VLRS Aubreht Jože, Žalec. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 4.  junija  1946. 

Zadr VI 44/70 

To 135/46 2254 
Oglas 

Tožeča stranka: Planine Elizabeta roj. 
Farkaš, gospodinja, stanujoča v Hrast- 
niku št. 63. 

Tožena stranka: Planine Friderik, 
steklar v Hrastniku št. 63, sedaj nezna- 
nega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na ločitev zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja skrbnik na čin Gregorič Jože, 
sodni uradnik v Celju, ki ga bo zastopal 
in čuval njegove interese, dokler se 
sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. junija 1946. 

To 133/46 * 2253 
Oglas 

Tožeča stranka: Zakošek Hedvika, 
gospodinja, Ponikva ob j. ž. 8. 

Tožena slranka: Zakošek Mihael, biv- 
ši policist v Ptuju, Ormoška cesta 1, se- 
daj neznanega bivališča. 

Topeča stranka je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
mu postavlja za skrbnika na čin Gregorič 
Jože, sodnic uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. junija 1946. 

To 350/46—2 2272 
Oklic 

Tožeča stranka Steimann Josip, obrt- 
ni učitelj iz Ljubljane, Kersnikova 3, 
zastopan po odvetniku Ludviku Ferdu 
iz Ljubljane, je vložila proti toženi 
stranki Steimann Alojziji roj. Čebular 
iz Ljubljane, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo radi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 8. julija 1946, ob 8. uri pri tem sodi- 
šču v sobi št. 140. 

Ker bivališče tožene stranke ni 
znano, se postavlja dr. Svetina Anton, 
odvetniški pripravnik v Ljubljani, za 
skrbnika na čin, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. maja 1946. 

To 440/46-2 227) 

Oklic 
Tožeča stranka Sober Ladislav, tkal- 

ski pomočnik, Mazamet, (Tarn) 62, KU 
Vitorelle, Francija,  je vložila  proti j**" 
ženi  stranki  Sober  Mariji  roj.  ^f,^' 
sedaj neznano kje na Hrvaškem, tozo 
na razvezo zakona. ~-, 
' Narok za ustno razpravo se je določi 
dne 25. julija 1946 ob 8. uri pri tem 
sodišču v sobi 140••. • 

Ker bivališče tožene stranke n 
znano, se postavlja dr. Svetina Anto' ; 
odvetniški pripravnik v Ljubljani, z 
skrbnika na čin, ki jo bo zastopal n 
njeno nevarnost in stroške, dokler» 
nastopi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. junija 1946. 

To 363/46 22S5 

Oklic 
Tožeča stranka: Tratnik Julijana, za* 

sebnica iz Št. Vida-Poljane št. 38 •<"• 
Ljubljano, je vložila proti toženi stra,"i. 
Tratniku Leopoldu, privatnemu ura en 
ku, sedaj neznanega bivališča, radi *"" 
veze zakona tožbo. . gjj 

Narok za ustno razpravo se je àoì° 
na  dan 29. julija 1946 ob 8. uri aw* 
pred tem sodiščem v sobi štev. lw' 
razpravna dvorana. nj 

Ker    bivališče    tožene    stranke    . 
znano, se postavlja Peterca FrauÇ.   ^ 
nik okrožnega sodišča v Ljubljana 
skrbnika, ki jo bo zastopal na nj^topi 
varnost in stroške,    dokler ne »as 

sama ali ne imenuje pooblaščene3,    , 
Okrožno sodišče v Ljubljani, civ. ° 

dne 22. junija 1946. 
* .?2S6 

To 453/46-2 
Oklic . v 

Tožeča stranka: Marjek Ana, ß°s\'0, 
dinja iz Ljubljane, Gasilska "^.gp 
je vložila proti toženi strani .J"18 Lji 
Jožefu, sedaj neznanega bivališča, 
razveze zakona tožbo. 

dol^ iil Narok za ustno razpravo se je o    p, 
.na dan 29. julija 1946 ob 9^ uri ° ff 

pred  tem sodiščem  v sobi št. 1•• 

razpravna dvorana. ,      ni 
Ker bivališče tožene stranke ^ 

znano, se postavlja Peterca Franc, ^ 
nik okrožnega sodišča v Ljubljan, ^ 
skrbnika, ki jo bo zastopal na "J^gtop' 
varnost in stroške, dokler ne n 
sama ali ne imenuje pooblaščene . ^ 

Okrožno sodišče v Ljubljani, civ. 
dne 22. junija 1946. 

* 2273 
To 292/46-8 • 

Oklic ka. 
Tožeča stranka Kumar sta"].sla^ka 2< 

domski slikar iz Ljubljane, K°rguni3f 
je vložila proti toženi stranki jj0,i- 
Angeli roj. Šegina, zasebnici vez0 
tovelja 70 pri Trstu, tožbo radi ^ 
zakona. .   določ" 

Narok za ustno razpravo seje     ^ 
na 19. avgusta 1946 ob 9. un I» 
sodišču v sobi §t. 140. ke   ffl 

Ker    bivališče   tožene    stran* 
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••••, se postavlja dr. Svetina Anton, 
odvetniški pripravnik v Ljubljani, za 
skrbnika na čin, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. junija 1946. 

I T 121/46 * 2283 
Oklic 

Tožeča stranka nedl. Kobal Silva, za- 
stopana po varuhu Pečniku Francu v. s. 
sv- v pok., Maribor, Prešernova ul. št. 2, 
le vložila proti toženi stranki Gollu Gu- 
stavu, industrialcu, neznanega bivali- 
šča, tožbo k opr. št. I T 121/46 na pri- 
znanj« očetovstva. 

Narok za ustno sporno razpravo v iej 
tožbi se je določil na dan 2. julija •6 
°0 12. uri pri tem sodišču v sobi št. 4. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
n°, se postavlja Horvat Jože, sodni 
Uradnik v Mariboru, za skrbnika, ki jo 
k° zastopal na njeno nevarnost in stro- 
ge, dokler ne pride sama ali ne ime- 
lluio sodišče drugega pooblaščenca. 

, Okrajno sodišče v Mariboru 
•    dne 22. junija 1946. 

IV Sp 1344/46-3   * 2264 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
2dovc Jakob, rojen 3. IV. 1882, želez- 

?IsJ4 delavec v Laškem, sin Jožefa m 
^ucije rojene Zavšek, stanujoč v Zago- 
£?u št. 26, KLO Rifengozd p. Laško, je 
P" zaposlen kot železniški delavec v 
^kein. 

Dne 2. X. 1926 je prejel svojo meseč- 
110 plačo in se je iz službe podal proti 
Svojemu domu v Zagože, kamor pa ni 
dospel in je izginila za njim vsaka sled. 

Kazno je, da ga je ali kdo napadel in 
yrgeï v ribnik pod kolovozom, ki vodi 
Iz Laškega v Zagože, ali pa da je padel 
v reko in da ga je voda odnesla. 

Ker je verjetno, da je Zdovc Jakob 
attiri, ee uvede na predlog njegove že- 
n& Zdovc Marije postopek za dokaz 
•••••," 
„ Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 

- sancu,-se poziva, da poroča o imenova- 
{ nem-v teku trdi mesecev od objave te- 

8a oklica, in sicer ali podpisanemu so- 
dišču ali pa hkrati postavljenemu skrb- 
niku Vašu Odonu, sodnemu uradniku v 
Lelju. 
, •••.preteku tega roka in izvedbi do- 
«azä'bp sodišče izdalo odločbo o tem. 

'     Okrajno sodišče v Celju 
dne 15. junija 1946. 

Sp 172/46-8        , * 2268 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Naglic Jože, rojen 14. IX. 1919 na 

i30^ Lokvici, okraj Črnomelj, sin Jo- 
'<eta in Katarine roj. Jankovič, oženjen, 
"äzadnje železniški uslužbenec v Metli- 
*'.' Je bil dne 7. marca 1944 kót vojak 
^JUbljanskc briuade pri Višnji gori od 
domobrancev ujet in tam baje tudi 
"slreljen. 

Ker je verjetno, da je imenovani 
umrl, se uvaja na predlog njegove žene 
Naglic Martine iz Križevske vasi št. ft, 
okraj Črnomelj, postopanje za progla- 
sitev za mrtvega in se vsakdo poziva, 
da sporoči podpisanemu sodišču ali pa 
skrbniku Weissu Matiji, sod. zvaničniku 
v Črnomlju, kar bj vedel o pogrešanem. 

Po  preteku  6  mesecev,  računši   od 
dneva objave v Uradnem  listu, se  bo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno ljudsko sodišče  v  Črnomlju 
dne 22. junija 1946. 

I Sp 84/46-3 2205 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kokalj Ivan, delavec iz Ljubijo št. J3, 
rojen dne 8. XII. 1911 v Šoštanju, je od- 
šel med osvobodilno borbo v partizane 
in je bil baje septembra 1944 ustreljen; 
vsekakor se od takrat dalje m več ja- 
vil in je tedaj verjetno, da je umrl. Za- 
radi tega ee na predlog France Marije 
iz Ljubije uvede postopek v dokaz siiir- 
,ti pogrešanega, ki je katoliške vere, 
samski in pristojen v Ljubijo, ter se 
postavlja imenovanemu za skrbnika Je- 
lene Jože, sodni elužitelj v Gornjem 
gradu. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da iavi to sodišču ali 
skrbniku do 30. IX. 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno  sodišče  v (Jörnjem  gradu 
dne 20. junija 1946. 

Sp 333/46 • 2269 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Saje Alojz, rojen dne 23. junija 1923 

v Vrhpeči št. 7 pri Mirni peči, sin pok. 
Janeza Sajeta in Frančiške roj. Roz- 
man, samski, mali kmet iz Vrhpeči 
št. 7, je odšel v juniju leta 1942. v par- 
tizane in je verjetno dne 21. februarja 
1943'padel v bojih pri Pleterjih, kjer so 
ga tovariši pokopali. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Alojzij Saje mrtev, se uvede na prošnjo 
njegove sestre Ane Saje iz Vrhpeči 
št. 7, postopanje za dokaz smrti pogre- 
šanega in se izdaja poziv, da se do 1. 
avgusta 1946 o pogrešanem poroča so- 
dišču ali s tem postavljeni skrbnici Saje 
Ani, pos. hčeri iz Vrhpeči št. 7, pošta 
Mirna peč. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo o dokazu smrti odločilo. 

Vsakdo, komur je kaj znano o po- 
grešanem, se poziva, da javi to sodišču 
aH postavljeni skrbnici do 1. avgusta 
1946. 

Okrajno  sodišče v Novem mestu 
dne 13. junija 1946. 

Ok 72-46-2 2282 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Martini   Krnil,   nameščenec   v   elek- 
trarni v Trbovljah, roj. 21. II. 1919, na- 

zadnje stanujoč v Trbovljah-Lokah 483, 
je od^el <lnc 23. Vili. 1943 v nemško 
vojsko. i'o ustnam sporočilu nekega 
njegovega znanca je meseca novembra 
Jela 1944. Marino pobegnil iz nemške 
vojske k partizanom v Split. Meseca fe- 
bruarja Ida 1945. ^e je pojavil v boju 
med paitizani-mornarji v Splitu, kjer 
je verjetno padel, ker ni od tedaj nika- 
koga glasu več od njega. 

Ker je potemtakem verjetno, da bc 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegov1 /ene Martini Ljudmile. 
gospodinje v Trbovljah-Lokah št. 483. 
uvede postopanje za proglasitev za 
nu tvega ter se izdaja poziv, da se o po- 

_g resa ne u poroča sodišču ali s tem po- 
>ia\ Ijenomu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu  uradniku  v  Trbovljah. 

Martini Krnil se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vesl o sebi. 

Po 1. lil. 194S bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga 
Okrajno   scdišfo   v   Trbovljah,   odd.   L, 

dne 26. junija 1946. 

Razno 

2267 
Poziv upnikom 

Nabavna in prodajna zadruga z o. ]* 
v llias-tniku sporoča, da se je dne 5. 
junija 1946 vpisala v zadružnem regi- 
slru okrožnega sodišča v Celju spojitev 
spodaj navedenih zadrug z Nabavno in 
prodajno zadrugo v Hrastniku. 

Spojile so se in prenehale obstajati 
zadruge: 

1. Konzumuo društvo rudarjev r. z. 
z o. j. v Hrastniku; 

2. Zadruga kemičnih in steklarskih 
delavcev r. z. z o. z. v Hrastniku; 

3. Kmetijsko nabavna in prodajna za- 
druga z. z o. j. na Dolu. 

Nabavna in prodajna zadruga v Hrast- 
niku kot sprejemajoča zadruga poziva v 
smislu § 74. zakona o gospodarskih za- 
drugah upnike vseli zgoraj navedenih 
zadrug, da prijavijo svoje terjatve v ro- 
ku treh mesecev od dneva poziva Na- 
bavni in prodajni zadrugi v Hrast- 
niku. 

Hrastnik dne 22. junija 1946 
Upravni odbor 

Nabavne in prodajne zadr. v Hras'rniktti 
Stanko Dolane s. r., 

predsednik 

2290 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Ker je tvrdka Karel Prelog, Ljublja- 

na. Gosposka ulica 3 — Židovska ul. 4, 
v likvidaciji, pozivajo likvidatorji, te 
tvrdke vse dolžnike in upnike, da pri- 
javijo svoje leijatve oziroma dobro- 
imetje radi ureditve najkasneje v roku 
od dneva objave na naslov: Likvidatorji 
tv. Karel Prelog, Ljubljana, G-*"?ska 
ulica 3. 

Tv.  Kari  Preb'!;, Ljubljana, 
v likvidacij/ 



Stran 286 

Izgubljene listino 

Uničena so mi bila spričevala 1., 2., 
3. raz. gimn. ter spričevalo nižjega te- 
čajnega izpita klasične gimnazije v 
Ljubljani, izdana v letih 1941.. 1942., 
1943. • 1945. od ravnateljstva klasične 
gimn. v Ljubljani na ime Armeni Ciril 
iz Domžal. S tem jih preklicujem. 
2280 Armeni Ciril 

Izgubil sem indeks medicinske fakul- 
tete in akademsko legitimacijo univer- 
ze v Ljubljani, izdana leta 1946. od rek- 
torata univerze v Ljubljani na ime če- 
plak Aleksander iz Ljubljane. S tem ju 
preklicujem. 
2287 Čeplak Aleksander 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 459, 
izdano od KLO Loče pri Poljčanah na 
ime Doberšek Franc iz Kobelj 24, Loče. 
2292 Doberšck Franc 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
št. 4107, izdano od KLO Podhom-Zasip 
na ime Dornik Marija iz vasi Sebenje 
št. 69 pri Bledu. S tem jo preklicujem. 
2260 Dornik Marija 

Izgubil sem  svojo osebno  izkaznico, 
izdano od KLO Poljane pri Mirni peči 
na ime Fabjan Alojzij iz H rastja št. 13. 
S tem jo preklicujem. 
2256 Fabjan Alojzij 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi spo- 
znavne tablice št. S—1408 za osebni av- 
to, izdano od min. za lokalni promet v 
Ljubljani na ime Gagel Josip iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
2293 Gngel Josip 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico in 
izkaznico OF št. 144.473, izdano ofoe na 
ime Grm Franc iz Žlebiča, okraj Kočev- 
je. S tem jih preklicujem. 
2248 Grm Franc 

Izgubila sva začasni osebni izkaznici, 
izdani od MLO v Kočevju na ime Hu- 
dorovič Štefan in Olga in jih s tem pre- 
klicujeva. 
2294 Hudorovič Štefan 

Hudorovič Olga 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Flamingo« štev. 
1,474.963, izdano od OLO Brežice na 
ime Janez Humek iz Obrežja, KLO Je- 
senice-Dol. S tem jo preklicujem. 
2291 Ilumek Janez 

Izgubila sem spričevalo 1. raz. uršu- 
linske gimn. v Ljubljani, izdano leta 
1838/39. od ravnateljstva uršul. gimn. 
v Ljubljani na ime Jankovič Meta iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
2296 Jankovič  Meta 

Izgubila sem prometno knjižico za 
žensko kolo znamke Wenan a št. 187.249, 
izdano od krajevnega LO v Zireh na ime 
Kaučič Terezija iz Žirov. S tem jo pre- 
klicujem. 
2258 Kaučič Terezija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od KLO v Polhovem Gradcu na ime 

Kmetic An;;ela iz Male vasi 36, Jezica. 
S tem jo preklicujem. 
2288 Kmetic Angela 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
177, izdano od KLO v Vel. Gabru in 
družinski nabavni list, oboje na ime 
Lavrih Jožef iz Zubine št. 24, okraj 
Trebnje. S tem jih preklicujem. 
2278 Lavrih Jožef 

Izgubil sem spričevalo apotekarskega 
tečaja, izdano od min. za narodno zdrav- 
ju v Ljubljani na ime Lesjak Ivan iz 
Hrastnika. S tem ga preklicujem. 
2249 Lesjak Ivan 

Izgubil sem spričevalo tehn. srednje 
šole   (eloktro odd.)  v Ljubljani  iz leta 
194041. na ime Lomšek Maks iz Gaber-' 
ke pri Šoštanju. S tem ga preklicujem. 
2297 Lomšek Maks 

Izgubil sem spričevalo 2. razreda 
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano' 
za šolsko leto 1926/27. od ravnateljstva 
klasične gimnazije v Ljubljani na ime 
Mali Ivan iz Ljubljane. S tem ga pre- 
klicujem. 
2246 Mali Ivan 

Ukradena mi je bila začasna osebna 
izkaznica, izdana od N00 Volaka in le- 
gitimacija OF na ime Močnik Janez. Vo- 
laka 5. S tem obe izkaznici preklicu- 
jem. 
2255 Močnik Janez 

Izgubil sem evid. tablico št. S—0015 
za motorno kolo, izdano od min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani na ime inž. 
Muha Gašper iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
2281 Inž. Muha Gašper 

Izgubil sem šofersko izkaznico IV. 
kategorije št. 574, izdano od MLO, odd. 
za notranje zadeve v Ljubljani na ime 
Omahen Bogo iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem 
2261 . Omahen Bogo 

Izgubil sem evidenčno tablico za mo- 
torno kolo znamke Prior-Sachs štev. 
S—0606,-izdano od min. za lokalni pro- 
met v Ljubljani na ime Pavle Marijan 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2250 Pavle Marijan 

Izgubil sem indeks juridične fakulte- 
te univerze v Ljubljani, izdan 1. 1945. 
od rektorata univerze v Ljubljani na 
ime Potnik Leopold iz Maribora. S tem 
ga preklicujem. 
2295 Potnik Leopold 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od krajevnega LO v Črnučah na ime 
Poznič Terezija iz Črnuč. S tem jo pre- 
klicujem. 
2259 Poznič Terezija 

Ukradena mi je bila prometna knjiži- 
ca za moško kolo. znamke 5>Herckuley<r, 
št. 474.082, na ime Radej Anica iz Blan- 
ce št. 8, izdana od okrajnega ILO — 
odsek za notranje zadeve — Krško. S 
tem jo preklicujem. 
2266 ' Iladcj Anica 

Štev. 43 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande   NM   v   Ljubljani  na  ime 
Redžep Halid iz Pi roka (Srbija). S tem 
jo preklicujem. 
2275 Redžep Halid 

Izgubila sva osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, izkaznico 
OF, izdano od četrti Tabor na ime Ro- 
tar Marija ter prometno knjižico za ženj 

sko kolo ev. *t. 551, izdano od kom. 
NM v Ljubljani na ime Rotar Pavel ia 
Ljubljane. S tem jih preklicujeva. 
2247 Rotar  Marija 

Rotar   Pavel 

Izgubljeni su lični dokumenti na im* 
druga potporučnik Samsa Danila,- i_ to' 
vojnička knjižica serija A br. 954.578, 
izdata od štaba IV. brigade II. divizija 
KNOJ, objava serija A br. 28.485, izdata 
od štaba Gubčeve brigade, i platna knji- 
žica serija C br. 54.764. izdata isto od 
štaba Gubčeve brigade lì. diviz'je 
KNOJ. Time se pomenuti dokumenti 
oglašavaju nevažećim. 
2279 Stab Gubčeve brigade 

II. divizije KNOJ »W« 
Izgubil sem legitimacijo    med:c'uske 

fakultete univerze v Ljubljani šl. 202 na 
ime Štebih Marijan z Jesenic, na  G"01"' 
S tem jo preklicujem. 
2270 Stcbih Marijan 

Tzgubil sem tri legitimacije na ini0 

Tišler Ivan, Celje, Ostrožno 83, in si- 
cer: začasno osebno izkaznico, izdan»0? 
KLO Ostrožno pri Celju pod št. 14, legi- 
timacijo OF in legitimacijo za kolo *jf' 
046.:!21. S tem preklicujem vse tri u' 
stino. 
2252 Tišler Ivan, 

Ostrožno 83, Celje 
Izgubil   sem  osebno  izkaznico, izd&" 

no od LO v Dev. Mar. v Polju na lff\e 

Tomšič Aleksander  iz Vevč. S tem i° 
preklicujem. 
2284 Tomšič Aleksander 

Izgubil sem maturitetno spričeval« 
klasične gimn. v Ljubljani, izdano le'2 

1943. od ravnateljstva klasične ginln- v 

Ljubljani na ime Tuma Milan iz Krške- 
ga. S tem ga preklicujem. 
2289 Tuma Milan 

Izgubila sem osebno izkaznico štev 
3133, izdano od krajevnega LO Vir na 
ime Veit Marija ter družinski list, iz' 
dan od KLO Vir pri Domžalah. S" tem 
ju preklicujem. 
2274 Veit Manja 

Izgubil sem   začasno  izkaznico  štev'* 
1762 za kolo znamke Waffenradr>eger 
št. 2195, izdano od odseka za notranje 
zadeve za okraj Ljutomer. S tem jo Pr 

klicujem. 
2262 Zadravec Avgust 

Pavlovski vrh 8, p. Ivanjkovci 

Ukradeni   sta  bili  osebna  Ie£ilJî$£ 
cija in izkaznica za kolo znamko J • 
for št. 25.828, ki jih s tem preklicujem- 
2263 Zorman Franc. pom. de?^ 

v mestni plinarni v Mariboru 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS: urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna »Merkur < d. d. — vsi v Ljubljani. 



Letnik 

VESTNÏK 
  URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 
ik I. I Priloga k 45. kosu uradnega lista LRS z dne 29. junija 1946. Štev. 19. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PHI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

32. Cenik št. 6/46 za živila in življenjske potrebščine, veljaven I 33. Odločba o sestavljanju ponudb  in kalkulacij  za gradbena 
za julij 1946. 1        dela na območju Ljudske republike Slovenije. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 

Odločba o določitvi cen konjem za klanje. 
Odločba o določitvi cen tesanemu gradbenem lesu. 

Tolmačenje o zaračunavanju davka na poslovni promet za 
blago, za katero ee cene obvezno prijavljajo. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

32. 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS odobruje 
po odredbi o določanju in kontroli cen (Uradni list FLRJ 
z dne 30. oktobra 1945, št. 803/84) na predlog Nabavljal- 
nega zavoda Slovenije >Navoda< v Ljubljani 

CENIK št. 6/46 
za živila in življenjske potrebščine 

veljaven za mesec julij 1946 

Blago 

2ITA: 
U D   pšenica  kg 

D    soržica  kg 
U D   rž  kg 

D   ječmen, ozimni    .... kg 
D   koruza  kg 
D   oves  kg 
D    proso fco  ski.  Navoda   . kg 
D   ajda   fco   ski.   Navoda   . kg 
U    sirk    .   .  kg 
U   soja za hrano*  kg 

U 
U 

D 
D 
D 
D 
D 
U 

D 
D 
TJ 
D 
D 
TJ 

Cena 
na debelo 

din 

— 4.62 
— 4.26 
— 4.26 
— 4.55 
— 3.83 
— 4.55 
— 5.50 
— 6.50 

2.50 
4.50 

Cena 
na drobno 

din 

- 5.— 
- 4.70 
- 4.70 
- 5.- 
- 4.20 
- 5.— 
- 6.- 
- 7.20 

3— 
5— 

MLEVSKI IZDELKI: , 

moka : "._' 

pšenična bela, uvožena     .   . kg 
sojina  kg 

moka  domače predelave: 
pšenična, enotna  kg 
ržena  kg 
koruzna .....»•• kg 
ajdova  kg 
sirkova  kg 
fižolova   ,»•••••• kg 

z dr o b : 
pšenični  kg 
koruzni  kg 
sojin, uvožen  kg 
kaša    . kg 
j e š p r e-n j  kg 
ovseni kosmiči  kg 

KRUH     ....... kg 

6.12 
3.35 

-   6.80 
3.70 

6.64 
6.19 
5.— 

13.22 
5.25 
5.70 

— 7.30 
— 6.80 
— 5.50 
— 14.50 

5.85 
6.30 

7.28 
5.91 
3.35 

— 8- 
— 0.50 

3.70 
10.— — 11 — 
7.15 -    8.— 
6.— 6.60 

7.- 

D 

Blago 

POLJSKI PRIDELKI: 
fižol v zrnju: 
fižolica   ........ kg 
ribničan  kg 
visoki (preklar)  kg 
nizki  (prepeličar, koks)  .   . kg 
mešan  kg 

U    g r a h v zrnju — cel .   .   . kg 
1)   leča  kg 
TJ   r i ž   oluščen  kg 
U   riž prazen, za otroke ... kg 

D   testenine: 
D   iz bele moke — domače iz- 

delave      kg 

MAŠČOBE: 

UD mast jedilna, čista .... kg 
slanina soljena, banaška .   . kg 
ocvirki domači  kg 
vsedki od masti  kg 

D   olje  jedilno  kg 
D   loj, topljen, jedilni, čist .   . kg 

loj topljen, jedilni z ocvirki kg 
loj   netopljen .kg 
loj industrijski, netopljen   . kg 
loj  industrijski, topljen .   . kg 

D   MLEČNI IZDELKI: 

Cene pri proizvajalcu: 

čajno maslo     ... kg   96.— 
kmečko maslo ... kg   76.— 
kuhano maslo ... kg 112.— 
skuta iz polnega 

mleka  kg   38.—   ' 
skuta iz posnetega fTT 

mleka ..... kg   25.— 
sir polnomasten, 

domač  kg   66.— 
sir polmasten, domač kg   38,— 

U   sir trdi vseh vrst   ....   kg 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din dia 

9.75 11 — 
12— 13-50 
15.25 17.50 
13— 15— 
9.75 11 — 
4.50 5— 
8 — H — 

16.20 18— 
21.50 23.50 

10.92 12.— 

54.50 — 60.- 
48.10   —   54— 
28.50           31.50 
40.40           45.25 
34.50     — 36.501iter 
24.—i .     28— 
21— •5 23— 
10— \%% 12  
5— o g    6- 

c     14.— 12.30 J 

D   SOL: 
jedilna   fco   ski.  Navoda kg 
živinska fco  ski.  Navoda kg 
industrijska fco ski, Nav. kg 

U D   SLADKOR: 
sladkor kristal  kg 
sladkor, kocke ali prah   .   . kg 
sladkor surov, nerafiniran . kg 

U   čokolada  kg 
D   med, naravni  kg 

104— 
82— 

120— 

44,— 

30.— 

72.— 
44— 
48.70 

5.65 
5.65 
3.65 

31.85 
34.85 
30.15 
73— 

112.- 
90.- 

130.- 

50.- 

34.- 

80.- 
50.- 
54.- 

6.- 
6.- 
4.- 

33.50 
36.50 
32— 
82— 

64—fko     68.— fko 
ekl. Ljublj.   prod. Liub. 
brez prom davka v na- 

drobni prodaji 
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U KAVA: 

D kava prava, surova .... kg 
U kava surogat mleta    ... kg 
U kava cikorija mleta    ... kg 

MILO IN PRALNI PRASKI: 

pralno  milo: 

U   pralno milo vseh vrst ...   kg 
U   pralno milo v kom. à 234 g 

(Lush Soap — karton 
po 100 kom.) ....    kom, 

v kom. à S3/s oz — 266 g 
(Soap Landry-Colgate's- 
Palmolive — karton po 
100 kom.) kom. 

v kom. à 9V« oz = 277 g 
(Colgate's Octagon — 
karton à 100 kom.) . . kom. 

v kom. à 1 Lbs — 454 g 
(Blue Nottled Soap. 
Soap Landry Octagon 
— zaboj à 60 kom.) . kom. 

D   domače  »Pralno« 40°/o m. k. 
vklj. zaboj ali karton .   .   kg 

D   domače »Zlatorog« napihnje- 
no 63% kg 

toaletno  milo: 
U   »Ivory«  100 g 

»Ivory-Swan« v zav.   .   . 160 g 
»Lux« v zav. ..... 106 g 
»Maxim« v zav  106 g 
»Amour-Palmolive« v zav. 100 g 
belo brez zav  106 g 

D   domače »Zlatorog« 48°/o 
m. k i   . 100 g 

D   otroško (lahko) milo 
»Schicht«  kom. 

D   dečje   »Zlatorog«,   zeleno 100 g 
D   dečje »Zlatorog«, rumeno 100 g 

D   brivsko  milo: 
»Zlatorog«  60%  m. k.   kom. 

à G0 g     . kg 

U   medicinsko   milo 
vseh vrst    ...... kg 

U   milo, industrijsko     ,   .   . kg 
D   pralni  praški : 

»Snežinka« v zav  kg 
»Fock«   ........ kg 
»Evo«  kg 
»Schicht« v zav. 15% ... kg 
»Zlatorog« odprt 15°/o m. k. kg 
»Hrastnik« odprt     .... kg 

D   milo v prahu : 
milni prašek »Zlatorog« 80% 

m. k  kg 
kremenčevo milo v prahu    . kg 
tekoče  »Zlatorog« milo   . kg 
mazilno »Zlatorog« milo .   . kg 
pralna s o d a : 
kristalna soda (stara zaloga) kg 
amoniakova soda     .... kg 
kavstična soda, vklj. zaobala kg 

KONSERVIRANA: ŽIVILA: 
U   Suha   hrana: 

Menu št. 1—5 z 10 obroki 
(bto 45—49 Lbs).   .   . karton 
(vsebina: 2 zav. First 
Half in S sav. Second > 
mil: 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 

134.50 148.— 
13.50 15.— 
13.50 15.— 

31.50 

7.40 

5030 

35.- 

8.20 

8.40 ;     9.50 

.   8.80 9.70 

14.30 16.- 

-, 27.10 :+ 30.— 

26.30 29.- 

6.20 7.— 
9.50 10.50 
6.20 7.— 

•   6.20 7— 
6.20 7.— 
6.20 7.— 

4.80 5.50 

3.60 4.— 
5.50 6.50 
6.50 7.50 

57.— 

62.30 70.— 
32.35 36.50 

24 50 
22.30 
23.60 
21.15 
16.80 

6.30 

27.— 
25.— 
26.— 
23.50 
19.— 

7.— 

48.15 

'S., i     \ 

54.- 
11.25 12.50 
10.10 
25.10 

11.50 
28.50 

3.95 
6.45 

12.30 

4.50 
—   7.10 

13.50 

362.— 400.-'   - 

Blago 

Kation C z 8 obroki (bto 
39—42 Lbs)   zaboj   ali karton 
(vsebina:  24  doz  mes. 
kons., 24 doz raznih ter 
8 vrečic) 

Ration K in KS z 12 obroki 
C6to 4S—45 Lbs) .   .   .   zaboj 
(vsebina:   12   zav.   B, 
12 zav. D in 12 zav. S) 

Opomba: Kavcija za zunanje kar- 
tone suhe hrane se zaračuna 
posebej. 

RIBJE KONSERVE; 

V slani vodi «kg 
slaniki à 8 oz neto 227 g    doza 

(Pilchards, Harrings — 
kartoni po 9G doz) 

ribe   sesekljane, kons, pole- 
novka à 14 oz neto 397 g    doza 
(Chiken Hadies — kar- 
toni po 48 doz) 

slaniki à 15 oz neto 425 g    doza 
(Pilchards, Harrings — 
kartoni po 48 doz) 

V slani omaki kg 
U   ribe v slani omaki à neto 

150 g    .    doza 
(Sardinaa — kartoni po 
SG doz) 

U   ribe v slani omaki à 7'• 
oz neto 220 g .   .   .   .    doza 
(Salmon — kartoni po 
48 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
240 g doza 
(Sardinas   al   Natural, 

. Venezuela-Margarita — 
kartoni po *100 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
320 g  .   .   I doza 
(Corneadas — kartoni po 
50 doz) 

U   ribe v slani t— ilti à 15 oz 
neto 425 g doza 
(Mackerel — kartoni po 
48 doz) 

U   ribe v slani omaki à neto 
450 g doza 
(Cubagna, Salmon, za- 
boji po 48 doz) 

U   ribe v slani omaki à 1 Lbs 
neto 454 g doza 
(Salmon — kartoni po 
48 doz) 

V paradižnikovi omaki    .       kg 
U   ribe v paradižnikovi omaki       * 

à neto 150 g .   .   .   .    doza 
(Sardinas  con   Tomato 
Sauce   —   kartoni   po 
100 dos) 

U   ribo v paradižnikovi omaki 
à 8 oz  neto 227 g .   .    doza 
(Pilchards   in   Tomato 
Sauce, — kartoni po 96 \ 
doz) 

U   sardine v paradiž, omaki 
po 10 oz neto 284 g     .    dòza" 
(Admiral,   kartoni   po 
'48 doz) 

U,   ribe v paradižnikovi omaki 
à 15 oz neto 425 g .   .    doza 

•  ^   (Pilchards   in   Tomato 
Sauce — kartoni po 48      "   ' 
doz) •   •   • 

V gorčičm omaki   .   ...   .   kg 
•   sardine à 3V« oz neto 92 g    doza 

(Mostarda — karton fr 
10Q. dozi 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 

290— 320 — 

321.- 360.- 

27.10 
8.20 

30.— 
9.- 

14.10 15.50 

15.— 16.50 

30.— 33.- 

6.60 '  7.50 

9.— 

9.30 

12.30 

16.50 

16.80 

16.80 

30.— 

6.60 

9.- 

12.- 

16.50 

30.— 

4.50 

10.- 

10.50 

13.50 

18.—» 

18.50 

18.50 

33.-- 

7.50 

10.— 

13.-1 

     18.-» 

-, - • S3.— 

5.- 
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V   olju kg 
sardine v olju 
à 'ÒVt oz neto 92 g   .   .   •    doza 
à ••• oz neto 100g      .   .     doza 

(Mame - Maid,     Golden 
Eagle, Sca gull-gaviota 
lcarton à 100 doz) 

ribe  soljene v sodih 
(bto za neto, fko sod)        kg 

Opomba: Ceno na drobno za so- 
ljene ribe v sodih določijo okraj- 

ni odbori, upoštevajoč posebej 
taro in kalo. 

polenovka   sušena     .   •   "g 
Skombri v olju »Arrigoni« 

à neto 120 g   ...   •    doza 
(zaboji à 100 doz) 

Sardine v omaki »Arrigo- 
ni« à neto 120 g .   .   .    doza 
(zaboji à 100 doz) 

Fileti   v   paradiž,    omaki 
»Arrigoni« à neto 125 g    doza 
(zaboji à 100 doz) 

antipasta     >Ampelea«    à 
130 g doza- 
(zaboji po 100 doz) 

skombri   v   paradižnikovi 
omaki »Ampelea« à 400 g    doza 
(zaboji po 64 doz) 

MESNE KONSERVE: 
z nad 80% mesa ....   kg 

svinjina v omaki à ••• 
oz neto 99 g   .   .   .   .    doza 
(Pork Loaf — kart. à 
120, zab. à ISO doz) 

svinjina v omaki à 33• oz 
neto 106 g 'doza 
(Pork Loaf — kart, à 

,120, zab. à 139 doz) 
svinjina   mleta   à   12   oz 

neto 340 g doza 
(Meat     Lunch    Pork, 
S pam, Mor, Broadcast—   • 
zaboji po 48 doz) 

svinjina mleta à 28 oz neto 
794 g doza 
(Pork and Gravy, kart. 
zab. à 24 doz) 

svinjina   mleta   à   29   oz 
neto 822 g   v   .   .   .   .    doza 

svinjina mleta à 30 oz ne- 
to 850 g doza 
(Pork and Gravy — za- 
boji po 24 doz) 

svinjina mleta à 2 Lbs 2 
oz neto 964 g   .   .   .   .    doza 

svinjina mleta à 2 Lbs 8 
oz   neto 1134 g .   .   .    doza 
(Pork   Luncheon  Meat 
— zaboji   po   18 doz) 

svinjina zmleta à 6 Lbs 
neto 2722 g      neto fko    doza 
(Pork Luncheon  Meat 
— zaboji po 6 in 9 doz) 

svinjski jeziki v-žel. à 1 Lbs 
. neto 2722 g      neto fko    doza 
(Pork Tongues ~ kart. 
po 6 doz) 

meso v soku: 
à 12 oz neto- 340 g  .   .   .    doza 

(Spiced Luncheon Meat 
with natural Juice) • 

svinjina in govedina v-soku: 
à 2 Lbs 8 oz = 1134 g .   .    doza 

(Pork  and Beef Lun- 
- cheon Meat with natu-   •   •   • 

ral Juice), 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din din 
30— 33— 

4.50 
4.50 

14— 

4.S0 

12.60 

28.80 

32.70 

92.70 

12.60 

39— 

5— 
5— 

22— 24.50 

19.15 20.50 

16.35 18.50 

28— 31.30 

12.10 14— 

48.75 56— 

30.- 33— 

4.50 5— 

5.50 

14— 

31.50 

28.80 31.50 

30— 33— 

34.50 38— 

39— 43— 

-101— 

101.— 

14— 

43— 

Blago 

Govedina   v   omaki à 
4 oz neto 113 g .   .   .    doza 
(Beef  Loaf — zab.   à 
105, 120, 139, UO, U5 
doz) 

govedina   mleta  à  12  oz 
neto 340 g doza 
(Meat Lunch, Corned 
Beef — kartoni po 48 
doz) 

govedina  mleta  à   16   oz 
neto 454 g doza 
(Meat Roll — kartoni 
po 48 doz) 

govedina pečena à 1 Lbs 8 
»    neto 680 g   ....    doza 
(Boast Beef — kart. à 
24 doz) 

govedina   mleta   à   28 oz 
neto 794 g doza 
(Beef and Gravy—kart. 
zab. à 24 doz) 

govedina  mleta  à  30  oz 
neto 850 g doza 
(Beef and Gravy — 
kar. zab. à 24 doz) 

govedina zmleta  à 34 oz 
neto 964 g doza 
(Beef and Gravy — kar- 
ton po 18 doz) 

govedina zmleta à 6 Lbs 
neto 2722 g      neto fko    doza 
(Corned Beef) 

Goveja pašteta kg 
à 12 oz neto 340 g .   .    doza 
(Meat   Paste,   kart.   à 
48 doz) 

Meso v jabolčni omaki     ,   .   kg 
à 6 oz neto 170 g     .   .    doza 
(Pork in Apple Sauce, 
kart. à 96 doz) 
mešane s cca 50% mesa   .   kg 

govedina z testeninami à 
llVs oz neto 326 g .   .    doza 
(Meat Noodles — kart, 
à 48 doz) 

meso mešano à 12 oz neto 
340 g doza 
(Meat & Potatoes, Meat 
Vegetable Stew • Hash 
Beef & Noodles, Ground 
Meat and Spaghetti, 
Pain de Viande — za- 
boji po 18 doz) 

govedina s -krompirjem à 
1 Lbs 8 ••   neto 680g    doza 
(Corned Beef Hash — 
zaboji in kartoni po 24 
doz) 

govedina s krompirjem à 
5    Lbs    12    oz    neto 
2608 g .   .   .   neto fko    doza 
(Corned Beef Hash — 
zaboji in kartoni po 6 
doz) 

meso  mešano  s  krompir- 
jem à 6 Lbs 12 oz neto 
3062 g .   .   .   neto fko    doza 
(Corned Beef Hash — 
kart in zab. à 6 doz) 

meso z rižem kg 
svinjina z rižem à 33A oz 

neto 106 g    doza 
(Pork and Rice — kart, 
à 110 doz) 

svinjina z  rižem à 4 oz 
neto 113 g doza 
(Pork and Rice — kart. 
à 120 doz). 

Cena Cena 
na debelo na drobno 

din dm 

. .     5.10 5 50 

12.60 14— 

16.80 

27— 

28.80 

30- 

34.50 

92.70 

8.20 

18.50 

30— 

31.50 

33— 

38— 

toi— 

21.30 
9— 

23.50 
10— 

21.30 
5.40 

23.50 
6— 

19.50 21.50 

8.20 9— 

9— 

17.60 19.50 

62— 67— 

70.80 77— 

19.50 21.50 

3.3Ó 4— 

3.50 4— 
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Cena Cena 
Blago na debelo    na drobno 

din din 
svinjina z rižem à 11• oz 

neto 326 g   ....   .    doza 8.20 9.— 
(Fork and Rice — kar- 
toni po 43 doz) 

svinjina z rižem à 12 oz 
neto 340 g doza 8.20 9.— 
(Pork Rice — kart. à 
48 doz) 

meso z jajci kg 30.— 33.— 
svinjina z jajci à 3%  oz 

neto 106 g doza 4.80 5.50 
(Chopped Pork and Eggs 

— kart, à 120, sab. à 
139 doz) 

mešano meso z jajci à 12 
oz 340 g doza 12.60 14.— 
(Ham-Pork   and  Eggs 
— zaboji po 48 doz) 

govedina s povrtnino à 6 Vs 
Lbs neto 2948 g neto fko    doza        68.50 74.— 
(Chili con Carne — za- 
boji po 6 doz) 
mešane s cca25% mesa        kg        19.50 21.50 

svinjina z zelenjavo à 16 
oz. neto 454 g .   .   .   .    doza        10.80 12.— 
(Pork & Vegetable — 
kartoni po 48 doz) 

govedina z zelenjavo à 1 
Lbs 14 oz = neto 850 g    doza 19.50 21.50 
(Meat & Vegetable Stew 
— zaboji  po  24   doz) 

mašane s cca 25% mesom   .   kg        13.70 15.— 
svinjsko kons, meso z fi- 

žolom   à   12   oz   neto 
340 g doza 5.80 6.50 
(Ham, Pork and Lim 
Beans — sab. à 48 dos) 

meso z jajci in krompir- 
jem à 12 oz neto 340 g    doza 5.80 6.50 
(Ham with Eggs with 
Potatoes — kart.  sab. 
à 48 dos) 

govedina z zelenjavo à 6 
Lbs 12 oz neto 3062 g 

neto fko    doza        53.— 57.— 
meso mešano s fižolom kg 11.70 13.50 

à 12 oz neto 340 g   .   .    doza 5.— 5.50 
(Meat and Beans, Frank- 
furters and Beans — 
kart. zaboji po 48 doz) 

konz. fižol z mesno omako   .   kg 8.60 9.50 
svinjska omaka s fižolom 

à 30 oz neto 850 g .   .    doza 8.60 9.50 
(Beans with Pork — 
zaboji po 24 in 48 dos) 

svinjska omaka s fižolom 
à 2 Lbs 8 oz neto 1134 g    doza        11.20 12.50 
(Beans with Pork — 

kart à 18 dos) 
krvavice kg        21.30 23.50 
krvavice v dozah à 12 oz 

neto 340 g doza 9.— 10.— 
(Blood Sausage — kar- 
toni po 48 doz) 

hrenovke kg        30.— 33.— 
hrenovke v dozah à lLbs 

8 oz neto 680 g .   .   .    doza        27.— 30.— 

U   MLEČNE KONSERVE: 
sladkano       kg        14.70 16.— 
ralpko   kond., sladkano à 

15 oz neto 425 g .   .   .    doza 8.10 9.— 
(Sweetened    condensed 
Milk — kartoni po 48 
doz) 
nesladkano *   »   »   •  *   «   kg 9.90 11.—• 

Blago 

mleko evap., nesladkano à 
13 oz  neto 368 g .    . .     doza 

mleko svap., nesladkano à 
13 '/• 07.  neto 383 g . .     doza 

mleko evap., nesladkano à 
14 oz neto 397 g .   . .     doza 

mleko evap., nesladkano à 
14 '/• oz neto 411 g .   .    doza 

.- leko evap., nesladkano à 
1 Lbs neto 454 g .   .   .    doza 
(Evaporated   Milk   un- 
sweeten-d  — kartoni po 
4" doz)     , 

mleko v prahu polnomastno   kg 
mleko v prahu à 16 oz neto 

454 g doza 
(Povdered whole Milk, 
Spray whole Milk) 

mleko v prahu à 5 Lbs 
neto 2268 g neto fko . 
(Whole Milk — zaboji 
in kartoni po 6 doz) 

mlrko v prahu à 25 Lbs 
neto   11.34 kg  neto   fko 
ploč. boben doza 
(Dry whole Milk — kar 

ton po 2 bobna) 
mleko v prahu polnomast- 

no à 50 Lbs neto 22.70 
kg neto fko ploč. boben 

mleko   v   prahu   posneto, 
neto kg 
(leseni in lepenkasti so- 
di po 150, 175, 200, 220, 
225, 250 Lbs = 68, 
79.40, 90.70, 99.80, 102, 
113.40 kg) 

mleko od soje »Sojalac« 

MARMELADE: 

Cena Cena 
na debelo    na drobno 

din din 

+ 4.95 + 5.50 

+ 5.05 + 5.50 

+ 5.15 5.50 

+ 5.25 + 6.- 

+ 5.55 6.- 

14.80 16.50 

8.90 10.- 

doza    '   44.60 48.- 

194 - 

376.- 

7.55 

kg 

U   jabolčna in bezgova,   ...   kg 
(Apple, Elderberry) 

U   marmelada »Appiè Butter« 
à 1 Lbs neto 454 g .   .    doza 
(kartoni po 24 doz) 

U   mar.rtelada »Apr e Butter« 
â 1 Lbs 12 oz neto 794 g kozarec 
(kartoni po 12 kozarcev) 

U   marmelada »Apple Buttor« 
à   6   Lbs   12   oz   neto 
3062 g .   .   .   neto fko    doza       167.20 
(kartoni po • doz) 

U   marmelada »Apple Butter« 
à    7   Lbs    8    oz   neto 
3402 g .   .   .   neto fko    doza       184.50 
(kartoni po 6 doz) 

U   :narmelada »Apple Butter« 
à   8   Lbs    6   oz   neto 
37S9g .    .    .    neto fko 
(kartoni po 6 doz) 

U   marmelada    »Elderberry« 
à   8   Lbs    6    oz   neto 
3799 g .   .   .   neto fko 
(kartoni po 6 doz) 

U   marmelada     pomarančna, 
breskova,  slivova,  ana- 
nasova kg        63.25 

U   marmelada »Plum Jam« à 
4 Lbs 6 oz neto 1984 g 

neto fko    doza      136.50 
U   marmelada »Jam« à 8 Lbs 

6 oz neto 3799 g neto fko    doza       251.30 
U   marmelada Grape, Teach, 

Plum Pinapple, Orange 
à 8 Lbs 6 oz neto 3709 
gramov neto fko .   .   .    doza      251.30 
(kartoni po G doz) 

211.- 

410.— 

8.50 

9.— 10.— 

51.— 56.- 

28.10 31.- 

51.- 56.— 

195.- 

202.— 

doza      204.80        224.- 

doza      204.80        -224.— 

70.- 

149.- 

274.50 

274.50 
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jabolčni žele kg 
jabolčni žele à 8 Lbs 4 oz 

neto   3742 g   neto   fko    doza 
(Pure   Apple   Jelly   — 
kartoni po 6 doz) 

jabolčna     marmelada    neto, 
fco zaboj kg 

SOK KONSEKVIRAN: 
sok paradižnikov kg 
paradižnikov sok à 1 Lbs 

2 oz   neto 510 g .   .   .    doza 
(Tom.    Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po 24 
doz) 

paradižnikov sok à 46—47 
oz neto 1304 g .   .   .    doza 
(Tom.    Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po 12 
doz) 

paradižnikov  sok   à  neto 
2950 g neto fko   .   .   .    doza 
(kartoni po 6 doz) 

sadni sok, sladkan ....   kg 
sadni  sok  meš.   à 1  Lbs 

2 oz neto 510 g    .   .   .    doza 
(Orange,  Grape, Blend 
itd. Juice — kartoni po 
• doz) 

sadni   sok  meš.  à  46 oz 
neto 1304 g doza 
(Orange,  Grape, Blend 
Juice — kartoni po 12 
doz) 

koruzni sok konzerviran .   .   kg 
Pomarančni sok v prahu .   .   kg 
Pomarančni  sok  v prahu 

à 12 oz neto 340 g .   .    doza 
(Orange Juice powder) 

limonin sok v prahu ...   kg 
limonin sok v prahu à 12 

oz neto 340 g ....    doza 
(Limon  Juice   powder) 

grozdni sok v prahu ...   kg 
(Grape beverage powder) 

KAZNE KONSERVE: 
sir v dozah     ......   kg 
sir v dozah à 3 Ve oz neto 

110 g doza 
(Cheese Spread — kar- 
toni po 120 doz) 

sir v dozah à 8 oz neto 
227 g doza 
(Proces Cheese, karton à 
60 in 75 doz) 

maslo s sirom kg 
maslo s sirom à 6• Lbs 

neto   2948 g   neto   fko    doza 
(Preserved   Butter   — 
leartoni po 6 doz) 

maslo s  sirom à Z*A  oz 
neto 107 g doza 

maslo  s  sirom  à ••   oz 
neto 02 g .   .   .   .   .   .    doza 

maslina mezga   »Arašid«       kg 
maslena   mezga  »Arašid« 

à   6   Lbs   neto   3062 g 
neto fko    doza 

(Peanut Butter — kar- 
toni po 6 doz) 

margarina kg 
margarina à 1 >h Lbs neto 

794 g     doza 
slanina v kosih kg 
slanina v kosih à 14 Lbs 

neto   6350 g   neto   fko    doza 
lojevi ocvirki (bravetina)    »   kg 

Cena Cena 
debelo na drobno 
din din 

63.25 70— 

245— 

- 42.50 

10.70 

6.90 

16.10 

20- 

19.70 

71.75 

222.60 

11.50 

10.80 
43.70 

r144.85 

34.50 

34.50 
42— 

284.70 
28.20 

268.50 

- 48.50 

12— 

7.50 

17.50 

42.60 46— 

13.10 14.50 

8.40 9.50 

22— 

10.20 
546— 

11.50 
600— 

229.30 253— 

364— 400— 

153— 168— 

185— 203.50 

56.10 61.50 

9— 10— 

21.50 

79— 

244— 

12.50 

12— 
48— 

158— 

37.50 

37.50 
46.50 

311.50' 
3L.- 

Cena Cena 
Blago na debelo    na drobno 

din din 
U   lojevi ocvirki doze po 12.50 

kg neto    neto fko doza-kanta 392.50         428— 
U   jajca  v prahu kg 268.30         298— 

jajca   v   prahu   à   3   Lbs 
neto  1361  g    .   .   .    .    doza , 429.30         472— 
(Dried  Whole Eggs — 
kartoni po 6 doz) 

U   koruzna zrna kuhana, za- 
slajena kg 4.30             5.—i 

koruzna zrna kuhana, za- 
slajena   à   1   Lbs  4  oz 
neto 567 g doza 3.10             3.50 
(Sweet   Corn - Princella 
— kartoni po 2U doz) 

U   fižol, konserviran, kuhan, 
zelen,    v   paradižnikovi 
omaki  ........   kg 8.60             9.50 

U   zelenjavna juha v prahu     .   kg 20.70           23— 
zelenjavna juha v prahu à 

3 Lbs neto 1361 g .   .   .   zav. 33.20          36.50 
(Protein   Pea   Soup — 
kartoni po 16 sav.) 

D   paradižnikova mezga «Ar- 
rigoni» à neto 410 g   .    doza 23.40           26.— 
(zaboj po 29 doz) 

MESO SVEŽE: 
fko skl. Navoda ali klav. 

teletina kg 29.—          33— 
p r i k 1 a d a : jezik ....   kg 29 —          33.— 
srce, jetra, ledvice ....   kg 18.—           21.— 
pljuča, vampi kg 8.50           10.— 
vranica, smrčki, rajžel   .   .   kg 11.—          13.—< 
^iva z mesom kg 11.—          13.—< 
noge in kosti ......   kg 4.25            5.— 
vimena  ........   kg 6.80            8.—• 
ob-îzine kg 8.58           10— 
svinjsko  meso   s  kostmi 

od domačih prešičev   .   .   kg 33.—          38.—< 
priklada   — drobovina: 
jesik kg 32.60           37— 
srce, ledvice, jetra ....   kg 1850          21.—> 
vranica kg 11.45          13.—* 
pljuča, želodec     .....   kg 8.80          10.—« 
glava    .   kg 22.—          25.-- 

noge, rep.......   kg 7.—            8.— 
Opomba: Za meso uvoženih pra- 

šičev se cena določi posebej in 
objavi ob delitvi. 

KRMILA: 
D   pšenični   otrobi  kg 
D   otrobi, rženi, koruzni ... kg 
D   ajdov »greis«  kg 
D   sirkove in prosene mekine  . kg 
D   oljne pogače  kg 
D    sladkorni rezanci     .... kg 
U   uvožena pokvarjena moka  . kg 
U   mešana živinska krma za 

mlckarice, mleta detelji- 
na, krmilna:  pšenica, so- 
ja, proso, koruza, oves   . kg 

RAZNO: 
U   kakao     .   „ kg 
U   čaj       kg 
U   dvopek — prepečenec ...   kg 
U   biskvit kg 
D   kocke za juho '(stare za- 

loge)    1000 kom. 
D   paprika zmleta (rdeča)   .   .   kg 
D   paprika merkänt. (rjava)       kg 

Opomba: Paprika se dobavlja po 
naročilu. 

ZAOBALA: 
Kavcija za zaobalo, ki se mora 

yracati; 

1.90 —   2.10 
1.20 —   1.40 
1.20 —   1.40 
0.70 —   0.90 
3.10 3.50 
1.80 2— 
2.60 3— 

2.10 

73— 
190.20 
13— 
19— 

450— 
146.70 
57.15 

2.50 

82— 
213— 

14.50 
21.— 

500— 
176— 
68.50 
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Cena 
Blago na debelo 

din 
Sodi : 

kom. 800.- 
leseni   (izvzemal   UNRRA 

sodi za rrleko v prahu 
in milo) 

a) za olje   .....'. kom. 400— 
b) za ostale tekočine   .   . kom. 300.- 
Vreče: 
za sladkor juta po 100 kg kom. 500— 

po   50 kg kom. 250.- 
vse druge juta in platne- 

ne vreče raznih dimen- 
zij, tudi UNRRA    .   . kom. 205.- 

papirnate  vreče  od  slad- 
korja po 60 kg    ... kom. 50.- 

papirnate vreče od ostale» 
ga blaga po 50 kg   .   . kom. 20— 

Zaboji: 
za sladkor 50 kg .   .   .   . kom. 100— 

25 •• .   .   .   . kom. 50— 
za tobak — veliki   .   .   . kom. 100— 
za tobak — srednji     .   . kom. 80— 
za tobak       mali     .   .   . kom. «0.— 

Po obračunskih cenah Zavoda za izredne nabave se na- 
dalje kavcira naslednja UNRRA-ina zaobala: 

U Bobni leseni ali iz ve- 
zanih plošč: 

do 15 cm višine . . 
od 15—25 cm višine 
od 25—50 cm višine 
od 50—75 cm višine 
od 75—100 cm višine 

U   Leseni zaboji: 
do 0.05 m3 prostornine . . . . 
do 0.15 m3 prostornine .... 
od 0.15 do 0.25 m3 prostornine . 
od 0.25 do 0.50 m* prostornine . 
od 0.50 do 0.75 m' prostornine . 
od 0.75 do 1.00 m3, prostornine . 
preko 1.00 ' prostornine za vsakih 

nadaljnjih 0.25 m»  

U   Kartonski  zaboji   z  lese- 
nim okvirom: 

cena Ü vrednosti lesenih zabojev 
iste dimenzije za 1 kom. 

U   Zunanji    trdi   kartoni: 
katon suhe voj. hrane z dvema 

notr.  kart. in dvema  voščeni- 
ma, oznaka 10±1 Menu «   ,   , 

din 375 za 1 
10— 1 
15— 1 
34— 1 
45— »> 1 

6— 1 
tk- 1 
ao.— 1 
GO- *» 1 
GO.- 1 

120— 1 

kom. 

30.- 

din   15.— za 1 gam. 

U 

U 

Cena 
na dehelo    i 

din 
„     10.-   „  1 kora 
„     10—   .,   1 u 

„     20—  .,  1 
„     33—  „  1 1» 

Blago 

karton suhe hrane tipa •>•« 8 + 1 
karton suhe hrane tipa »K« 12 + 1 
Vezane   plošče: 
dimenzije 70X70 cm  
dimenzije !)0   "0 cm  

Zaobalne   krpe: 
iz iute         „     31.—  „  1 kg 
iz bombaž, platna         „     63.—  „  1 kp 
Fiksno se zaračuna naslednja zaobala: 
Sodi (leseni) : 
U mila in mleka v prahu   .   .   . 

Zaboji : 
za »Solo« vžigalice  
gajbe konzerv (domačih)    .   .   . 

Doze: 
kock za juho (dom. proizvodnja) 

din   60— za 1 kom, 

150— 
5— 

-     20.- 

11— M 1 
18— 1> 1 
26— « 1 
40.- 1 

U   pločevinaste posode in doze Unrra 
kons, živil preko 2 kg bto težine 
posamezne doze, v kolikor v ce- 
niku že ni določena prodajna ce- 
na za dozo: 

od   2— 51 prostornine . 
„    5—101 
„  10-201 

preko   201 „ 
-, • <•* 

Cene za konservirana živila v pločevinastih posodah, k' 
jih dobavlja UNRRA, so v ceniku določene: 

1. bruto za neto, če tehta posoda z vsebino manj ko 2 kg; 
2. neto, če tehta posoda z vsebino več ko 2 kg. Ceïio 

posode po ceniku je posebej priračunati ceni neto teže blaga 
samo v primerih, kjer je v prednjem ceniku določena cena 

eamo za kg enoto, kot n. pr. pri U kavinem surogatu. Kjer 
pa je v ceniku izračunana cena za dozo, velja cena blägä';S 

posodo in se posoda ne sme posebej zaračunati. 
Če ni v ceniku izrecno določeno drugače, veljajo cene,!,2 

vsemi javnimi dajatvami, razen pogodbene, pobotnične in fedß: 
raine takse. ,.;;%, 

Glede označbe kratic in prodajnih pogojev veljajo določbe 
cenika št. 3/46 z dne 3. aprila 1946, št. 1129/1 (>Vestnik urad? 
za cene pri predsedništvu vlade LRS« z dne 6. aprila *•9•6. 
5t 1/1). 

Ljubljana dne 28. junija 1946. 
Št. 921/4 

Pomočnik direktorja urada za cene! 
Dr. Maček Viktor s, r, 



- 73 — 

33. 
ODLOČBA 

o sestavljanju ponudb in  kalkulacij za gradbena dela 
na območju Ljudsko republike Slovenije 

Na podstavi uredbe o določanju in kontroli cen (Uradni 
liât DFJ z dne 30. oktobra 1945, št. 887/84) izdaja urad za 
ceno pri predsedništvu vlade LRS naslednjo odločbo o se- 
stavljanju ponudb in kalkulacij za gradbena dela na območju 
Ljudske republike Slovenije. 

1. člen 
Gradbena podjetja morajo za vsako gradbeno delo se- 

staviti ponudbo, ki mora vsebovati: 
1. proračun s popisom posameznih postavk dela, 
2. analizo cen po enoti za posamezne postavke prora- 

čuna, v katerih morajo biti posebej kalkulirani in izkazani 
stroški za: 

o     a) mezde delavcev, 
b) gradivo in pomožno gradivo, 
c) uporabo strojev, 
č) pogonska sredstva in maziva in 
d) režijo podjetja; 

3. poseben proračun celotnega dela, razčlenjenega na 
Postavke za: 

a) ponuđeno  delo potrebno skupno število  delavnih 
ur delavcev, 

b) skupno količino  gradiva,  pomožnega gradiva, go- 
riva in maziva, 

c) skupno številko obratovalnih ur posameznih etrojov; 
4. analizo cen za delovno silo, gradivo, pomožno gradi- 

jo, stroje, ipogonska sredstva in maziva. 
V vsaki postavki proračuna je izkazati količino in ceno 

Po enoti, 
\.a, 2. člen 

•• .Mezdo je kalkulirati po veljavnih predpisih uredbe o 
ureditvi mezd in plač delavcev in nameščencev v gospodar- 
skla podjetjih, zasebnih ustanovah in organizacijah. 

V proračunu oziroma analizi cen je kalkulirati samo 
d ?^e delavcev, ki so dejansko zaposleni pri posameznih 
delih (produktivne mezde). Pri tem je ločeno izkazati delo 
'1 mezde kvalificiranih, priučenih in nekvalificiranih delavcev. 

Delo je kalkulirati po "usvojenih normah delovnega 
Uspeha. 

3. člen 
Gradivo in pomožno gradivo je kalkulirati po odobrenih 

nabavnih cenah, katerim je dovoljeno, priračunati še stroške 
Prevoza, nakladanja, razkladanja in morebitnega prekladanja, 
vskl*tiiščenja, morebitne državne in krajevne dajatve, ki ne- 
posredno obremenjajo blago. 

Vse gradivo je nabaviti in prevoziti po najugodnejših 
Pogojih (n. pr. večje količine neposredno pri proizvodniku 
••., na najugodnejši  prometni  relaciji). 

K tako izračunanim cenam gradiva franko gtavbiščo 
smejo podjetja priračunatj za manipulacije največ 3%. 

.' Tako izračunane cene ne smejo presegati cen istega bla- 
ga v prodaji na drobno. 3%ni pribitek ni dovoljen, če nabavi 
gradivo gradbeni gospodar sam. 

Količine potrebnega gradiva je izkazati v proračunu in 
analizi cen po posameznih vrstah (cement, opeka, železo itd.). 

4. člen 
Uporabo strojev je kalkulirati v cene po enoti po njihovi 

nabavni oz. valorizacijski vrednosti, upoštevajoč amortizacij- 
sko dobo in 2% obrestno mero, prevozne stroške na stavbišče 
!». s stavbišca ter stroške za montažo in demontažo.      v 

5. člen 
.     Režijo je kalkulirati v odstotkih na osnovne mezde de- 

lavcev, ki so dejansko zaposleni pri odnosnih delih  (produk- 
tivne mezde), in sicer takole: • ., 

1. režija stavbišca: 
a) za visoke stavbe do največ 7% 
b) za prometne zgradbe do največ 8V» 
c) za dela fundacij  do največ 10% 

.   2. centralna režija: ' 
a) za dela ing. podjetij do največ 18% 
b) za dela stavbenih podjetij do največ 35% 
c) za dela zidarskih mojstrov do največ ll°/o 

3. socialne dajatve 20.7°/o 
4. plačani prazniki 1.8% 
5. boleznine do največ 3% 

6. obraba ročnega orodja do največ 3% 
7. zaslužek in riziko do največ 10%. 
V proračunu je skupni režijski pribitek, ki se zaraču- 

nava pri posameznih delih na osnovne mezde, izkazati po 
posameznih postavkah, pri čemer je kalkulirati samo tiste 
postavke, ki so pri delih dejansko upoštevane. Tako n. pr. 
odpadejo pri delih, kjer da stavbeni gospodar svoje delavce, 
socialne dajatve, plačani prazniki in boleznine. 

V režijo stavbišca, ki jo je v kalkulaciji režijskega pri- 
bitka podrobno izkazati, spadajo: mezde, plače in prispevki 
za eoe. zavarovanje vseh neproduktivnih delavcev in name- 
ščencev, kot so: polirji, starbovodje, stavbeni pisarji, skladišč- 
niki itd., nadalje potnine, terenske doklade, prevozna sred- 
stva osebja itd. 

Centralna režija vsebuje vso splošno režijo podjetja ter 
etroške za vzdrževanje in popravila gradbenih strojev in 
vzdrževanje pomožnih delavnic. 

Mezde za nadurno in nedeljsko delo je računati posebej, 
brez režijskega pribitka. 

Postavitev, amortizacijo in vzdrževanje delavskih kolonij 
ter postavitev pomožnih gradenj in naprav (barak, stavbenih 
odrov itd.) je kalkulirati v proračunu kot ostala dela po 
spredaj navedenih postavkah, 

6. člen 
Davek' na poslovni promet, pogodbena, pobotnična in fe- 

deralna taksa ter druge morebitne javne dajatve razen 
pridobnine, se h končni proračunski oz. obračunski vsoti 
posebej zaračunajo. 

7. Člen 
Za posebna gradbena dela, ki bi zahtevala višjo režijo 

stavbišca, kot je predvidena v 5. členu te odločbe, lahko 
dovoli urad za cene pri predsedništvu vlade LRS po uteme- 
ljeni analizi tudi višji režijski pribitek. 

8. člen 
Sporna vprašanja pri obračunu in oddaji del, ki bi na- 

stala v posameznih primerih z izvajanjem te odločbe, rešuje 
urad za cene pri predsedništvu vlade LRS. 

9. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v posebni Izdaji 

»Uradnega lista LRS« (»Vestnik urada za cene pri predsed- 
ništvu vlade LRS«). 

Ljubljana dne 22. junija 1946. 
Št. 1852/1. 

V. d. direktorja: 
Köhler   France   6.   r. • 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 
o določitvi cen konjem za klanje na območju FLRJ 

1. člen 
Konjem za klanje se določijo naslednje najvišje c*ne za 

lkg žive teže: 
konji    I. vrste din G.— 
konji   II. vrste    .   .   .   .   .din 5.— 
konji III. vrste    .....   din 4.—' 

Prednje cene veljajo za konje, ki niso hranjeni in na- 
pojeni 12 ur pred prodajo, franko najbližji živinski trg proda- 
jalca. Kupec in prodajalec smela določiti  tudi drug kraj iz- 
ročitve po spredaj določenih cenah. 

2. člen 
Za klanje se emejo uporabiti samo tisti konji, za katere 

krajevni ali okrajni veterinar izda potrdilo, da so trajno ne- 
sposobni za delo (stari, zgarani, neozdravljivi), 

3. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč 8 dni po objavi v posebni 

izdaji uradnega lista FLRJ (»Uradna obvestila zveznega urada 
za cene«). - ,       .   -. 

Beograd 29. maja 1946. 
Št. 13117/1605. V.   d.   direktorja 

zveznega urada za cene: 
Marko  Foroviö  s.   r. 

(Objavljeno  v  »Uradnih   obvestilih   zveznega  nrada   za 
ceae« z dne 8. junija 1946, št. 406/23.) 
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ODLOČBA 

o določitvi cen tesanemu gradbenemu lesu 

1. člen 

Do nadaljnjega se določijo za vse območje FLRJ nasled- 
nje najvišje cene tesanemu gradbenemu lesu: 

TESANI GRADBENI LES, DOLŽINA 3-6 m. 

A. Za območje ljudskih republik Bosne in Hercegovine, 
Srbije (razen avtonomne pokrajine Vojvodine) in Makedonije. 

B. Za območje  ljudskih  republik  Hrvatske, Slovenije in 
avtonomne  pokrajine  Vojvodine: ,. 

1. Jelka in smreka za m3 

a) grede   8/8 —15/15 cm ostrorobno tesane    . . 1.010.— 
b) grede   8/8 —15/15 cm merkantilno tesane . . 980.— 
c) grede 16/16—25/25 cm ostrorobno tesane    . . 940.— 
č) grede 16/16—25/25 cm merkantilno tesane . , 890.— 
d) bordonali 27/27—49/49 cm  , 825.— 
Beli bor 
a) grede   8/8 —15/15 cm ostrorobno tesane 
b) grede   8/8 —15/15 cm merkantilno tesane 
c) grede 16/16—25/25 cm ostrorobno tesane 
č) grede 16/16—25/25 cm merkantilno tesane 
d) bordonali 27/27—49/49 cm     .... 

1.110.- 
1.080 • 
1.040.. 

985.- 
915.- 

900.- 3. Konično merkantilno tesane grede jelke in smreke 

C. Za vee območje FLRJ: 

1. Črni bor 
a) grede   8/8 —15/15 cm ostrorobno tesane    . .     1.475.— 
b) grede   8/8 —15/15 cm merkantilno tesane . .     1.430.— 
c) grede 16/16—25/25 cm ostrorobno tesane    . .     1.375.— 
č) grede 16/16—25/25 cm merkantilno tesane . ,     1.310.— 
d) bordonali 27/27—49/49 cm  ,     1.215.— 

2. Hrast 
a) grede   8/8 —15/15 cm ostrorobno tesane    .     . 1.520.— 
b) grede   8/8 —15/15 cm merkantilno tesane .     , 1.480.— 
c) grede 16/16—25/25 cm ostrorobno tesane    .     . 1.420 — 
č) grede 16/16—25/25 cm merkantilno tesane .     . 1.350.— 
d) bordonali 27/27—49/49 cm  1.250.— 

Za grede z dolžino nad 6 m se prednje cene zvišajo za 
10°/o. Za tesane grede in tesano mostovno in kretniško gra- 
.divo, ki se izdeluje po specifikaciji z natančno določenim; dol- 
žinami, profilom in številom komadov ter za konično merkan- 
tilno tesane grede jelke in smreke z določitvijo dimenzij, se 
prednje cene zvišajo za 15%>. 

' 2. člen 

Prednje cene veljajo v proizvodnji franko naloženo v 
vagon JDZ ali vlačilec, brez skupnega davka, pogodbene in 
pobotnične takse ter se smejo zaračunavati samo dotlej, dokler 
se ne znižajo posamezni stroški, po katerih so bile te cene 
odobrene. Brž ko ee kateri koli strošek stvarno zniža, mora 
podjetje neposredno znižati cene v ustrezajočem znesku in 
hkrati dostaviti pristojnemu organu za določanje cen novo 
kalkulacijo. 

3. člen 

S to odločbo izgube veljavo vse odločbe o cenah, ki se 
nanašajo na tesani gradbeni les, kolikor niso v skladu s to 
odločbo. 

4. člen 

Ta odločba dobi obvezno moč 8 dni po objavi v posebni 
izdaji Uradnega lista FLRJ (>Uradna obvestila zveznega urada 
za cene«). 

Beograd 4 junija 1946. 
Št. 13845.' 

V.   d.   direktorja 
zveznega urada za cene: 

Marko  Perovié  s.   r. 

(Objavljeno v >Uradnlh obvestilih zveznega urada za 
cene< z dne 8. junija 1946, št. 401/23.) 

TOLMAČENJE 
o  zaračunavanju davka na poslovni  promet  za blago, 

za katero  se  cene  obvezno  prijavljajo 

Zaradi različnega izvajanja predpisov o davku na p°" 
slovni promet in v zvezi s tem postavljenim vprašanjem o za- 
računavanju teh davkov, je ministrstvo za finance FLRJ, od- 
delek za davke, dalo z razpisom št. 4618/46 z dne 28. maja 
1946 naslednje 

pojasnilo: 
Z razpisom ministrstva za finance.FLRJ III. št. 2606 z 

dne 26. marca 1946 je določeno, da smejo davčni zavezanci 
prometnega davka ta davek zaračunati posebej, kolikor gre za 
blago, za katero eo cene ugotovljene. brez državnih dajatev, 
čeprav se blago dobavi državnim ustanovam. 

Pri blagu pa, ki je izvzeto od predpisov o normiranju 
cen ali je zavezano kontroli zaslužka, za katero je proizvodno 
ceno pri oddaji v promet obvezno prijaviti po odločbi zveznega 
urada za cene št. 3782/46 (>Uradna obvestila zveznega ura/la za 
cene« št. 10/46), je postopati takole: 

1. Davčni zavezanci splošnega davka na poslovni promet 
vkalkulirajo splošni davek, ne glede na to, ali dobavijo blago 
državnim ustanovam ali drugim osebam, v prodajno ceno po 
splošnem navodilu za kalkulacije v gospodarskih podjetjih 
št. 1569/45 (»Uradni list DFJ« št. 87/45). Ta davek se ne sme 
torej v nobenem primeru posebej zaračunati. 

2. Davčni zavezanci skupnega davka na poslovni 
promet pa vkalkulirajo skupni davek v prodajno ceno 6amo, 
če dobavijo blago državnim ustanovam, v ostalih primerih 
zaračunajo in izkažejo skupni davek posebej na koncu računa. 

3. Pogodbena in pobotnična taksa, ki se plačujeta v glav- 
nem samo pri javnih dobavah (ker gospodarska podjetja redko 
sestavljajo pogodbe o dobavah), ne moreta biti sestavni eie* 
ment prodajne cene, ki jo je prijaviti, ker se ne ve vnaprej, 
komu bo blago prodano. Zato je ti taksi v primerih, ko 6? 
blago dobavi državnim ustanovam, v računu posebej izkazati- 

Po navedenem postopajo podjetja, ki dobavljajo blago, za 

katero morajo obvezno prijaviti ceno pri oddaji v promet, ne* 
pravilno, ko k prodajni ceni posebej zaračunavajo javne da- 

jatve poleg pogodbene in pobotnične takse. 
Navedeni primer, da bi podjetje lahko dvakrat zata'ü'. 

nalo dajatve za to blago (enkrat vkalkulirane v prodajni ce1 
in drugič s posebnim zaračunanjem k prodajni ceni), ni mof?00» 
ker ne sme biti prodajna cena s priracunanim prometnim oaV; 
kom v nobenem primeru višja od prijavljene cene po odio*"1 

St. 3782/46. 
Prav tako se posebej zaračuna in v računu izkaže pr°" 

metni davek v trgovini na debelo in na drobno, če je cena 
določena brez državnih dajatev. Ce je predmet prometa blag0' 
za katero je ceno obvezno prijaviti po odločbi zveznega urada 
za cene št. 3782/46, potem je prometni davek vračunati v Pr°* 
dajno ceno po navodilu za določanje cen v trgovini na debeij* 
In na drobno št. 4850/46 (>Uradna obvestila zveznega urada 
za cene« št. 10/46), le pogodbeno in pobotnično takso je Pr 

javnih dobavah k prodajni ceni posebej zaračunati in izkaza»; 
Pri obrtnih podjetjih, ki vršijo razne storitve, •• splo^ 

davek na poslovni promet plača od vrednosti plačila za si " 
ritve. Podjetja ne morejo znesek plačila določati svojevolin » 
marveč morajo to izvršiti po »navodilu za določanje cen OD - 
nim storitvam in izdelkom«, a evidenco in kontrolo o cena 
izvajajo uradi za cene posameznih republik. 

Zvezni urad za cene eoglaša s tem tolmačenjem in P*£ 
poroča vsem ustanovam, podjetjem in posameznikom, da se S 
strogo drže. ne 

Ko se prijavljajo cene po odločbi zveznega ••••••« 
št. 3782/46 (>Uradna obvestila zveznega urada za cene« st.^'*^ 
se morajo prijaviti bruto cene, v katerih je vkalkuliran spi _ _ 
in skupni davek na poslovni promet. Toda pri izdajanju 
nov je razlikovati, ali se dobavlja blago državnim uS'a""am 
ali drugim osebam. Ce ee dobavlja blago državnim ustanVovni 
in  je v prijavljeni  ceni  vkalkuliran  tudi davek na P°      ,Q 
promet,  ni  tega  izkazati  posebej.  Pripominjamo,  da  "jtvej 
državna oblastva pri izplačilu vrednosti za blago m : ve^ v 
ki so zavezane  splošnemu  davku, odtegniti  splošni a»        ^ 
znesku 4% od izplačane vrednosti. Pri izdajanju osla    vj-ažo 
nov je prijavljeno ceno razdeliti na dva dela, tako da se i 
skupni davek posebej. n6 

Iz zveznega urada za ceu 

Založba: Uprav* Uradnega lista LRS; urednik: Pohar. Kobert; ••• tiskarna »Merkurt d, d, — yil • Ljubljani« 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
838. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. junija 1946. 

~ Besedilo: Industrijsko    in   gradbeno 
pcdjetje Anton Res, Ljubljana. 

Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 
v Ljubljani z dne 17. maja 1946, 
Zp 65/45/14, se izbriše dosedanji imet- 
nik firme Anton Res in vpiše novi imet- 
nik FLRJ. 

Okrožno sodišče vi,Ljubljani 
dne 18. junija 1946. 

Rg A  VIII 14/3 

8Q9. .** 
Sedež: Škcfja Loka. 
£an vpisa: 24. junija 1946. • 
besedilo: Tovarna klobukov Šešir d. d. 

, po odločbi NVS — ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvo z dne 20. maja 
£845, št. 'SÓ/45, se' vpiše delegat ing. 
ktojkovič Ivo iz Škofje Loke. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. junija 1946. 

Rg B II 1/16 , 

Zadružni register 

Vpisi: 
840. 

Sedež: Gorenja' vas. 
Dan vpisa: 17. junija 1946. 

. Besedilo: Čipkarska zadruga z omo- 
tnim  jamstvom  »Poljanska dolina«:  v 
Gorenji vasi. 
Vv Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 2. junija 1946 za nedoločen 
tes. 

Naloga zadruge je, da za svoje člane 
zabavlja surovine, orodje in druge po- 
trebščine  ter  izdeluje  po  možnosti  v 
^kupnih delavnicah in vnovčuje vse v 

,   ^Pkarsko stroko spadajoče izdelke. — 
'   Nadalje- skrbi za   strokovno izobrazbo 
V svojih članov, zlasti tudi za vzgojo na- 

rasčaja. 
Zadružni delež znaša 100, din in se 

^••• vplačati ob vstopu v zadrugo. 
.Vsak zadružnik jamči še e petkrat- 

ßlni zneskom vpisanih deležev. 
Zadruga objavlja svoje priobčitve na 

Zadružni   razglasni   deski.   Vabilo   na 
skupščino pošlje vsem LOO, v območju 

,  ^aterih posluje, in vsem članom, sled- 
em najmanj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
«imk, blagajnik, morebitni načelniki 
^usekov in 6 članov in se vsi volijo za 
^o. treh let. 

Objave 
• 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
je predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena .člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Miklavčič Alojzija, gospodinja, Se- 

stranska vas 10, predsednik, 
Klemenčič Helena v Hotavljah 4, taj- 

nik, 
Trček Marija v Gor. Dobravi 5, bla- 

gajnik, 
More Milka, Trebija 7, 
Rakovič Neža, Hobovše 15, 
Tušek Pavla na Trati 39, 
Strel Minka v Poljanah 62, 
Klemenčič Jožica, Čabrače 11, vse 

čipkarice. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. junija 1946. 
Zt 78/46 - Zadr. V 99/1 

* 
841. 

Sedež: Višnja gora. 
Dan vpisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Višnji gori. 
^Zadruga je bila ustanovljena na skup-, 

ščini dne 17. septembra 1946 za nedolo- 
čen čas.   - 

Naloga zadruge je: i) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
m izvedbo obnovitvenih del; d) da 
skupno nabavlja, in izdeluje, zbira in 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odo-, 
brenern obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 500 din 
in se mora plačati ob vstopu v zadru- 
go. —• Vsak zadružnik' jamči še z dvaj- 
setkratriim zneskom vpisanih deležev. 
— Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni razglasni deski. — Vabilo na 
skupščino pošlje poleg tega vsem 
LOO. v območju katerih posluje, in vsem 
članom, slednjim naimani 8 dni pred | 

skupščino. — Upravni odbor sestavlja- 
jo predsednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni načelniki odsekov in-2—4 člani in se 
voli za dobo treh let. —'Vsako leto iz- 
stopi tretjina odbornikov. — Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik upravreca odbora, če sta 
odsotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora.       ' 

Člani upravnega odbora bo: Bernik 
Andrej, klobučar, v Višnji gori 45, pred- 
sednik, Nadrah Ignacij, posestnik v Viš- 
nji gori 26, tajnik, Ahlin Jože, posestni- 
ka sin, Vrh •, blagajnik, Potokar Mar- 
tin, posestnik, Sp. Brezovo 1, Jeršin An- 
ton, posestnik, Peščenik 5. 

Okrožno sodišče cv Ljubljani 
dne 6. junija 1946. 

Zt 75/46 — Zadr. V 97/1 

842. * '' 
Sedež: Veliki Kamen. 
(Okoliš obsega kraje: Veliki Kamen, 

Mrčna sela, Mali Kamen, Senovo, Re- 
stanj, okraj Krško.) 

Dan vpisa: 19. maja 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga i 

omejenim jamstvom v Velikem Kamnu. ( 
Zadruga je ustanovljena dne 7. aprila 

1946 za nedoločen čas. 
f Naloga zadruge je: a)  da  pod  vod- 

stvom   tehničnega  strokovnjaka   prouči 
terenske razmero in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in  za celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih  in  drugih   event. • 
spornih  odnosov   (komasacija);   č)   da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in  izvedbo  obnovitvenih  del;    d)   da 
skupno nabavlja  in  izdeluje,  zbira  in 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da i pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja^ po predloženem in jodobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f; da po mož- 
nosti od pristojnih vojaških oblasti iz- 
posluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 100 din. 
Vsak zadružnik jamči- še s petkratnim. 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne iz- 
plačujejo dividende. — Upravni odbor 
sestavljajo  predsednik,  podpredsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 odborniki. — Za- 
drugo zastopata  in  "zanjo  podpihujeta' 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnesa odbora. — Objave in 
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pjiobčitve zadruge članom se vrše ve- 
ljavno z nabitjem na zadružni razglasni 
deski. — Člani prvega upravnega od- 
bora , so: Bavec Ferdinand, kmet, Mali 
Kamen št. 19, predsednik, Pirš Matevž, 
kmet, Mrčna sela št. 30, podpredsednik, 
Moškon Jože, kmet, Mali kamen št. 23, 
tajnik, Božienik Franc, kmet, Veliki Ka- 
men št. 32, blagajnik, Kukovičič Kok, 
kmet, Prešla dol št. 18, odbornik, £var 
Franc, posestnik, Reštanj Št. 25, odbor- 
nik, Koren Ivan, posestnik. Koprivnica 
št. 4, odbornik, Božičnik Henrik, posest- 
nik, Veliki Kamen št. 19, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 19. maja 1946. 
Zt 42/46 — Zadr II 102/1 

Spremembe in dodatki: 
848. 

Sedež: Žalec. 
,   Dan vpisa: 3. junija 1946. 

Besedilo: Hmeljarska zadruga >Hmc- 
zad« z o. j. v Žalcu. 

Pravila, so bila spremenjena na izred- 
nem občnem zboru dne 24. III. 1946. 

Besedilo odslej: »Ilmezad« hmeljar- 
ska zadruga z omejenim jamstvom v Žal- 
cu. 

^t^emenjeni oz. dopolnjeni so: 
21. 2. b), d) in g), čl. G., čl. 7., čl. 16. 

f) in h), čl. 17., čl. 18., čl. 20., čl. 23. in 
čl. 25. 

Zadružni delež znaša 200 din za vsa- 
kih 1000 sadežev; vsak zadružnik jamči 
še s petkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 8 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta, po dva Člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati uslužbenec zadruge, ki ga po 
predhodni načelni odločbi za to po- 
oblasti upravni odbor; 

Okrožna sodišče v-Celju 
dne 3. junija 194G. 

Zadr VI 129/4 
* 

844. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. junija 1946. 
Besedilo; Ilranilni m posojilni zavod, 

reg. zadruga z omejeno zavezo v Ljub- 
ljani v likvidaciji. 

Na podlagi predloga Iniciativnega za- 
družnega odbora za Slovenijo v Ljub-' 
Ijani z dne 1. junija 1946, št. 17.801/46 
v zvezi s pooblastilom Gospodarskega 
sveta št. 1759/124 z dne 2. III. 1946 se 
izbrišejo dosedanji likvidatorji dr. Per- 
gar France, dr. Jan Branko, dr. Ceferin 
Emil in Tirš Ignacij, vpišejo pa novi 
likvidatorji: 
•  Koruza France, zadr. revizor v Ljub- 
ljani, Einspielerjeva 21, 

Smodiš Janko, zadr. uradnik v Ljub- 
ljani, Dalmatinova 1, 

Verovšek Milan, zadr. uradnik v 
Ljubljani, 'Trdinova 7. | 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo tako. da po dva izmed njih prista- 

vita pod besedilo zadružne firme svoja 
podpisa. 

Okrožno sodršče v Ljubljani 
dne 15. junija 1946. ) 

Zadr VII 254/30 
* 

845. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. junija  1?46. 
Besedilo: Nabavna in proizvajalna za- 

druga brivskih in frizerskih mojstrov v 
Ljubljani, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Na skupščini dne 25. marca 1946 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo firme odslej: 
Nabavna in proizvajalna* zadruga 

brivske in frizerske stroke v Ljubljani, 
zadruga z omejenim jamstvom. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 2 člana. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta "predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, za dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja ip nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj ter tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vsak zadružnik jamči Se s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Vabila na skupščino se pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga poslu- 
je, in vsem članom, slednjim najmanj 8 
dni pred skupščino. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Kavčič Edvard, Podržaj Franc in Potoč- 
nik Vili, vpišejo^pa se člani'upravnega 
odbora: 

Koman Niko, Poljanska cesta, 
Fon Josip, Gosposvetska cesta, 
Poiane Ivah,   Kopitarjeva ulica,   vsi 

brivski in frizerski mojstri v Ljubljani. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. junija 1946. 
Zadr III 18/9 

* 
848. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. junija 1946.   , 

' Besedilo: Stavbena zadruga v Ljublja- 
ni »Stadion«, zadruga z omejenim jam- 
stvom. " > 

Na podlagi predloga iniciativnega za- 
družnega* odbora za Slovenijo v Ljub- 
ljani v zvezi z odredbo FLRJ — Gospo- 
darski svet št. 1759/124 z dne 2.  III. 

1946 je zadruga prenehala in  prešla v 
likvidacijo. 

Likvidatorja: 
Siinončič Slavo, uradnik min. za kme-   t 

tijstvo, Rožna dol. X/6, Ljubljana, 
Hojkar Viktor, uradnik MLÓ v Ljublja- 

ni, Bleiweisova cesta 20/1. 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom »v likvidaciji«. 
Likvidatorja skupno podpisujeta likvi- 

dacijsko firmo. 
Vsi upniki ge pozivajo, da najdalj v 

enem mesecu od objave v Uradnem li- 
stu prijavijo likvidatorjem svoje terja- 
tve. Likvidatorjem se odredi za izvedbo 
likvidacije rok 3 mesecev, računajoč od 
poteka tega roka za prijavo upnikov. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. junija 1946. 

. Zadr. III 71/25 
* 

847. 
Sedež: Prescrje. 
Dan vpisa: -24. junija 194B. 
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga 

v Prcserju, zadruga^ z omejenim jam- 
stvom. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Jerina Matija in Trojar Franc, vpišejo 
pa se člani upravnega odbora:       i 

Gerdina Tomaž, trgovec, Prevalje 10,, ' 
tajnik, 

Suhadolnik Franc, kolar v Preserj« 
št. 46, blagajnik, 

Bovha Janez, posestnik v Brezovi« 
št. 8. 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
dne 22. junija 1946.    * 

Zadf. II 134/6 

848. 
Sedež: Rašica. 
Dan vpisa: 3. junija 1946.   • 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z'#<"nC" 

jenim jamstvom na Rašici.   ; '      - 
Izbriše se član upravnega odbora A*e.s  , 

Andrej, vpiše pa se član upravnega oar 
bora Kreč Anton, ekonom v Zgor. "a" ' 
meljnah 35. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. junija  1946. 

Zadr. V 15/2 

849. 
Sedež: Velike Lašče. 
Dan vpisa: 17. junija 1946. . 
Besedilo: Nabavna in prodajna #»»" 

ga v Velikih Laščah, zadruga • on,eJC' 
ni m jamstvom. ._   n 

,Na skupščini dne 22. aprila ivf° ~j 
bila   spremenjena  zadružna i PraV 

čl. 5. 
Zadružni delež znaša 250 di"< 

•• Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. junija 1946- 

Zadr» V 80737 

850. * X 

Sedež: Toplice. 
Dan vpisa: 26. aprila 1946.. ••••- 
Besedilo: Nabavna in prodajna i 

ga z omejenim jamstvom v •••• . • 
• Na podlagi zapisnika l.- *®i"l_ ee v 
seine z dno 17. februarja •^ ,£ ,v 
čl. 1. pri nazivu zadruge — VP1in'ràyju 
Toplicah«,   da nadalje sestoji; UP 



Štev. 46 Stran 289 

odbor Yi predsednika, tajnika, blagajni- 
ka, morebitnih načelnikov odsekov ter 
4 odbornikov in da se izbrišejo izsto- 
pivsj dani upravnega odbora Godlar 
Slava, Poglajen Avgust, Zupančič Ka- 
r°l) btravs Jože. 

Zaradi omenjene spremembo pravil 
so vpise: 

Sedež odslej: Straža.   , 
(Okoliš obsega še naslednje kraje: 

Gorenja in Dolenja Straža, Valta vas, 
Rumauja vas, Loke, Hruševec, Podgofa, 
Prapreče, Potok, Sela, Jurka vas.) 

Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
ga i omejenim jamstvom Straža-To- 
l>litc 

Člen 5. se spremeni v toliko, da se 
delež poviša od 30 din na 100 din, jam- 
stvo dvajsetkratno ostane kot doslej. 

Člen 10. se v bodoče glasi tako, da 
sestavljajo upravni odbor predsednik, 
Podpredsednik, tajnik, blagajnik iu 7 

• °dbornikov. 
i'öleg treh žo vpisanih članov uprav- 

noga odbora so vpišejo še naslednji no- 
voizvoljeni člani: 

1'isovec Franc, posestnik, Gorenja 
*>ll"ii/.a, predsednik,  • 

Peršina Viktor, čevljar, Toplice št. 14, 

Sali Jožica, trgovska pomočnica, Go- 
rnja. Straža št. 47, blagajničarka, 

Petan Franc, posestnik, Potok št. 2, 
' zbornik, 

j. Janko Janez, mlinar, Gorenje Sušice 
•'• odbornik, 

, ' "orše Jože, kmet, Podturn št. 11, od- 
bornik, 

Ilei';gman Anton, čevljar, Toplice 
st- 28, odbornik, 

Darovec Franc, posestnik,' Gorenja 
"'raža, odbornik. -  . 

Glede na to, da jo sedež zadruge pre- 
nesen v Stražo, bo v Toplicah samo po- 
slovalnica, 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 26. aprila IMG. 
'    Zadr II 58/2 

851. * 
Sedež: Mirna. 
Dan vpisa: 6. junija 1046. 

, Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom na Mirni. 

Na podlagi zapisnikov občnih -zborov 
£) ustanovnega z dne 23. XII- 1045 ter 
?) I. rednega z dno 17. II. 1046 se iz- 
piše tajnica Grahek Vera, namesto 
% pa so vpiše kot tajnica Bralovič Ma- 
riJa, gospodinja v Zapužah — Sv. Hele- 
na št. 1, kot odbornik se obenem vpiše 
ï°i'man Franc, posestnik v Trsteniku 
st

v29, čigar overjeni podpis je bil pred- 
ložen sodišču naknadno. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 6. junija 1946. 
Zadr II 72/2 

S5a.      , * 
Sedež: Podgrad. 
gan vpisa: 16. maja 1946. 

. Besedilo: Obnovitvena zadruga z orne- 
Jeiiuii jamstvom v l'ođgradu. 

Izbrišejo so po slelepu občnega zbo- 
ra s dne 24. III. 1946 izslonivši člani 
uPravneca odbora: 

predsednik Renuša Jože, 
blagajnik Foršek Franc, 
odborniki Draginc Alojz, Kmet Ru- 

dolf, Lenarčič Franc in Kastelic Jože; 
vpišejo se novoizvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Jeriček. Janez, posestnik, Pristava 
=t. 16, 

Bohte Matija", posestnik, Vinja vas 
št. .1, 

Urnek Anton, posestnik,4 Veliki Cero- 
vce št. 26, 

Prime Franc, posestnik, Koroška vas 
št. 18, 

Širne Janez, posestnik, Mali Cerovce 
št. 5, 

Rozenbergor Franc, posestnik. Stran- 
ska vas št. 16", 

Hrovat Alojzij, posestnik, Birčna vas 
št. 9. 

Posle predsednika zadruge1 je prevzel 
žo prej registrirani član odbora Ambro- 
žič Janez, posle blagajnika pa že vpisa- 
ni odboniik Berkopec Franc, medtem 
kò je tajnik še dalje Gazvoda Jože. 
Okrožno kot trg. sodišče v Neveni mestu 

V dne 16. maja 1946. 
Zadr II 53/2 

Tp 17/46—4 2330 
Oklic 

Tožeča stranka". Jonke Angela roj. 
Osterman, šivilja, Gunclje 41, p. Št. Vid 
nad Ljubljano je vložila proti, toženi 
slianki: Jonkeju Francu, zasebniku, se- 
daj v Ilz pri Grad'zu — Schloss Feistritz 
Fürstenfeld, pri Domitter Trade (Oestcr- 
rcich), tožbo zaradi'razveze,zakona., 

Narok za, ustno razpravo se je določil 
na dan 24. julija 1946-ob 8. uri pred tem 
sodiščem v sobi št. 140, razpravna dvo- 
rana. 

Zaradi bivališča tožene stranke se 
postavlja odv. pripravnik dr Svetina 
Anton za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama aH ne imenuje poobla- 
ščenca 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. junija 1946. 

I Sp 83/46-2 * 2299 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve     s 

Adler Ivanka roj. Wortman, roj! 20. 
oktobra 1887 v Dolnji Lqridavi, zasebna 
uradnica v Dol. Lendavi, je bila s svo- 
jim možem Adler jem ' Maksom, kanlor- 
jem v Dol. Lendavi, ^tarim 50 let, ro- 
jenim v Subotici, od okupatorskih obla- 
sti dne 26. aprila 194-1. leta internirana 
in odvedena v Nemčijo^ od koder se ni- 
sta niti vrnila niti javila. 

Ker je potemtakem, verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Tkalec Berlo roj. 
Wortman, gospodinje v Zagrebu, Tu- 
škanova ulica 17, bližnje sorodmec 
imenovanih, postopanje za proglasitev 
za mrtve ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanih poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku lov. Severju Jo- 
žefu, jus. uradniku pri tem sodišču. 

Adler Ivanka roj. Wortman " in njen 
mož Adler Maks. se pozivata, da se zgia- 

'sita pri podpisanem sodišču ali drugače 
dasta kakšno vest o sebi. 

Po 1.  VII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtve. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi. 
odd. L, / 

dne 17. junija 1946. 

Sp 123/46—2       •    * 2298 
Blau Magdalena roj. Prciss, rojena 19. 

januarja 1914 v Dol. Lendavi, pristojna 
v Dol. Lendavo in hčerka Livija, roje- 
na v Zagrebu dne 24. marca 1938. leta, 
pristojna v Dol. Lendavo, sta bili v me- 
secu aprilu 1944. leta po okupatorskih 
oulasteh internirani in odvedeni v Nem- 
čijo. 

Ker je verjetno, da sta imenovani 
umrli, se uvede na prošnjo Blaua Ludo- 
vika, tfajbližnjcga sorodnika imenova-- 
uilvpostopanje za proglasitev za mrtve 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanih 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Simonki Aleksandru. 

Blau Magdalena in hčerka Blau Lidi- 
ja pa se pozivata, da se zglasita pri pod- 
pisanem sodišču ali drugače dasta kak- 
šno vest v sebi. 

Po 1. juliju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtve. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi 
dne 24. junija 1946. 

* 
Sp 132/46-2 ' 2300 

Spitzer. Ludovik, roj. 3. marca 187â v 
Dol. Lendavi, njegova žena Spitzer Etel- 
ka roj. Bril, roj. 15. marca 1875 v Paki 
na Madžarskem, njuna sinova Spitzer 
Franc, roj. 1. februarja 1898 Dobri na- 
Madžarskem in Spitzer Mavro, roj. 15. 
junija 1900 v Dobri na Madžarskem ter 
Spitzer Suzana, vnukinja prvih dveh, 
roj. 0. februarja 1934 v Čakovcu, vsi 
pristojni v Dol, Lendavo, so bili od oku- 
patorskih oblasti internirani ter odve- 
deni v Nemčijo. Prvi trije so bili takoj 
ob prihodu v taborišče ločeni od ostalih 
in sežgani v krematoriju, zadnja dva pa 
nekaj mesecev pozneje. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Spitzer Alice, zasebne 
uradnice v Petrovgradu, vnukinje, prvih 
dveh, postopanje za proglasitev za mr- 
tve, ter se izdaja, poziv, da se o. pogre- 
šancih poroča sodišču aH s tem postav- 
ljenemu skrbniku tov. Simonki Ale- 
ksandru, pis. uradniku pri tem sodi- 
šču.        ' w 

Vsi zgoraj imenovani se pozivajo, da 
so oglase pri podpisanem sodišču ali 
drugače dajo kakšno vest o sebi. 

Po 1. juliju 1047 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi z* 
mrtve. 

Okrajno sodišče  v  Dolnji  Lendavi 
>•   dne 24. junija 1946. 

I Sp 88/46—2 * ' 2302 

Uvedba postopanja v dokaz 
snirti   '   ä . 

Poličnik Marlin,' iifìsfitiiik- v Okcium 
Št. 9, rojen 11. XI. 1S99-V. Poljanah, na. 
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radnja stanujoč v Okonini št. 9, je bil 
üue 26. XII. Ï944 od Nemcev odpeljan 
neznano kam. Videli so ga taitrat na- 
zadnje v Radmirju. Od tedaj dalje se 
ni več javil. Verjetno je tedaj, da je 
umrl. 

Zaradi tega se na predlog njegovega 
b-ata Poličnika Franca iz Okonine št. IG 
uvaja postopek v dckaz smrti pogreša- 
nega, k' je r. k. vere, poročen in pri- 
stojen v Radinirje. Imenovanemu se po- 
stavlja za skrbnika Jelene Jože, sodni 
služitelj v Gornjem gradu. 

Vsakdo, 'komur je kaj znano o pogre- 
šanem, sa poziva, da to javi sodišču ali 
skrbniku do 30. septembra 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno, sodišče v Gornjem gradu 
dne 25. junija 1916. 

* 
I Sp 456/46—2 2307 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Rešek Peter, rojen 22. II. 1899, na- 
zadnje stanujoč v Žirovnici, je bil v 
službi kot zidar pri tvrdki Dedek na Je- 
senicah. Ob bombardiranju dne 1. mar- 
ca 1945 je bil v železniški kuhinji pri 
postaji, kamor je hodil oa hrano. Sel. 
je z nekim tovarišem skupno v železni- 
ško kuhinjo, kjer ga je zatekel bombni 
napad. Truplo tovariša, s katerim je od- 
šel, je bilo najdeno in njegova identi- 
teta ugotovljena, medtem ko za Reška 
Petra niso našli nobenih podatkov, bil 
pa je po vsej verjetnosti ubit, ker ee od 
takrat ni več javil. 

Ker je utemeljena domneva, da Re- 
šek Peter 1. III. 1945 ni preživel, se 
uvaja na predlog Rešek Alojzije, žene 
imenovanega, Papirnica 13 pri Skofji 
Loki, postopanje za dokaz njegove 
smrti. 

Komur je o Rešku Petru kaj znano, 
naj javi to sodišču ali skrbniku Malo- 
vrhu Mihi, tajniku tega sodišča, do 1. 
septembra t. 1. 

Po tem roku se bo odločilo o dokazu 
smrti. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 24. junija 1946.    • 

I Sp 551/46-2 2309 
Oklici      ' 

Cotman Bernard, rojen 20. V. 1911 v 
Godiču, tja pristojen, r. k. vere, samski, 
kmeta 6in iz Godiča št. 20, sin Franca 
in Ane roj. Urli, je odšel v oktobru 1944 
v partizane. Najprej je bil na Štajer- 
skem, potem, pa na Moravškem, kjer je 
v boju baje tudi padel. 

Kor je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Cotmana Alojzija, 
kmeta iz Godiča št. 20, postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča 'sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Kle- 
menčiču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Cotman Bernard se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 1. oktobru 1946  bo sodišče na 

vno\ ično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
ane 26. junija 1946. 

* 
I Sp 558/46-2 2310 
• Jerart Jakob, rojen 27. IV. 1900 v 
Smarci, pristojen v Homec, r. k. vere, 
poročen, ščetarski delavec v Smarci št. 
60, sin Janeza in Ivane roj. Pavlin, je 
bil dne 8. VIII. 1944 mobiliziran v NOV. 
Zadnja vest o njem je dospela meseca 
marca 1945 iz Primorskega. Pozneje 'je 
prišel v veliko ofenzivo, ter ni bilo no- 
benega glasu več o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Jeran 
Marije, gospodinje iz Šmarce št. G0, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Jerah Jakob se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 25. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 26. junija 1946. 

I Sp 560/46-2 2312 
Jereb Venčeslav, rojen dne 29. IX. 

1900 v Podgorju, okraj Kamnik, pristo- 
jen v Homec, delavec, stanujoč v Pre- 
serjah št. 69, sin umrlega Antona in 
umrle Marije roj. Stražar, jo odšel 8. 
VIII, 1944 v partizane. Najprej je bil 
na Gorenjskem, pozneje pa je prišel na 
Primorsko. Meseca marca 1945 je dospe- 
la zadnja vest o njem. Verjetno je, da 
jo v zadnji veliki ofenzivi padel.* 

Ker je potemtakem verjetno, da .bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Jereb Marije, gospo- 
dinje iz Preserij št. 69, postopanje za 
proglasitev za mrtvega, ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali s tem postavljenemu skrbniku 
Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v Kam- 
niku. 

Jereb Venčeslav se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. ' 

Po 25. avgustu 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. '   

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 26. «junija 1946. 

Sp 562/46-2 * 2314 
Poljanšek Anton, rojen 16. I. 1918 ,v 

Markovem, pristojen v Srednjo vas, 
samski, kmečki sin iz Markovega št. 4, 
sin Janeza in Frančiške roj. Juteršek, 
je odšel v letu 1941. v nemško vojsko. 
Nazadnje je bil na ruski fronti v bližini 
Kijeva. Njegov naslov jo bil: vojna po- 
šta C 7308. Zadnjič, so je oglasil 4. no- 
vembra 1943, pozneje pa ni bilo nobe- 
rieca glasu več o njem. 

Ker je potemtakem ' verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti,, se 
uvede na prošnjo njegove sestre Poljan- 

šek Alojzije, gospodinje iz Markovega 
št. 4, pobtopanjo za proglasitev za mi- 
tvega ter se izdaja jjoziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču aH s tem postav- 
ljenemu skrbniku Klemenčiču Ivanu, 
zvaničniku v Kamniku. 

Poljanšek Anton so poziva, da sß 

zglasi pri podpisanem sodišču aH dru- 
gačo da kako vest o sebi. 

Po 25. juniju 1947 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 26. junija 1946. 

I Sp 559/46-2        * . 2311 

Ravnikar Anton, rojen 15. IX. 1902 v 
Radomljah,' pristojen v Homec, r. k. ve: 
re, poročen, preddelavec v smodnišuic* 
v Kamniku, stanujoč v Nožicah št. lp» 
sin Antona in Frančiške roj. Lužar, Ie, 
odšel 27. III. 1944 v partizane, s temi' 
pa na Primorsko, od koder je došla zad- 
nja vest o njem dne 17. marca 1945. Od 
tedaj dalje ni bilo o njem nobenega 
glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva 6tnrti, se 

uvede na prošnjo njegove žene R&vn£ 
kar Karoline, gospodinje iz Nožic št. l°i 
postopanje za proglasitev za mrtvega» 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvanični- 
ku v Kamniku. 

Ravnikar Anton se poziva, da se 

zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 25. decembru 1946 bo sodiščema 
vnovično prošnjo odločilo O' proglasi^' 
za mrtvega. 

Okrajno sodiščo v Kamniku 
dne 26. junija 1946. 

* 
I Sp 561/46-2 2313 

Zor Franc, rojen 18. XI. 1905 v To- 
polah, pristojen v Homec, r. k. ye^> 
oženjen, zidar, stanujoč v Nožicah s':vî ' 
sin umrlega Valentina in Frančisk® 
roj. Sršen, je odšel dne 8. VIII. 1944 V 
partizane. Najprej je bil na Gorenj- 
skem, potem na Primorskem. Meseca 
marca 1945 je njegova žena govorila 
zadnjič z njim v Cerknem ha Primor- 
skem. Pozneje se je baje boril v veliki 
ofenzivi, kjer jih je zelo veliko padlo 
in od tedaj ni bilo o njem nobenega 
glasu več. , 

Ker je potemtakem verjetno, da oo 
nastopila zakonita domneva emrti,   se 
uvede    na    prošnjo njegove^ ženo ^o 
Frančiške, gospodinje iz Nožic st. i_i» 
pošta Radomlje, postopanje _za progias£ 
tev za mrtvega, ter se izdaja^ P°zlVi>.. 
se o pogrešanem poroča sodišču ali 
tem  postavljenemu  skrbniku  Klemen 
čiču Ivanu, zvaničniku v Kamniku- ^ 

Zor    Franc    se    poziva,    da    - 
zglasi pri podpisanem sodišču ah 
gače da kako vest o sebi. , n „„ 

Po 25. decembru 1946 bo sodisc« nj 
vnovično prošnjo odločilo o proglasih 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče r Kamnik« 
dne 26. junija 1946. 
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SP 270/46 2324 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

4ßnßelltene^er -•1•)1••- r°J- d"6 1- x11- 
^••• •• V lanskem m tja pristojen, sin 
f°k. Janeza • Frančiške Lichtenegger, 
f- k. vere, oženjen, poverjenik finančne 
patrole v Dravogradu, je bil meseca 
Julija 1941 premeščen od okupatorskih 
oblasti v Nemčijo ter je bil nazadnje v 
^lamtstelle v Brucku n./L. kot pisar- 
ska moč. Zadnje pismo je [)isal ženi 
.o- al. 1945, od tedaj se pa ni javil več 

. tlidi od drugih oseb ni zvedela za 
nJegov0 usodo. 

,• J , r Je potemtakem verjetno, dà je 
JpÎJtenegger Nikolaj umrl,, s© uvaja na 
lrosrijo njegove žene Lichtenegger Eli- 
cete, zasebnice v Farni vasi št. 79, 

ip !°Panje v dokaz smrti pogrešanega in 
• 

lzdaja poziv, da se do 25. VIII. 1946 o 
Sre5anem P°r°ča sodišču ali s tem 
^«stavljenemu skrbniku Cegovniku Fi- 
••• sodnemu uradniku okrajnega So- 
***** v Prevaljah. 
^ *° preteku tega roka in po izvedbi 
čaj    °Y  5e  bo ° dokazu  smrti odl°" 

.Okrajno sodišče v Prevaljah 
dne 21. maja 1946. 

4?» 
Stu 2323 

ie?UInber«cr JoZef<» r°Jen dne 18-/IIL 

t""" na Ofiškem vrhu pri Dravogradu, 
Kep-' Vere' °'''eDJen» sin Aleksandra in 
i ?l^o Stumborger, železniški kurjač, 
Jj bll dne 25. JI. 1943 prisilno mobili- 

j?11 od okupatorske oblasti in je nato 
ja?el na rusko fronto. Dne 11. XII. 1043 
Ie v. 'I zadet od ruske granate in po po- 
y0ülh njegovega komandanta poročnika 

'f^Pfa Herberta na mestu mrtev. Tako 
P0fowlo je izdal tudi Wehrmeldeamt v 
Izboru njegovi ženi Stun berger Jul- 

11-j" li poslal moževo vojaško knjižico, 
c,. t,c'r je po-tem'akeiii verjetno, da je 
^Uiiiiberger Jožef mrtev, se uvaja na 
J^ujo žene Stumberger Julke, zasob- 
J^e v Pamečah št. 100,- postopanje  v 

f,«az smrti pogrešanega, î'ï se .zdaja 
£0• da se do 10. IX. 1Ö40 o pogreša- 
i.6m poroča sodišču ali hkrati postav- 
nemu   skrbniku   Cegovniku    Filipu, 

ïiemu uradniku v Prevaljah. 
J   ? preteku  tega  roka in po izvedbi 
izazov bo sodišče izdalo odločbo 0 do- 
^« smrti. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
dne 20. junija 1946  ' 

SP 276/46 2325 
l'Jjo]°r Baltazar, roj. meseca januarja 
jry-"pri Sv. Lovrencu na Košeniaku, 
^J'Dravograd, OLO Prevalje,, oosest- 
,7* na Libeliški gori št. 3, OLO Preva- 
li samski, r. k. vere, je bil dne 4. XI. 
j"v mobiliziran v partizanske odrede 

•• teSa dne takoj odšel s partizani. 
Ig^.Iedaj naprej se ni nikomur več 
vri-iln se tudi po končani vojni ni več» 
*nr! i na evo-i doni' ki Je ostal ])Tez ß0' 
dh, !a> Sorodniki so'ga iskali po ra- 
niVm l:asonisom i" dvakrat s posredova- 
, jem Rdečega faiža Slovenije, toda 
urezuspešn0. 

.Ker je potemtakem verjetno, da je 
Šuler Baltazar umrl, se uvaja na proš- 
njo sestre Eine Koros roj. Šuler, po- 
se>tnice v Libeliški gori, postopanje za 
dokaz smrti pogrešanega in se izdaja 
poziv, da se do 10. septembra 1946 o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Korošu Ivanu, 
pos. v Libeliški gori, pd. Kumež, pošta 
Libeliče. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče izdalo odločbo o do- 
kazu smrti. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
i   dne 25. maja 1946. 

I Sp 85/46 2338 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Leben Rudolf, roj. 14. IV. 1894," že- 
lezniški uradnik na Pragerskem,' je 
aprila meseca 1945 odšel k partizan- 
skim edinkam na Pohorju in se od te- 
daj naprej ni več javil, ter se od tedaj 
pogreša. Ker je potemtakem verjetno, 
da bo nastopila zakonita domneva smrti 
v smislu zakonitih določil, se uvede na 
prošnjo Leben Jerice, .zasebnice v Mor- 
ju št. 5, postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, naj 
vsakdo, kdor o imenovanem kaj ve, po- 
roča do 1. IX. 1946 podpisanemu sodi- 
šču ali hkrati postavljenemu skrbniku 
Poštraku Leonu, sodnemu uradniku v 
Slov. Biätrici. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. I., 

dne 22. junija 1946. 

Z 1391/45—27 2346 

Sklic neznanih dedičev 
Pogačnik Ana (prej Erna) roj. Gold- 

stein, lastnica trgovine z optičnimi 
predmeti v Ljubljani, Pod Tjančo št. 1, 
bivajoča v Ljubljani, Muzejska 5, je 
umrla nedoločenega dne v aprilu 1945 
v koncentracijskem taborišču v Ravvens- 
briicku. Poslediijevoljske naredbe po 
njej ni. 

Sodišču ni znano, da H so po njej kaki 
krvni sorodniki, ki bi bili upoštevni kot 
zakoniti dediči. Za skrbnika zapuščine 
je bil postavljen Pogačnik Avgust ml. 
iz Maribora, Žrkovska 24. 

Če hoče kdo od pokojničinega krvne- 
ga sorodstva uveljavljati kake dedne 
zahteve do te zapuščine, mora to javiti 
temu sodišču v enem letu od da- 
nes naprej računano in svojo dedinsko 
upravičenost izkazati. Po preteku tega 
roka se bo zapuščina prepustila' tistim, 
ki so'ali bodo svojo dedinsko upraviče- 
nost izkazali, oziroma se bo-prepustila 
državi, kolikor bi takšnih upravičencev 
ne bi bilo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dn© 28. junija 1946. 

Z 878/46-15 ., 2347 

Sklic neznanih dedičev 
Šegulin Anton, delavec, roj. 8. III. 

1892 v .Podgra.du-.pri Reki, bivajoč y 

Ljubljani, Jarška cesta 34, je umrl 27. 
IX. 1944 in ni zapustil nikako po»^d- 
njevoljskeynaredbe. 

Sodišču ni znano, če so po njem kaki 
dediči. 

Kdor hoče uveljavljati   kake   dc-dne 
zahteve  do  njegove  zapuščine,   naj   to 
javi temu sodišču v enem letu od danes 
naprej računano in naj svojo dedinsko 
upravičenost   izkaže.   Po   preteku  tega 
roka se bo zapuščina prepustila tistim, 
ki bodo svojo dedno upravičenost izka- 
zali, oziroma  se bo prepustila državi, 
če takih dednih upravičencev ne bo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. junija 1946. 

* 
V Sp 330/46-5 2315 

Amortizacija 
Na prošnjo Lokošek Erike, gospodinje 

v Mariboru, Maistrova ulica 12, kot po- 
oblaščenke Habor Beate, se uvaja po- 
stopek na amortizacijo vrednotnice, ki 
jih je prosilka baje izgubila ter se njih 
imetnik poziva, da uveljavi v 2 mesecih, 
počenši z dnem objave v Uradnem listu, 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednotnice 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
1. hranilna knjižica »Creditanslalt- 

Bankverein« v likvidaciji v Mariboru 
št. 170 z vlogo per 8. V. 1945 •• 
2.911.39, glaseča se na ime Habor Bea- 
ta in 

2. hranilna knjižica Mestne hranilnice 
v Mariboru št. 42.955 z vlogo v zne.iku 
din Ö53.— per 1. I; 1946, glaseča se na 
ime Habor Beata. 
Okrajno  sodišče   v  Mariboru,  odd. V., 

dne,25. junija 1940. 
*. 

V Sp 334/46-4 232Ö 

Amortizacija 
Na prošnjo dr. Pernata Toneta, od- 

vetnika v Mariboru, Maistrova ulica 1, 
se uvaja postopek na amortizacijo vred- 
notnice, ki, jo je prosilec baje izgubil 
v 2 mesecih,'počenši z dnem objave v 
Uradnem listu, svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica št. 8,007.235, iz- 

dana dne 3. VIII. 1Ô28 po zavarovalni 
družbi ^Feniks«, glaseča se na ime dr. 
Pernat Tone; zavarovana glavnica din 
100.000/200.000, začetek zavarovania 1. 
.VIII. 1928, potek zavarovanja 1. VIII. 
1948. * .,.••' 
Okrajno  sodišče  v Mariboru, odd.-V., 

•     dne 28. junija 1946.     ' 

Razna oblastva  ~ 
Št. 443 

Objava 
2344 

v Nostrifikacijska komisija na III. drž. 
ženski gimnaziji v'Ljubljani razvpljav- 
lja Krek Sonji, in Južnič Vladimiri no- 
trilikacijsko klavzulo na sDričevalih iz 
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dobe okupacije. S tem se Krek Sonji 
deuostriiicirajo spričevala III., IV. 
razreda gimnazije, spričevala o oprav- 
ljenem nižjem tečajnem izpitu in 5. raz. 
gimnazije pri uršulinkah. Južnič Vladi- 
miri pa se razveljavlja nostrifikacijska 
klavzula na .spričevalih IV., V. in VI. 
razreda gimnazije pri uršulinkah in 
razveljavlja spričevalo VII. razreda 
gimnazije. 

Ta preklica temeljita na uredbi štev. 
176 Uradnega lista št. 24 z dne 30. VII. 
1945. 

III. državna ženska gimnazija 
v Ljubljani 

dne 1. julija 1946. 
V. d. ravnatelja: 

prof.  Leon  Detela' 

Razno 
2341 

{ Objava 
Po 49. členu zakona o Denarnem za- 

vodu Slovenije z dne 21. junija 1945 in 
po sklepw sej upravnega odbora Denar- 
nega zavoda Slovenije z dne 21. in 27. 
junija t. 1. je pooblaščen podpisovati 
za: 

Denarni zavod Slovenije, podr. v Ko- 
čevju: France Kovač, uradnik, 

Denarni zavod Slovenije podr. v No- 
vem mestu: Lado Avsec, uradnik. 

Na istih sejah je bila zaradi preme- 
stitve preklicana pravica podpisovanja 
za 

Denarni zavod Slovenije, podr. v No- 
vem mestu: Jožetu Lavriču,   , 

Denarni zavod Slovenije, podr. v Ko- 
čevju:  Leopoldu  Drobniču. 
' Vse veljavno s 1. julijem 1946. 

Denarni   zavod   Slovenije, 
Ljubljana 

2319, 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Pò odobritvi ministrstva, za industrijo 

in rudarstvo se tvrdka R. Škrabl, izde- 
lovalnica papirnatih vrečic in kuvert, 
Maribor, Glavni trg 5, priključi k tvrd- 
ki Podlesnik in sinovi, Maribor. 

Zaradi tega se pozivajo vsi upniki in 
dolžniki, da prijavijo-svoje terjatve in 
obveznosti najkasneje do 31. julija 1946 
tvrdki R. Škrabl. 

Delegat MIR-a 

Vabilo 
••   izredno  skupščino   Kurivoprometa 
d. d. v Ljubljani, ki bo dne 17. julija 
1916 ob 10. uri dopoldne v poslovnih 
prostorih, Miklošičeva c  15•. 

Dnevni   red : 
1. Sklepanje   ô  spremembi, družbenih 

pravil čl. 3a. 
2. Slučajnosti. 

Predsednik: 
Dr. Pretnar Jože s. r. 

Izgubljene listine 

Ukradena mi je bila tovarniška legi- 
timacija, izdana od Cinkarne in Metal- 
ne,d. d. Celje pod štev 15 na ime Am- 
bra Ivan. S tem jo preklicujem. 
2308 Ambrož Ivan 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
022.114, izkaznico OF, sindikalno izkaz- 
nico in prometno knjižico za kolo, vse 
na ime Amf Anton iz Ljubljane. S tem 
jih preklicujem. 
2345 Amî Anton 

Izgubil sem zac. osebno izkaznico št. 
542, izdano od KLO v Pirničah in član- 
sko izkaznico OF, obe na ime Boltežar 
Franc iz Sp. Pirnič 36. S tem jih prekli- 
cujem. "' 
2305 Boltežar Franc 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica, izdana od KLO v Pirničah na 
ime Boltežar Marija iz Sp. Pirnič 36. S 
tem jo preklicujem. 
2304 Boltežar Marija 

Izgubil   sem   o3ebno   izkaznico  štev. 
082.639, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Brezovar Ivan iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
2301 Brezovar Ivan 

Izgubila sem  spričevalo 4.  razr.  II. 
dekl. mešč. šole v Spodnji Šiški iz leta 
1937/38  na ime Cerar Frančiška iz Li- 
tije. S tem ga preklicujem. 
2303   ' Cerar Frančiška 

Vojna knjižica br. 384.142 i platna 
knjižica ser. U. St. 15.129, izdate na 
ime zastavnika Cotar Vladislav, izgub- 
ljene su i oglašavaju se nevažećim. 
2336 Cotar Vladislav 

, Izgubil sem potrdilo o dodelitvi spo- 
znavne tablice S—4501 za osebni avto 
Škoda, izdan od MLP in ga s tem pre- 
klicujem. 
2337 Crnetič Drago, Celjo 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od MLO v Gorici na ime Feri Jo- 
žef iz Št. Maverja pri Gorici. S tem "jo 
preklicujem. 
2316 ' Feri Jože! 

Železniško legitimacijo št. 127.933, iz- 
dano 4. junija 1945 od uprave železn. 
direkcije v Ljubljani na ime Gracej 
Ivan, desetar iz Trbonj, p. Vuzenica 
sem izgubil. S tem jo preklicujem. 
2329 Gracej Ivan 

Izgubila sem indeks tehnične fakul- 
tete univerze v Ljubljani, izdan leta 
1945. od rektorata univerze v Ljubljani 
na ime Keržan Martina iz Ljubljane. S 
tem ga preklicujem. 
2331 Keržan Martina 

Izgubil sem izplačilni (nastavni) de- 
kret, izdan od min. za notr. zadeve, od 
sek za potna dovoljenja v Ljubljani na 
ime Kolovič Ivan iz Šmarja-Sap. S tem 
ga preklicujem. 
2332 Kolovič Ivan 

Ukradena mi je bila izkaznica za ko- 
lo št. 3459, izdana* od MLO v Radovljici 

na ime Košir Anton, kovač iz Radovlji- 
ce-Predtrg. S tem jo preklicujem. 
2306 Košir Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico i« iz- 
kaznico za kolo znamke Preciosa tov: 
št. 1,499.237, izdani od MLO v Mursia 
Soboti na ime Kiizmič Marija iz Murske 
Sobote. S tem jih preklicujem. 
2328 Kuzmič Marija 

Izgubil sem začasno osebno izkazni- 
co, izdano od KNOO Kalce in jo s te» 
preklicujem. 
2342 Menart Viktor 

Izgubil sem spričevalo o završiiemj2" 
pitu na III. drž. meščanski šoli v M°" 
siah pri Ljubljani, izdano 1. 1937/38., na 
ime Meze Franc iz Ljubljane. S tem ga 

preklicujem. 
2322 Meze Frant 

Izgubili smo evid. tablico št. S—0^° 
za motorno kolo, izdano od mm. Z*T« 
kalni promet v Ljubljani na ime 01M 
finančni   odsek,    Ljubljana-okolica. 
tem jo priklicujemo. 
2339 0L0 Ljubljana-okolica 

Izgubila   sem   osebno   izkaznico  ^ 
člansko izkaznico OF, izdani od 0W ?* 
Rakeku na ime Pakiž Magda iz Podlo2* 
št. 39, Rakek. S tem jih preklicujei?' 
2318 Pakiž Magd» 

Izgubila sem diplomo o  prakt. u#- 
teljskem izpitu, izdano 14. junija j^v 
od odbora za prakt. učiteljske izp,1 le.,đ 
Ljubljani na ime Palčič Jožefa iz Tunj 

pri Kamniku. S tem jo preklicuje«1- 
2335 Palčič Jozela 

Izgubil sem O3ebno izkaznico, ' pgg_ 
od krajevnega LO Logatec na in?e - e. 
kaj Andrej iz Logatca. S tem J° p 

klicujem. ,   ., 
2321 Pcčkaj Andrej 

Izgubil sem spričevali I, in •; ,r' { 
drž. real. gimn. v Murski Soboti, iZaa_ 
leta IMO. in 1941., spričevalo •- .•*£ 
drž. real. gimn. na Rakovniku v.   jta 
ljani ter spričevalo nižjega teč. izP!, ' 
obe   izdani   leta   1943.   ter spric^' 
drž. kmet.  šole  na  Grmu  pri N°v'r 
mestu iz leta 1926/27. na ime 'Spor» 
Ivan iz Ljubljane. S tem jih prekucu 
jem. ,    , 
2340 gporar Iva11 

Vojna   knjižica   broj   491.957,   izdaja 
Tončiću (Dj.) Mirku od vojnog slavo» 
skog osijećkog područja', i platna • j 
žica broj 39.700, serija K, izdata od ^ 
nansiskog ôdelenja štaba _ t- teillvU   ^ 
armije na isto ime izgubljene su   •    * 
1946. god. u vozu Pakrac-Kranj i • 
šavaju se nevažećim. - .Vojna ••••• 
broj   338.065,  izdata   Stanišicu  M•» 
od štaba I. tenkovske armije, izgumji 
je u Ljubljani 15. V. 1946 te se oglas* 

Tončić Mirko 
Stanišić 3Illan 

. Izgubil sem svojo %f^s^T^ 
«izdano leta 1945. od KLO bemiw     . 
Dravi. S tem jo preklicujem. 
2317 -        žaucer Kunu» 

va nevažećom. 
2320 

Založba; .Uprav» Uradnega lista LESj urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur< d. d. — vsi v Ljubljani- 



VESTNIK 
Letnik 1 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU yLADE LRS 

Priloga k 46. kosu uradnega lista LRS z dne 3. julija 1946. Štev. 20. 

VSEBINA: 

URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 
84. Odločbe za posamezna podjetja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
Odločba o določitvi  enotnih cen  vseh vrst vrvic za vezanje Odločba o določitvi enotnih prodajno-proizvodnih con za iz- 

delke mila in zaobale za te izdelke z veljavnostjo za vso 
območje FLRJ. 

Odločba o določitvi enotnih cen za tiskanje tkanin iz umetne 
evile za vse območje države. 

snopov. 
Odločba o podaljšanju veljavnosti odločb  zveznega urada  za, 

ceno St. 13.030/45 in 3.641/46. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

31. 

ODLOČBE 
' za posamezna podjcfja 

Urad za ceno pri predsedništvu VLRS je določil proiz 
v°dne ceno za izdelke naslednjih podjetij: 

~-    Tvrdki  M.  Marinšek,  pletilstvo,   Dol  pri  Ljubljani 
arl- 15 ženska  pletena bluza  iz barvanega bombaža, 

teža 18 dkg .     .   ' fcom. din 
ar'- 14 žensko hlačke iz bombaža, vel. 4, teža 21 dkg. 

kom. din 
art. 16 moSki pulover z rokavi iz vigogne in bombaža, 

vel. 4, teža 65"dkg,.     .     .     .     .   kom. din'   129.— 
Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih.dajatev. 
Št. 2360/1 z dne 1. junija 1046. 

112.— 

50.— 

Jugoslovanski tvornici gumija, Kranj: 
!• gumirane trakovo za   cepljenje   trte,   dimenzija 

4X0.5X120 mm kg   'din       201.50 
2. brezkončni trak, dim. 35.000X400X8 mm kom. din 27.391.74 
3- brezkončni trak, dim. 56.000X400X8 mm kom. din 42.409.17 
4. brezkončni transportni trak, 

dim. 320.000X760X13 mm   .....   kom. din 848.478.50 
Ceno veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 853/5 z dne 25. maja 1916. 

Tvrdki Alojzij Go rie ar in drug, Mozirje: 
Pralnik znamko >Celje« iz trdega lesa I-a ("bukev, 

javor, jesen, lipa itd.) z vložkom iz cinkove ploče- 
vino 30X40 cm liom. din     '45.— 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 2320/1 z dne 27. maja 1946. 

* 
Rafineriji dragih kovin d. z o. z. v Ljubljani: 

din 
*• valjanje, topljenje in izdelovanje žic, po uri .    .    102.— 
2. za  rafiniranjo srebra, po kg      168.30 

Ceni  veljata  franko  izdelovalnica brez  javnih  dajatev. 
St. 2066/2 z dno 4. junija 1946. 

Domu slepilj, Stara Loka: 
torbica iz bombažnega vezilnega traku .    . din     45.— 

Cena velja franko Dom slepih brez javnih dajatev. 
Št. 2115/2 z djie 4-. junija 1916. -, 

Tvrdki »Unio«, Maribor: 
din 

krema za čevlje št. lVs, 42 g neto .    ,    .    .    ducat    52.97 
krema za čevlje št. 2,     65g neto   .    .'   »    :        „        73.14 
krema za čevlje št. 3,     95 g neto .    .    ,    .        „        92.15 
parketno loščih\  189 g  neto 120.73 

Ceno veljajo franko tovaçna brez javnih dajatev. 
Št. 2377/6 z dne 4. junija 1946. 

Tvrdki Anton   Res, Ljubljana-Moste: 

1.. bitumenska masa za premaz 
za  1 kg neto brez zaobale ...... 

2. bitumenska masa za premaz 
za 11« neto z zaobalo (pločevinast rabljen sod 

1 ca.  250—280 kg  mase)     .     .  • .     .     .     . 
Ceni veljata franko tovarna brez Javnih dajatev., 
St. 2176/2 z dno 5. junija 1946. 

din 

7.70„ 

s.'sa 

Tvrdki Srečko   Kobi, d. z o. z., Podpeč-Preserje: 

kom. 
din '- 

105,— 1. zložljivi vrtni  stoli    .     .     .    »    ,    , 
2. deščice za krtače ribarice: 

a) brez  pokrova      ...*,.,.      . 3.28 
b) s pokrovom, _ 3.50 

Ceno veljajo franko tovarna brez javnih dajatev.^ 
Št. 2231/1 z dno 7. junija 1946. 

Tvrdki >Sil< d. d., patria žaga - stolarna, Rogatec:    • 
mehanični stol iz parjene bukovine, politiran, kom. din    141,- 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
, Št. 1820/3 z dne 7. junija 1946.    ,, 

Tvrdki   Luglio  Alojz,  stolarski   mojster.  Borovni- 
ca št. 150: : '_ 
navaden stol iz bukovega lesa, politiran   .  ,kom. din    112.24 

Cena Velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. " 
Št. 2514/1 z dne 8. junija 1946. , ; 

.Tvrdki Ernest Eylert, Marjbor: 
din 

1. paralelni primež,  širina čeljusti  120 mm, komad    2.315.-* 
2. paralelni  primež, širina čeljusti  145 mm, komad    2.950.— 

Ceni veljata*"'franko  tovarna  brez  javnih  dajatev.^ 
št. 2468/6 z dno 7. junija 1946. 



- 76 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 
o določitvi enotnih prodajno-proizvodnih ten za izdelke 

mila in zaobale za te izdelke z veljavnostjo za vse 
območje FLRJ 

1. člen 
Določijo   se   enotne   prodajno-proizvodne  cene  za: 

din 
1. pralno milo 6 40—'42% mastnih kislin ...   kg   21.25 
2. toaletno otroško milo s 76—78% mastnih kislin .   kg   54.75 
3. brivsko milo s 63—65% mastnih kislin .        ...   kg   33.45 
4. milni prašek s 15% mastnih kislin .     .     .     .   kg   12.95 

Te cene so proizvodne in veljajo franko skladišče tovarne 
ali izdelovalniçe, brez zaobale, skupnega davka in ostalih 
dajatev. 

2. člen 
Po tipizaciji mila mora vsebovati milo za pranje 40—42% 

mastnih kislin in največ 2% prostih alkalij, toaletno otroško 
milo 76—78% mastnih kislin in največ 0.05% prostih alkalij, 
milo za britje 631—65% mastnih kislin in največ 0.05% prij- 
etih alkalij in milni prašek'15% mastnih kislin 

3. člen    , 
Zavijanje mila vžtevši zaobalo: 

din 
1. v papirju kg    0.23 
2. v kartonskih Škatlah po 10 kg kg    1.40 
3. v kartonskih škatlah po 20 kg      »    s    ,    ,     .   kg     0.S0 

4. člen 
Zavijanje milnega praška vštevši zaobalo: 

din 
1. v vrečah od 25—50% kg    0.20 
2. v vrečicah po 250 g kg     2.60 
3. v vrečicah po 500 g     .     .     .    .     .    .     .     .kg     2.20 
4. v  kartonskih  škatlah po 250 g in te v  kartonskih 

škatlah po 15 kg kg     4.25 
5. v kartonskih škatlah po 500 g in te v kartonskih 

škatlah po 15 kg kg     3.05 
5. člen 

Cene za zaobalo in zavijanje, navedene v 3. in 4.členu.* 
je zaračunavati v fakturi kot dodatne postavke na neto cene 
•• proizvode mila, navedene v 1. členu. 

6. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč 8 dni po. objavi v posebni 

izdaji Uradnega lista FLRJ (>Uradna obvestila zveznega urada 
za cene«). ' 

Beograd dne 19. aprila 1045. 
Št. 9353. 

V.   d.   direktorja 
zveznega urada za cene: 

» Marko  Perović  s.   r. 
(Objavljeno v ^Uradnih obvestilih zveznega urada za ce- 

neč z dne 27. aprila 1946. št. 272/17, • popravkom v Uradnih 
obvestilih z dne 15. junija 1946, št. 430/23>) 

ODLOČBA 
o določitvi enotnih cen za tiskanje tkanin iz umetne svile 

za vse območje države 

1.. člen 
Za tiskanje tkanin iz umetne svile se določijo naslednje 

cene: 

1. tiskanje tkanin iz umetne svile v eni barvi  . 
v dveh barvah 
v treh barvah 
v Štirih barvah 
v petih  barvah 

za lm 
din 

. 7.61 
. 11.69 
. 12.15 
. 12.69 
.   14.04 

2. člen 
Te cene veljajo v proizvodnji za vso območje FLRJ brez, 

državnih in samoupravnih dajatev. 

3. člen 
S tem izgube veljavnost vse, dosedanje odločbe o teb 

cenah. ' 
4. člen 

Ta odločba velja od dneva objave v posebni izdaji 
Uradnega Usta FLRJ (»Uradna obvestila .zveznega urada za 
cene«). 

Beograd dne 11. maja 1946. 
Št. 1137S 

V.   d.   direktorja 
zveznega urada za cene; 

Marko Pcrovie"  R,  r. 
(Objavljeuo v »Uradnih obvestilih zveznega 'irada za ce- 

ne« z dne 18. maja 1946, št. 327/20.) 

ODLOČBA 
o določitvi enotnih cen vseh vrst vrvic za vezanje snopov 

1. člen 
Vrvicam za vezanje snopov se določijo naslednje cene: 

za lkg 
> din 

1. vse vrste konopljenih vrvic za vezanje snopov .     . i   35.— 
2. manila (kokosova preja) za vezanje snopov .    .    .     30,— 

2.K člen 
Cena za konopljene vrvice velja v proizvodnji brez dr- 

iavnih in samoupravnih dajatev. 
Cena za manilo velja v prodaji na debelo in ne sme biti 

obremenjena z nohenimi državnimi niti samoupravnimi da- 
jatvami. , 

3. člen r 
Vse odločbe o določitvi cen konopljenim vrvicam za 

vezanje snopov izgube veljavo na dan, ko dobi t;i oriinfba 
obvezno moč. 

4. člen 
Ta odločba velja od dne 24, "niaja 1916 
Beograd dne 24. maja 1946. 
St   12414. 

j V.   d.   direktorja 
• • J     zveznega-urada za cene: 

Marko  Perevii:  s.   r. , 
(Objavljeno v >Uradnih obvestilih zveznega urad;» za ce- 

ne« z dne 1. junija 1946, št. 385/22). 

ODLOČBA 
o podaljšanju veljavnosti odločb zveznega urada za cene 

št. 13.030/45 in 3641/46 

1. Podaljša so veljavnost odločbe zveznega urada za ccae 
št. 13030 z dne 17. decembra 1945 do nadaljnjega. (Urađna os- 
vestila zveznega urada za cene« z dne 21. decembra 1915, &'• «•' 

2. Podaljša se veljavnost odločbe zveznega urada za cen 
št. 3641 z dno 19. februarja 1946.do nadaljnjega.  («rS 
obvestila zveznega urada za cone« z dne 22. februarja i<w 
št. 8.) 

Beograd 29. maja 1946. 
Št. 13139. - .,   . 

V.   d.   direktorja     _ 
zveznega urada za cene- 

Marko Ferović" s.  r. 
urada za (Objavljeno   v   vUiadmli   obvestilih   zveznega 

cene« z dne 8. junija 1946, št. 407/23. Navedeni odločbi se na 
nasata na cene bombažnega prediva in bombažnih tKanin'' ' 

Založba: Upiava Uradnega li*ta LES; urednik.': Eohax Robert: (Jaka tUkaroa >Mftrkur< d. d. — ••! • LiubiiauJ- 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. Priloga k 47. kosu z dne 6. julija 1946. Številka 47. 

bjave 
OPOZORILO NAROČNIKOM 

Lvi vse naročnike zunaj Ljubljane prilagamo danes položnice. Vse 
naročnike prosimo, da nam nakažejo naročnino takoj, ker se mora ta pla- 
čevati vnaprej! Naročnina znaša: mesečno din 24.—, četrtletno din 70.—, 
polletno din 135.—, celoletno din 260.—. 

Posebej pozivamo<zamudnikc, da čimprej poravnajo naročnino, 
ter jim bo dopošiljatev lista sicer ustavljena. Naročnina naj se pošilja 
z navedbo naslova, na katerega list prihaja, ne pa z navedbo kakega dru- 
gega odpošiljatelja. Spremembe naslova (zlasti ob preselitvi) nam, je treba 
takoj javiti, da se more list v redu dopošiljati. 

Upravništvo »Uradnega lista LR S« 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

853. 
Spremembe in dodatki: 

Sedež: Ljubljana, Sv. Jakoba trg 7; 
Dan vpisa: 24. junija 1946. 
besedilo: Jos. Bahovec. 
X» podlagi odločbe okrajnega sodišča 

2  Ljubljani   z   dne   10.   maja   1946, 
P 842/45—9, se izbriše dosedanji imet- 

f1* firme Bahovec. Josip in vpiše novi 
letnik FLRJ. » 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. junija 1946. 

Rg A V 22/3 

S54. 
Sedež: Ljubljana. 
{^an vpisa: 24. junija 1946. 

* Besedilo:  Jos.  Bahovec y  Ljubljani, 
^•Jakoba trg 7. 

Na podlagi odločbe ministrstva za tr- 
f£Vlno in preskrbo z dne 10. VI. 1946, 
y st. 1505/2, je prešla tvrdka v likvi- 

likvidatorja: Adamič Avgust v Ljub- 
••,• Rožna dolina IX/12, 
*, frko Sonja, pravni referent pri MLO 
poljana. 

Mkvidaçijska  firma: kakor doslej s 
v'stavkom >V likvidaciji*:. 

- podpis firme:    Likvidatorja   skupno 
opisujeta likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. junija 1946. 

Rg A V 22/4 

855, , * 

Židft5e.ž: LJubljana, Gosposka ulica in 
Pevska ulica. 
ì£n vpisa: 24. junija 1946. 
lMUof Karl Prelog. 

ln SWa se likvidatorja Nosan Karl 
?Piaan        ^0' ker sta bila PQmotno 

Na podlagi odločbe ministrstva za tr- 
govino in preskrbo z dne 10. VI. 1946, 
IV št. 160/10, se vpišejo likvidatorji: 

Škrajnar Anton, delegat tvrdke, Več- 
na pot 8, 
•••••• Vladimir, referent MTP, Kot- 

nikova 17, 
Avšič Drago, poslovodja Nabavne in 

prodajne zadruge, Društvena 12 — vsi 
v Ljubljani. 

Likvidatorji skupno podpisujejo likvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. junija 1946. 

Rg A IV 42/8 

856. 
Sedež: Majšperk. 
Dan vpisa: 22. junija 1946. 
Besedilo: Tovarna stroju, družba z o. 

z. v Majšperku. 
Na podlagi sodbe vojaškega sodišča 

mariborskega vojnega področja v Mari- 
boru od 21. avgusta 1945, opr. št. Sod 

• 931/45—29, se na predlog delegata vpi- 
še, da so ta firma kakor tudi osnovne 
vloge družbenikov, in sicer: Pichler Ma- 
rije prej vdove Kubricht roj. Novak v 
znesku din 500.000.—, Novaka Franca v 
znesku din 250.000,— in Novak Marije v 
znesku din 250.000.—, vseh iz Majšper- 
ka, prešle v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 22. junija 1946. 

C III 15/17 s 

* ' 
857. 

Sedež: Majšperk. 
• Dan vpisa: 22. junija 1946. 

Besedilo: >Vunateks« industrija vol- 
nenih tkanin, družba z o. z. v Maj- 
šperku. 

Na podlagi sodbe vojaškega sodišča 
mariborskega vojnega področja v* Mari- 
boru od 21. avgusta 1945, opr. št. Sod 
931/45—29, £e na predlog delegata vpi- 
še, da so ta firma kakor tudi osnovne 
vlog'» druvbenikov, in sicer: Pichler Ma- 
rije prei vdove Kubricht roi Novak-v 
znesku din 300.000—,   Novaka Franca i 

v znesku din 150.000.— in Novak Marije 
v znesku din 150.000.—, vseh iz Majšper- 
ka, prešle v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 22. junija 1946. 

C III 5/14 

858. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 10. junija 1946. 
Besedilo: Dragotin Koglič. 
Na predlog VLRS, ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo, obči oddeltk, od 
5. junija 1946, zap. št. I P 2630/46-dr. S., 
se v spremembi tusodne odločbe od 28. 
maja 1946, opr. št. Rg A II 41/8, vpiše: 

1. ponovna začasna državna uprava te 
firme, 

2. začasni upravnik Koprivnik Albin. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 10. junija 1946. 
A II 41/10 

8:9. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. junija 1946. 
Besedilo: >Unio« lovarna kemično 

tehničnih izdelkov Maribor. 
Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 

ne komisije v Mariboru od 29. oktobra 
1945, opr. št. 2665, se vpiše, da sta de- 
leža družbenikov Kormana Franca 1• 
Jerauša Mak-u, tovarnarjev v Mariboru, 
prešla v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 8. junija 1946 

9 A 23/11 

8G0. 
Sedež: Slov. Bistrica. 
Dan vpisa: 10. junija 1946. 
Besedilo: Tovarna kovin Zugmayer in 

Gruber, Slov. Bistrica. 
Na podlagi sodbe vojaškega sodišča za 

mesto Maribor od 21. avgusta 1945, opr. 
št. Sod 989/45 in odločbe okrajnega so- 
dišča v Slovenski Bistrici od 24. maja 
1946, opr. št. Zp 2/46-10, se vpiše, da 
so vse pravice imetnikovegà podjetja, 
posebno pa družbenikov ing. Paula Zug- 
mayerja, industrialca na Dunaju I,-Ervi-. 
na Zugmayerja industrialca v Waldegg- 
Niederdonau, Gustava Gruberja, indu- 
strialca na Dunaju XIII, Jožefa Gruber- 
ja, industrialca v Slov. Bistrici in Vilje- 
ma Paulina, industrialca v Zagrebu, in 
sploh vse delnice te firme prešle v dr- 
žavno last FLRJ.    .'< 

Izbriše se vseh pet navedenih druž- 
benikov.   . ' 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 10. junija 1946, 

9 A 6/10 



Siran 294. ^^^^^^ 

Izbrisi: 
861. 

-Sede/.- Ljubljana. 
Dan   izbrisa:  24. junija 194C. 
Besedilo:   Gradbeno   podjetje   Cihlar 

Jože. stavbenik v Ljubljani. 
Zaradi nove ureditve državnega go- 

spodarstva. 
Okrožne sodišče v Ljubljani 

dne 22. junija 1946. 
Rg A VIII 50/3 

* / 
862. 

Sedež: Maribor. ,, 
Dan izbrisa: 17. junija 1946. 
Besedilo:   Ubald  Nassjmbeni,  stavbe- 

no podjetje v Mariboru. 
Firma izbrisana  na podlagi odloka 

I.RS, ministrstva za gradnje, obči odde- 
lek cd 11. junija 1946, št. 2286. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 17. junija 1940. 

"* A IV 24/5 
* 

863. 
Sedež: Ptuj. 
Dan izbrisa: 17. junija 1946. 
Besedilo: Wilhelm Dciigg, mestni 

stavbeni mojster v Ptuju. 
Firma izbrisana na podlagi odloka 

LRS,.ministrstva za gradnje, obči odde- 
lek od 11. junija 1946, št. 2288, v Ljub- 
ljani. 

Okrožno kot trn. sodišče v Mariboru 
dne 17. junija 1946. 

A I 39/11 

Zadružni register 

Vpisi; 
864. 

Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 19. junija 1946. 

-   Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Vojniku. 

Naloga zadruge je: 
a) du komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter «>- 
di o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasenisko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo; 

č) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun po 
krkovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi prodelovalnice mleka; 

' ' e) da priskrbi   in   vzdržuje   skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov;, 

i) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada k 
pospeševanju živinoreje. 

, Zaradi uspešnejšega poslovanja vrši 
zadruga delo po odsekih. 

Vse te naloge' opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodistva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne ï>. januarja 1946 za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša en sto din • se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo., 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih določeno drugače, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in štirje člani, ki jih vse 
voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Prekoršek Anton, kmet, Prekorje, 

predsednik, 
Kos Kari, kmet, Zadobrova, tajnik, 
Brezovnik Vlado, kmet, Vojnik, bla- 

gajnik, 
Skočir Anton, kmet, Nova cerkev, 
Goleš Anton, kmet, Šmartno, 

' Krameršek Ivan,  kmetski sin, Bezo- 
vica, 

Pristovšek Ferdo, kmet, Vojnik. 
Zadrugo zastopata in podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravneg odbora. 

Okrožno sodišče  v  Celju 
dne 19. junija 1946. 

Zt 65/46 — Zadr VII, 16/2 

865. 
Sedež: Žalec. ! 
Dan vpisa:  19. junija  1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Žalcu. 
C Naloga zadruge je: 

a) nabava gospodarskih in življenj- 
skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nika, ( 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednika, 

c) ustanavljanje posebnih odsekóv za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in goz-' 
darstva, če in dokler ni v istem okolišu 
posebne zadruge te vrste, 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist, 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za, poglobi- 
tev zadružne vzgoje in aktivnejšega so- 
delovanje ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. .- 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 15. maja 1945 za nedoločen čas. 

, Zadružni delež znaša petdeset dinar- 
jev in se mora plačali ob vstopu v za- 
drugo,- 

Vsak zadružnik jamči še s Skratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se na- 
bijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
1 nik,  podpredsednik,  tajnik,  blagajnik, 

morebitni načelniki odsekov in 7 članov, 
k; jih vse voli skupščina za dobo ,3 let. 

ČLani upravnega odbora sor 
Zaje Konrad, uradnik v Žalcu, pred- 

sodnik. 
Gorišek Ka-1   kmet, Griže, podpred- 

«con.'k, 
Bizjak Franc, rudar, Zabukovca, 
Potočnik Jože, rudar, Liboje, 
Robas Anton, tajnik LO Petrovce. 
Cizej Štefka, gospodinja Megojnice, 
Zupane Fani, tajnik LO Megojnice, 
Mikuž Jože, upokojenec v Žalcu, bla- 

gi.mX 
Škoberne Alojz, čevljar, Št. Peter.        -, 
Lubej Franc, čevljar. Št. Pavel, 
Auhreht Jakob, čevljar, Žalec, 
Kač Jože, tajnik,-Polzela, 
Kojnik Ida, uradnica, Žalec, tajnik. 
Zadrugo    zastopata    in    podpisujeta 

predsednik "in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v  Celju 
dne 19. junija 1946. 

Zt 61/4G/3 — Zadr VII 14/3 
* 

866. 
Sedež: Črnomelj. / 
(OkoTiš zadruge obsega kraje: vse po- 

rečje v Beli Krajini z levim bregom Kol- „ 
pe v okraju Črnomelj.) 

Besedilo: Ribarska zadruga z omeje- 
nim jamstvom v Črnomlju. 

Pravila je sprejela ustanovna skupš«i" 
na dne 9. junija 1946. Zadruga je usta- 
novljena za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: .        . 
a) pospeševati sladkovodno ribarštv°- 

in ribolov v splošnem, 
b) postavljati lastne ribogojnice ltl 

ribnike, gojiti v njih ribe, ribji zttfc®> 
mladice   n rake, po možnosti, .. 

c) čuvati ribarske revirje, nadzorovan 
vodne steze, 

e) izdajati svojim članom ribolov«0 

pravice, 
d) nabavljati svojim članom vse vrS'e 

ribarskih potrebščin, 
e) pridobivati zase in za svoje, $an  • 

ribarske pravice in revirje, 
f) ustanavljati ribiške zadružne Pr0" 

dajalne'in poslovalnice, .,• 
g) vnovčevati vse vrste sladkovodni" 

rib in rakov, 
h) prirejati poučne zlete, tekme, raz- , 

stave rib in rakov, .       ••   o 
^    i) prirejati in pospeševati diskusije 
znanstvenih uspehih iz ribarske stroK> 

j) izdajati, naročati in širiti med svo], 
člane ribarsko strokovno čtivo, 

k) naslavljati na federalne in zvezn© 
drž. oblasti predloge, peticije, mnenj» 
itd. v ribarskih zadevah. ,• 

Poslovni delež znaša 200 din.    Vsa 
zadružnik jamči  še s petkratnim z», 
skom vpisanih deležev. Zadružni dei«^ 
se ne obrestujejo in se nanje ne izi 
čujejo dividende. Zadruga ni op"»0 

plačila taks. '-   •       , -u 
,   Upravni odbor sestavljajo I?1«*18*"?^ ;- 
podpredsednik, tajnik, -blagajni«. "^ ,- 
bitni načelniki odsekov in 3 do /_    ,^•• 
nikov.   Zadrugo zastopa upravni <^ 
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aH tisti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
ot'bora. 
, Skupščinski sklepi in priobčilve za- 
druge članom se objavljajo na zadružni 
razgìasni deski. 

Člani upravnega odbora so: 
Šetinc Jože,   čevljar,   Tribuee št. 21, 

Predsednik, 
Štampohar Julij, čevljar, Gradac št. 7, 

Podpredsednik, 
v Pavlin Danilo, uradnik OLO Črnomelj 
st. 205, tajnik, 

Doltar Jože,   mizar, Črnomelj št 16, 
Magajnik, 

Jeršin Ivan, krojač, Črnomelj št. 61, 
odbornik. 

Kvas Vojko, trgovec, Črnomelj št. 95, 
zbornik, .   . 
„Križan Tone, posestnikov sin, Gradac 
st- 1, odbornik, 

Butala Miha, čevljar, Butoraj št.  10, 
odbornik. 
krožno kot trp. sođišFo • Novem mestu 

dne 19. junija 1946. 
Zt 52/46 - Zadr II 112/1 

* 
867. 
, Sedeži ninje. (Okoliš zadrugo obsega 
*«4e Hinje, Pleš, Lazina, Hrib, Prevo- 
de, Zvirče, Ratje, Visejc, Sela, Vrh, Lo- 
Pata.) 

besedilo: Obnovitvena zadruga z onic- 
'(;«im jamstvom v Hinjah. 

Zadruga je ustanovljena dno 19. niar- 
•c,a !946 za nedoločen čas. — Naloga za- 

u8& je: a) da pod vodstvom tehnične- 
Ca, strokovnjaka prouči terenske razme- 
x,> in izdela obnovitveni načrt, za svojo 
Vas'. b) da pod 'vodstvom gospodarskega, 
slrokovnjaku izdela proračun obnovit- 
Venih del za vsakega posameznega cla- 
113 in za celotni okoliš; nadaljo določi 
^Šino obremenitve v delu in denarju m 
^Plačilni načrt za vsakega člana; c) da 
.Posreduje med člani in narodno oblast- 
j0. ureditev zemljiškoknjižnih, služnost- 
?ltl in drugih event, spornih odnosov 
"»masacija); č) da priskrbuje kredit za 
«abavo materiala in izvedbo obnovitve- 
(!"! del; d) da skupno nabavlja in izde- 
ri6, zbira in porazdeljujo med svojo 
£latî.e gradbeni material; e) da s priteg- 

. £UviK> vséh razpoložljivih delovnih mo- 
V; Pod vodstvom tehničnega strokovnja- 
>l obnovi porušena naselja po predlo- 
gam in odobronem obnovitvenem na- 
Jiu; f) da po možnosti od pristojnih vo- 
1'^ih oblasti izposluje pritegnitev do- 
i;vnHi moči, zlasti iz vrst vojnili ujetm- 
v0v ter jim odreja delo po njihovi stro- 
*0vni usposobljen sti. 

Zadružni delež znaša 200 din.   Vsak 
rožnik jamči še z lOkratnim zneskom 

, J-,Sanih deležev. Zadružni deleži so ne 
• orestujejo in se nanje no izplačujejo 
aividende. 
^Zadruga ni oproščena plačila taks. — 
Df^ravni ođbor sestoji iz predsednika, 
predsednika, tajnika, blagajnika in 4 
^"Ormkov. Zadrugo zastopa upravni 
Unr

0r' ZanJ° podpisujeta po dva člana 
ga T"ega odb°ra/od katerih smo ene- 
~a<j"

ac,°mešč:iti pooblaščeni uslužbenec 
- uSe, ki pa mora biti prijavljen re- 

gistrskemu sodišču radi vpisa. — Obja- 
ve in priobčilve zadruge članom se na- 
bijejo na zadružni razglasni deski. — 
Člani prvega upravnega odbora so: Roje 
Jože, kniet, Lopata št. 28, predsednik, 
Lovše Ježe, kmet, Hinje št. 2, pod- 
predsednik, Razpotnik JožeJ dijak. Hrib 
št. 10, tajnik in blagajnik, Plot Franc, 
kmet, Žvirčo št. 47, odbornik, Turk Jo- 
že, kmet, Visejc št. 2, odbornik,. Vid- 
mar Anton, kmet, Lopata Št. 15, odbor-, 
nik, Grm Ignac, kmet, Pleš št. 6, od- 
bornik. 
Okrožno kot trp. sodišče v Norem mestu 

dne .29. maja 1946. 
Zl 45/46 — Zadr II 105/1 

* 
86«. 

Sedež: Novo mesto. 
(Okoliš zadrugo obsega kraje Novo 

mesto, Kandija, Žabja vas, Gotna vas, 
Šniihel, Drska, Brod, Bršljin.) 

Besedilo: Gospodarska zadruga malih 
gospodarjev z omejenim jamstvom v No- 
vem mestu.        j 

Zadruga je ustanovljena dne 19. maja 
1946 za- nedoločen čas. 
, Namen zadruge je: 
• 1. Pospeševati med zadrugarji: 
: a) rejo malih živali (zajcev, perutni- 
ne, koz. ovc, gosi itd.), 

b) vrtnarstvo iii sadjarstvo, čebelar- 
stvo, kolikor ne bi v tem pravcu delala 
že kaka druga zadruga, 

2. skrbeti za vnovčevanje pridelkov 
svojih članov, 

3. skrbeti za cenen nakup krme, se- 
men, gnoja, orodja in drugega, kar rabi 
zedrugar pri svojem gospodarstvu. 

Delež znaša din 100.—. Vsak za- : 
družnih jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih deležev. Zadružni deleži so ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
dividende. Zadruga po najnovejši ured- 
bi ni oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 odborniki. Zadrugo za- 
stopata in zanjo podpisujeta predsednik 
in tajnik upravnega'odbora, če sta od- 
sotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Vse objavo in priobčitve članom se 
iiabijejo na zadružni razglasni deski, si- 
cer pa še, kakor določa člen 19. pravil. 

• Člani prvega up ravnega, odbora so: 
Lilija Vekoslav, učitelj v pok., v No- 

vem mestu, šukljetovac. št. 11, pred- 
sednik, 

Lakner Franc, upravnik tiskarne v 
Novem mestu, Kandijska c. št. 9, tajnik, 

. Mihelčič Pavle, trgovski nameščenec v 
Novem mestu, Glavni trg 21, blagajnik, 

Kastelic Darko, mizar v Novem me- 
stu, Sokolska ul. št. 3, odbornik,, 

Gütman Perdo, mizar v Novem me- 
stu, Zagrebška cesta 5, odbornik, 

Sonc Alojzij, davčni uradnik v Novem 
mestu, Loka št. 1, odbornik, 

Smrdelj Jakob, sodni uradnik v pok". 
v No.vem mestu, cesta v Mlin št. 3, od: 
bornik. 
Okrožno kot trg. sotliSEo v.Novcm mestu 

dne 18. juniia 1946. 
' -      Z t 5I/4G — Zadr. • 111/1 .   ni, 

8C9 
Sedež: Novo mesto. 
(OkoliS zadruge obsega reko Krko s 

vsemi pritoki, razen Temenice cd izv:ra 
do Ponikev, od črte zalvorjiica Debelja- 
kovega v Podgozdu na desneni bregu 
Krke in,zatvornica Glavanovega mlina v 
Gornjem kotu na levem bregu do Dvor- 
nikovega jezu v Krški vasi. 
i Besedilo: Ribarska zadruga z omeje- 
nim jamstvom za. okrožje Novo mesto v 
Novem mestu. 

Naloga zadruge je: 
a) pospeševati sladkovodno  ribarstvo  • 

in ribolov v splošnem; 
' b) poslavljati   razne   ribogojnice   in 
ribnike, gojiti v njih ribe, ribji zarod, 
mladice \n rake, 

c) čuvati ribarske revirje, nadzorova- 
ti vodne stezo in čistilne naprave; , - 

č) izdajati   svojim   članom   ribolovne 
pravice v svojih v najem ali v upravlja--' 
nje prevzetih vodah, v okviru obstoječih 
zakonov; • 

d) nabavljati svojim članom vse vrste - 
ribarskih potrebščin ter vse v ribarsko 
stroko spadajoče predmete brez posred- 
nikov; 

e) pridobivali zase in za svoje člane* 
ribarske pravice in revirje brez posred- 
nikov; 
' f) ustanavljati   ribiške   in   zadružne • 
prodajalne   in   poslovalnice   v   zaprtih v 
prostorih in na prostem; 

g) vnovčevati vse vrste sladkovodnih 
rib in rakov; 

h) prirejati svojim članom poučne zie- 
te, tekme, razstave sladkovodnih, mor- 
skih, domačih in iniportiranih rib in ra- 
kov/ki bi niogle našemu,trgu, ribarske? 
mu in zadružnemu razvoju na kakršen 
koli način koristiti; 

i) prirejati in pospeševati diskusije o 
preizkušenih znanstvenih uspehih iz ri- 
barske stroke ter vzpostavljati zveze s - 
strokovnjaki in znanstvenimi društvi do- 
ma in v tujini, ki imajo podobne na-, 
mene; 

j) naslavljati na federalne in zvezne 
drž. oblasti predloge, peticije, mnenja 
itd. v ribarskih zadevah; 

k) izdajati, naročati in širiti med svoje 
Člane vse v ribarsko stroko spadajoče 
strokovno clivo. 

• Za dosego te naloge si sme- zadruga r 

priskrbeti potrebne stavbe in' tehničner 
naprave ter si pribaviti.v ta namen po-4 
trebne koncesije. 
. Vse te naloge opravlja zadruga radi v 
samopomoči in izboljšanja gospodarstva " 
svojih članov in delovnega ljudstva: 

Zadruga je ustanovljena ,dne 19. maja 
1946 za nedoločen čas. : -. ',' 

Zadružni delež znaša 500 din.. Vsak : 
i zadružnik iamči še s petkratnim zne-* 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje." ne izpla- 
čujejo^ dividende. Zadruga po.novi ured-" 
bi ministrstva za finance ni oproščena 
plačila taks.  . ......      ... - 
. Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni načelniki odsekov ter 4 do 9 od- 
bornikov. 
'• Zadrugo zastopa upravni odbor ali,il- ^ 
šlij ki ca ta .uouDlasiii. nieno fkmo i»'" 
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"pcJpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora. 

Skupščinski sklep, in. priobčitve za- 
druge se objavljajo na zadružni raz- 
glasili deski. 

Ciani upravnega odbora so: 
Sartori Boris, predsednik okrožnega 

sodišča v Novem mestu. Dr. Volčičeva 
ui  3, predsednik. 

Suhi Branißlav, šef pododseka za iz- 
dajo potnih dovoljenj, Novo mesto. LCK 
čenska c. 9, podpredsednik, 

Kobe Roman, trgovec, Novo mesto, 
Glavni trg št. 16, tajnik, 

Breščak Milan, uradnik DES Novo me- 
sto, Breg 13, blagajnik, 

Adam Ivan, brivec, Novo mesto, Pre- 
šernova ul. 15, odbornik, 

Gačnik Franc, kmet, Brod št. 6, od- 
bornik, 

Gorupič Radko, železničar, Šmiliel št. 
S4. odbornik, < 

Blažič Anton, kmečki delavec, Žihovo 
selo št. 5, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 14. junija 1946. 
Zt 49/46 — Zadr II 109/1 

* 
870. 

Sedež: Škocijau. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Škoci- 
jaiui. 

Na podlagi zapisnikov ustanovne skup- 
ščine z dne 10. februarja 1946 in izred- 
nega občnega zbora z dne 14. aprila t. L 
se izvrši v zadružnem registra pod Zadr 
I 128 izbris doslej obstoječe Živinorej- 
ske selekcijske; zadruge z omej. jam- 
stvom v Škocijanu, njenih pravil in vseh 
še vpisanih načelstvenih članov, ker je 
prenehala poslovati in pristopila z vse- 
mi svoj|mi člani,' ki sprejmejo vse pra- 
vice in dolžnosti na podjagi novih pra- 
vu, k novo ustanovljeni "zadrugi. Prevze- 
majoča nova zadruga sprejme vsa akti- 

, va in pasiva prenehajoče zadruge, zara- 
di česar odpade izvedba posebne likvi- 
dacije stare zadruge. 

Nato se izvrši vpis uovo ustanovljeno 
zadružne tvrdke kakor sledi: 

Sedež: škocijau. 
(Okoliš obsega kraje bivše občine Ško- 

cijau ali krajevnih ljudskih odborov 
Škocijan, Stara vas, Dobrava, Grmulje, 
Dol. Dole, Zagrad, Krsinj vrh, Stara Bu- 
čka ter vasi_Zalog in Osrečje.) 

Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v škocijanu. 

•Nova zadruga je ustanovljena 10. fe- 
bruarja 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

mjerno živino svojih zadružnikov ter vo- 
di o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko. ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno- nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna; zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, < zla- 
sti plemen jake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo; 

č) da prejema od Planov mleko, ga 
psedeluje in plačuje za ••• račun po 

kakovosti ah povprečno ter to mleko ii 
mlečne izdell e vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mleka; 

e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

f) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovarja, 
strokovna predavanja in kar še spada k 
pospeševanju živinoreje; 

Zaradi uspešnejšega poslovanja vrši 
zadruga delo po odsekih. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči • izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

V splošnem torej pospešuje živinorejo 
poleg pa še svinjerejo, konjerejo in ko- 
košjerejo. 

Zadružni delež znaša 50 din. Vsak za- 
družnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih deležev. Zadružni deleži se ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
dividende. Zadruga po novi odredbi ni 
več oproščena plačila taks. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 4 odborniki. Zadrugo 
zastopa upravni odbor, ali tisti, ki ga 
pooblasti upravni odbor, njeno firmo pa 
podpisujeta po dva člana upravnega od- 
bora. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge članom se nabijejo na razglasili 
deski in javno razglasijo pred cerkvijo 
ob nedeljah. 

Člani prvega upravnega odbora, te no- 
voustanovljene zadruge so: 

Barborič Anton, kmet, Saviuek^t. 3, 
predsednik, 

Novšak Ivan, kmet, Škocijan št. 6, taj- 
nik, 

Selak Ivan, kmet, Dobrava št. 5, bla- 
gajnik, 

. Rifel Franc, kmet, Zalog št. 15, od- 
bornik, 

Mlakar Franc, kmet, Zloganje št. 24, 
odbornik, 

Bregar Anton, kmet, Hudenje št. 6, 
Odbornik, 

Švigel Janez, kmet, Stara Bučka št. 6, 
26, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Norem mestu 

dne 6. junija 1946. 
Zt 47/46 — Zadr II 107/1 

* 
871. 

Sedež: Travnik. 
(Okoliš zadruge obsega kraje Travnik, 

Srednja vas, Šegova vas, Hrib, Retjenn 
iMali log.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom Travnik — Loški potok 
v Travniku. 

Zadruga se je vpisala v zadružni re- 
. gister na podlagi zapisnikov a) ustanov- 
* ne skupščine z dne 26. avgusta 1945 ter 
b)  I. redne skupščine z dne 5. maja 
1946. 

Zadruga je ustanovljena za ne- 
določen čas. —. Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka prouči terenske, razme- 
re in izdela obnovitveni načrt za svojo 
vas; b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovit- 
venih del za vsakega posameznega ola* 

ua in za celotni okoliš; nadalje določi 
višino obremonitve v delu in denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; c).da 
posreduje med člani in narodno oblast- 
jo ureditev zemljiškoknjižnih, služnost- 
nih in drugih event, spornih odnosov 
(komasacija); č) da priskrbuje kredit m . 
nabavo materiala in izvedbo obnovitve- 
nih del; d) da skupno nabavlja in izde- 
ljuje, zbira in porazdeljuje med svoje 
člane gradbeni material; e) da s priteg- 
nitvijo vseh razpoložljivih delovnih mo- 
č pod vodstvom tehničnega strokovnja- 
ka obnovi porušena naselja po predlo- 
ženem in odobrenem obnovitvenem na- 
črtu; f) da po možnosti od pristojnih vo- 
jaških oblasti izposluje pritegnitev de- 
lovnih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetni- 
kov ter jim odreja delo po njihovi stro- ~ 
kovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 200 din. Vsak 
zadružnik jamči še z lOkratnim zneskom 
vpisanih deležev. Zadružni deleži se ne 
obrestujejo in se nanje ne izplačujejo 
dividende. 

Upravni odbor je bil prvotno sestav- 
ljen iz predsednika, tajnika, blagajnika - 
ter 4 odbornikov, kasneje pa jo bil raz- 
širjen še za 3 nadaljnje odbornike, člen 
10. pravil se je v toliko spremenil. -7; 
Zadrugo zastopa upravni odbor ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa pod; 
pisujeta po dva člana upravnega odbora^ 
— Skupščinski sklepi in priobčitve za; . 
druge članom se objavljajo na zadružni 
razglasili deski v poslovnih prostorih v 

Travniku št. 73. — člani upravnega od- 
bora so: Bartol Alojzij, kmet, Trav)* 
št. 58, predsednik, Vesel Marija, delav' 
ka, Travnik št. 100, .tajnik, Kordiš A• 
zij, čevljar, Travnik 93,- blagajnik, l>eV" 
stik Franc, kmet; Travnik št. 7, odbor- 
nik, Bartol Alojzij, kmet, Travnik št.. 2"» 
odbornik, Mikolič Ivan, kmet, Travnik 
št   70, odbornik,   Lavrič  Franc, kntot, ( 
Hrib št. 14, odbornik, Debeljak Janez, 
kmet, Travnik št. 22, odbornik, Debe- 
ljak Alojzij, delavec, Retje št. 115, <*j: 
bornik,  Lavrič Ludvik, kmet, Travnik 
Št. 33, odbornik, medtem ko so prvotno 
izvoljeni člani upravnega odbora, in s}'. 
cer predsednik Ruš Jože, posestnik i& 
Travnika  št.   75   ter  odborniki   Vesel 
Alojzij, pos. iz Travnika št. 34, Debeljak 
Janez iz Šegove vasi št. 17 ter-Mikulic 
Janez iz Travnika ne vpišejo, ker so 
medtem izpadli iz načelstva. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne-14. junija 1946. 
Zt 48/46 - Zadr II 108/1 

* 
872. 

Sedež: Tribučc. ., 
(Okoliš zadruge obsega kraje Tri• 

če, Bojanci, Pribinci, Desinec, Bedenp 
Besedilo: Živinorejska zadruga A om.- 

jamstvom v Tribučah. 
Zadruga je ustanovljena 13. janua - 

ja 1946 za nedoločen Čas.     ' .  . 
Naloga zadruge je: __•. 
a) da komisijsko izbira za pleme pn 

merno  živino svojih  zadružnikov 
vodi o teh živalih kontrolo; ' 

b) da vodi rodovnik in .mo,lz?° „ •• 
trote. Rodovnik mora Voditi Ioüen<>/0 
pasemsko ustrezajoče in drugo goveu . 
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Molano nadkoutrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

.c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
' sti plemenjake in živinorejske potreb- 

ščine za svoje zadružnike ali posredu- 
je Jako nabavo; 

- P) da prevzema od članov mleko, ga 
Predeluje in plačuje za njih račun po 
kakovosti alj povprečno ter to mleko 
m mlečne izdelke vnovčujc; 

d) da v dosego to naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralni- 
Ce iu po potrebi predelovalnice mleka; 

e) da priskrbi iu vzdržuje skupne 
Pašnike  za živino svojih  zadružnikov; 
,0 da priyeja za svoje zadružnike ži- 

vilske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
* pospeševanju živinoreje. 

Zaradi uspešnega poslovanja oprav- 
ka zadruga delo po odsekih. 

• Vse te naloge opravlja vadi samopo- 
5'°Pi in izboljšanja gospodarstva svojih 
clanov in delovnega ljudstva. 

• zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
^adruinik jamči še z desetkratnim zne- 

skom vplačanih deležev. Zadružni delc- 
Zl se no obrestujejo in se nanje lic iz- 
ločujejo dividente. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
'aJ"ik, blagajnik in 7 odbornikov. Za- 
?!'l,go zastopa upravni odbor ali tisti, 
v\ Sata pooblasti, njeno firmo pa pod- 
i^llieta vedno po dva člana upravnega 

n "Jave in priobčilve zadružnim čla- 
j ni se nabijpjo na zadružni razglasili 
"e^i  in   tudi  še   tako, da  vsak  Plan 

• P-favncRa -odbora obvesti svoj  okoliš. 
Wani prvega upravnega' odbora so: 
J. Kozan  Jernej,  posestnik  in   kmet 

v 1'ribuPaIi št. 0. predsednik, 
f|, -• Vlasič Jožef, posestnik in kmet v 
lvibučah št. 28, tajnik, 
„^ Vrlinič ïlija, posestnik in kmet v 
ciancili št. •)4, blagajnik, 
t, *• Vrfinič Rado, posestnik in kmet v 
•^aiicii, št. 42, odbornik, 

"?; V-ranešiP Jože, posestnik in kmet 
v Ji'ibučah št. 42, odbornik, 
»6. Sedlar Jože, posestnik in kmet v 
u^incu št. S, odbornik, 
• '• Črnk Miko, posestnik in kmet v 
^nur.št. 10, odbornik, 

°- Jankovi« Jurij, posestnik in kmet 
J'ibinciu št. 14, odbornik, 

j» .• Zarkovič Jurij, posestnik in kmet v 
fucili SI. 4, odbornik, 

j) :{*• .Crnio Matija, posestnik in kmet v 
Jamčili št. 11, odbornik. 

*r«2iio kot trs. sodišče v Novem mestu 
dno 27. aprila 1946. 

...     Zt 41/46 — Zadr II 101/1 

Spremembe in dodatki: 
«73. 

4 Sed,ež: Žalec. 
"an vpisa: 21. junija 1946.   •- 
besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

8Y °- i- v Žalcu. 
so ?.obCncm zboru z dne 3. marca 1946, 

bila spremenjena' pravila v čl.  5.: 
• zad   -ru?'nî <le,lo# znaSa cn sto din'' vsak 

Vi.rv
r"/',1ik jamči So z desetkratnim zue- 

.^ßi vpisnih deležev. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Gorišek Karl in Aubreht Jakob, vpiše- 
jo se Tavželj Stanko, profesor, Žalec,' 
podpredsednik, Rajh Ivan, fin. kontro- 
lor, Žalec in Podgoršek Peter, zidar, 
Sv. Pavel pri Preboldu. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. junija 1946. 

Zadr. VII 14/5 
* •', 

874. 
Sedež: Lalko. 
Dan vpisa: 7. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna 'zadru- 

ga z o. j. v Laškem. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Deželak Ivan, Mlakar Anton, Repe Ja- 
nez in Vodončnik Alojz, vpišejo se Rož 
Milutin, .skladiščnik, Laško 108, Prinčič 
Lado, nameščenec, Laško 19, Lah Franc, 
posestnik, Zg. Rečica in Požun Stanko, 
Zg. Rečica, kot pooblaščenec pa Lešnik 
Alojz, upravnik zadrugo Laško. 

Spremenijo se pravila v 5. členu, dru- 
gem odstavku, ki se glasi: »Vsak zadruž- 
nik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev« in 

vil. čleliu, ki se glasi: »Zadrugo za- 
stopata in zanjo podpisujeta dva člana 
upravnega odbora, ali cn član upravne- 
ga odbora in upravnik, ki ga upravni od- 
bor po predhodni načelni odločbi skup-, 
ščiue za to pooblasti.« 

Spojita se z Nabavno in prodajno za- 
drugo z o. j. v Laškem kot sprejcinajočo 
zadrugo: Nabavna in prodajna zadruga 
v Laškem r. z. z o. j. in Nabavna in 
prodajna zadruga Rečica pri Laškem r. 
z. z o. j. 

Okrožno sodišče v  Celju 
dne 7. junija 1946. 

Zadr VI 122/5 

* 
875. 

Sedež: Belca, p. Mojstrana. 
Dan vpisa: 24. junija 1946. 
Besedilo: Lcsno-produktivna  zadrug 

z omejenim jamstvom na Belci, p. Moj- 
strana. 

Na skupščini dne 23. maja 1946 so bi- 
la spremenjena zadružna pravila v čl. 
1., 5., 19., 21., 24. in 26.      - 

Vsak družbenik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. junija 1946: 

Zadr. V 31/2 

876. 
Sedež: .Maribor. 

i Dan vpisa: 22. junija 1946. 
Besedilo: »Drava« zavarovalna zadru- 

ga z o. j„ v Mariboru. . 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 

ga Odbora: 
Valjak Djuro, zas. nameščenec in po- 

sestnik, Maribor, Grajska 5, 
Vantar Miha, knjigovez ili trgovec v 

Mariboru, Tyrseva ul. 7, 
dr. Rapotéc Vinko, odvetnik in po- 

sestnik v Mariboru, Partizanska c. 20, 
Maver Ciril, lekarnar in posestnik v 

Mariboru, Gosposka ul. 12, 
dr» Ploj Miroslav, veliki župan v pok. 

in posestnik v Mariboru, Badldva uL 3. 

Nadalje se izbriše k sopodpisovanju 
pooblaščeni nameščenec zadruge: Perii 
Franjo, pisarniški ravnatelj v Mariboru, 
Kneza Koclja ul. 19. 

Vpišejo pa se uavoizvoljciii Plajii 
upravnega odbora: 

dr. Šnuderl Makso, narodni poslanec, 
Beograd, Smiljaničeva 33,' 

Kerševan Albin, ekonom Narodnega 
gledališča v Mariboru, Pipuševa ul. 12, 

Kunst Vaclav, upravnik pošte v Ma- 
riboru, Trg Svobode .6. 

Lorger Mirko, šef Borze dela v Mari- 
boru, Maistrova ul. 13, 

dr. Slokan Zmago, šef vojne bolnice 
v Mariboru, Partizanska c. 1. 

Okrožno kot trj;. sodišče v Mariboru 
dne 22. junija 1946. 

Zadr H 57/81 

877. * 
rSedež: Kostanjevica na Krki r. z. z 

-•••. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omej. jamstvom v Kostanjevici na 
Krki. 

Na podstavi zapisnika prve redne 
skupščine z dne 24. marca 1946 se vpi- 
še še kot član upravnega odbora: Ku- 
har Alojzij, posestnik y Maiolicali št. 7, 
tor je sedaj odbor popoln. 

Okrožno kot trp. sodišče v Novem 
mestu 

dne 14. aprila 1916. 
Zadr II 32/2 

To 423/46 
Oklici 

2353 
Tožeča stranka dr. Brolih Mirko, vodja 

podružnice za ugotavljanje zločinov oku- 
patorja v Mariboru, Erjavčeva ulica 8/L, 
je vložil »oper Brolih Frideriko, gospo- 
dinjo v Studencih, Bolfenkova ulica 12, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. 
• Javna usina razprava je določena na 
18. julija 1946 ob 11. uri pri tuk. sodi- 
šču v sobi št. 84. 

Ker bivališče toženo stranke ni zna-, 
no. ji postavlja sodišče tov. Kneza Jo- 
žeta, odvetniškega pripravnika v sodni 
praksi 'pri iu k. sodišču, za skrbnika na 
čin. Ta jo bo zastopal, dokler se sama 
ne javi •• ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno  sodišče  v  Mariboru 
dne 27. junija 1946. 

To 410/46        '       * 235fl 
Kris tun Jožef, tkalski mojster v Ma- 

riboì'ii, Meljska cesta 83, je vložil, proti 
Kristan Mariji rojeni Cizclj, gospodinji ' 
v Mariboru, Meljska cesta 30, tožbo radi 
razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari je 
razpisana za dan 12. julija Ì946 o pol 
11. ud, soba št. 83 pri tuk. sodišču. • 

Ker bivališče toženko ni znano, ji je ' 
postavljen Knez Jožcf^ odvetniški pri- 
pravnik v sodni praksi pri tuk. sodišču^ ; 

za skrbnika na čin, ki jo bo zastopa] na 
njeno'nevarnost in stroške, dokler se 
sama  ne javi ali ne • imenuje  poobla- 
ščenca. * 

Okrožno  sodišče v  Mariboru 
dne 22. junija 1946. 
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io 437/46 , 2359 
Prosenc Jožef, rudar v Mežici St. 90, 

je zoper Prosenc Terezijo roj. Grmad»' 
uik, vlož.il tožbo <-ad. razveze zakona. 

Ker je tožena stranka neznanega bi- 
vališča, ji je za skrbnika na ein postav- 
ljen Knez Jože, odvetniški pripravnik 
pri okrožnem sodišču v Mariboru, ki bo 
branil njene interese, dokler se sama 
ne javi. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 28. junija 1946. 

To 19346 * 2354 
Štangle r Elizabeta roj. Weiskopf, de- 

lavka v Skrbljah št. 23,; je vložila proti 
Stanglerju Frideriku, zidarju iz Skrbelj 
št. 23, nazadnje v Judenburgu, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo radi razve- 
ze zakona. Javna ustna razprava v tej 
stvari bo dne 12. julija 1946 ob 11. uri 
pri tuk, sodišču, soba št. 84. 

Ker topnčevo bivališče ni znano, mu 
je postavljen Knez Jože, odvetniški pri- 
pravnik v sodni praksi pri tuk. sodi- 
šču, za skrbnika na čin, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, do- 
jder se sam ne javi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 24. junija 1946. 

To 72/46—4. * .    2355 
Oklic 

Tožeča stranka Schneider Marija r«j- 
Butina, zasebnica, stanujoča Kočevska 
Reka št. 4, je vložila proti toženi stranki 
Schneiderju Petru, bivšemu gostilničar- 
ju, stan. prej Kočevska Reka št; 4, se- 
daj po preselitvi neznanega bivališča v 
Avstriji v bližinj Gradca k opr. št. To 
72/46—1 tožbo radi razveze zakona. 

Narok za spravni poskus in obenem 
ustno razpravo o tej tožbi se je določil 
na dan 24. julija 1946 ob 11. uri pri tem 
sodišču v sobi št. 58, prvo nadstropje. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se postavlja tov. dr. Jama Alojzij, taj- 
nik okrožnega sodišča v Novem mestu, 
za skrbnika na čin, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
pride sama ali ne imenuje sodišču dru- 
gega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
âne 22. junija 1946. • 

.    Ok 91/46—3 * .   2393 

Uvedba- postopanja za progla- 
sitev za mrtvo 

, Šašek Marija roj. 2••, ••\. dne 9. XII.' 
1S97 v Ratežu pri Brusnicah, hči Alojzi- 

. ja in pok. Frančiške roj. Marenče, omo- 
žena, gospodinja, nazaduje stanujoča v 
Ljubljani, Tavčarjeva ul. 5C je bila ko- 
nec aprila 1945 v internacijskem tabo- 
rišču Rechlin telesno izčrpana in poško- 
dovana od tovornega avtomobila na no- 
gi, roki ter obrazu in je prišla k zave- 

/ sti šele naslednji dan po poškodbi. Ob 
evakuaciji dne 29. IV. 1945 je „ostala v 
•bolnici in jè potem izginila vsaka sled 
za njo. Ker je potemtakem verjetno, da 
bo nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Šaška Jožeta, sluge v 
tovarni Indus, stan. Tavčarjeva ul. 5 v 

Ljubljani, postopanje za proglasitev za 
mrtvo ter se izdaja poziv, da so o po- 
grešani poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Šašku Jožetu. 

Šašek Marija se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 
I Po 15. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. junija 1916. 

IV Sp 16"l3/46-3.   * 2386 
Amortizacija 

Na prošnjo Grčarja Albina na Vran- 
skem št. 12 se uve4de postopek za amor- 
tizacijo spodaj navedenih vrednotnic, ki 
jih je prosilec baje izgubil ter se njih 
frhetnik poziva, da uveljavi svoje pra- 
vice v dveh mesecih po objavi v 'Urad- 
nem listu, sicer se bo po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednotnice izgubile 

•svojo--pravno veljavnost. 
Oznamenilo vrednotnic: 
1. hranilna knjižica Posojilnice na 

Vranskem, glasečana ime Grčar Albin 
štev. 6686 z vlogo 34.913.95 din; 

2. hraniLna knjižica Posojilnice na 
Vranskem Štev. 6695, glaseča se na ime 
Skala Anton in na vlogo 18.824.29 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. junija 1946.' 

IV Sp 1508/46-7   * 2387 

Amortizacija 
Na prošnjo Regvata Branka, trgovca v 

Puštanju štev. 8, se uvaja postopek za 
amortizacij spodaj navedene vrednot- 
nice, ki jo je prosilec baje izgubil, ter 
se njen imetnik poziva, da uveljavi svo- 
je pravice v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu, sicer se bo po preteku 
tega roka izreklo, da je vrednolnica iz- 
gubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
thranilna knjižica Celjske posojilnice v 

Celju št. 10288/3111, glaseča se       ime 
Regvat Ivan z'vlogo din DFJ 6:208.56. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 28. junija 1946. , 

I Sp 92/46-2,        *      , 2388 
Amortizacija 

Na prošnjo Miloša Turka, župnika v 
Ljubnem ob Savinji, se uvaja postopek 
za amortizacijo vrednotnic, ki so prosil- 
cu baje prešle ter se njih imetnik po- 
ziva, da uveljavi v dveh  mesecih  po 
objavi v Uradnem listu svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
police Vzajemne'zavarovalnice (sedaj 

Zavarovalni zavod Slovenije) z nasled- 
njimi številkami:   2.338 

-    9.832 
17.575 

i   1.510 Karitas 
8.087 Karitas 

50118/n Karitas 
Zavezancu se prepoveduje vsako iz- 

plačilo po teh listinah. 
Okrajno sodišče v Gornjem gradu 

dne.-27. junija 1946.  , 

Ok 80/46-5 2394 

Amortizacija 
Na prošnjo Gračner Nadine, gospodi- 

nje, Ljubljana, Poljanska cesta št. 15/H, 
se uvede postopanje za amortizacijo zdo^ 
laj navedenih vrednotnic, ki jih jo pro- 
silka baje izgubila ter sc nj'h imetnik 
poziva, da uveljavi v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilni knjižici Posojilnice Vransko 

r. z. z n. z., in sicer: 
1. štev. 6687, glaseča se na ime Grač- 

ner Nadina s predaprilsko vlogo din 
65.000.15; ' 

2. štev. 6553, glaseča ' se na ime dr t 
Gračner Jože s predaprilsko vlogo din 
648.15. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 22. junija 1946. 

Ok 98/46-5 2395 
Amortizacija 

Na prošnjo Kozina Rože, gospodinje, 
Brezje 20, p. Dobrova, se uvede posto- 
panje za amortizacijo zdolaj navedeno' 
vrednotnice, ki jo je prosilka baje izgU' 
bila, ter se njen imetnik poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu svoje pravice, sicer bi se P° 
preteku lega roka izreklo, da je vred* 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna"knjižica Hranilnice in posoj;1* 

nice na Dobrovi pri Ljubljani z. z n. J-' 
štev. 1188 na ime Kozina Roža z vlßß0 

2757.40 din (val. 31. XII. 1945). 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 27. junija 1946. 

Ok 86/42-4 *    ' 2396 
Amortizacija 

, Na prošnjo Strežek Frančiške, posest- 
nika žene, Mali vrh 8 pri Šmarju-Sap* 
se uvede postopanje za amortizacijo 
zdolaj navedeno vrednotnice, ki je Pr0/ 
silki baje prešla ter se njen imetn'* 
poziva, da uveljavi v dveh mesecih,P° 
objavi v Uradnem listu svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

• Oznamenilo vrednotnice: . , 
vložna knjižica Mestne hranilnice Ij"0' 

ljanske v Ljubljani štev. 205,860 na •e- 
Strežek Frančiška, vinkulirana, z vlog 
724.47 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1946. 

Sp 367/46 • .. •   2357 

Amortizacija 
' Na prošnjo dr. Jenka Mila, iaVS 
notarja v Kozjem, zdaj sodnika okw 
nega sodišča v Novem mestu, se uvaj 
postopek za amortizacijo vrednotnice,-* 
jo, je prosilec baje izgubil zaradi okujw 
torjeve odredbe, da se je izr0"!,. Tu. 
Kieserju Karolu, ki je pobegnil *J   • 
goslavije - tet se njen imetnik pozi   ^ 
da uveljavi v dveh mesecih, počen» 



onem   objave   v   Uradnem   listu,  svoje 
4 Pravice,   sicer bi se  po preteku   tega 

roka   izreklo,   da  je  vrednotnica  brez 
meči. 
v-Ozriamenilo vrednotnice: vlo/.na knji- 
žica Mestne hranilnice ljubljanske štev. 
182.613, glaseča se na ime Dr. Mil^ 
'Jenko, notarska kavcija. Kozje, z' vlogo 
10,000 din 72 par. predvojnih dinarjev. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 26. junija 1946. 

Sp 101/46 * 2384 

Amortizacija 
. .Na prošnjo Požarnika Jurija, posest- 
nika v Slovenjem Gradcu, Celjska cesta 
•19, se uvaja postopek za amortizacijo 
j'rednotiiic, ki so prosilcu baje dne 20. 
fX. 1943 ob požigu hiše po okupatorju 

" zgorele ter se njih imetnik pozivlje, da 
"veljavi v 3 mesecih, počenši z dnem 

- objave v Uradnem listu, svoje pravice, 
^Icer se bo po preteku tega roka izreklo, 
tia so vrednotnice brez moči. 

Označba vrednotnic: 
hranilne knjižice Okrajne .hranilnice 

a' slovenjem Gradcu: 
.pev. 28629, glaseča se na ime Požar- 

Dl!f Angela s stanjem din 180.—, 
štev. 29729, glaseča se na ime Požar- 

J5 Angela s stanjem din 550.—, 
• .štev. 29732, glaseča se na ime Požar- 
BlÇ Marija s stanjem din 550:—, • 

s'ev. 28630, glaseča se na ime Požar- 
"5 Marija s stanjem din 180.—, 
n^;ev, 29731, glaseča se na ime Požar- 

,'Alojzija s stanjem din 550.—, 
j,j? •• 29Ó35, glaseča se na ime Požar- 

. 4udmila s stanjem din 110.—, 
ni^Çv, 29730, glaseča se na ime Požar- 

, Ljudmila s stanjem din 550.—, 
p sfev. 29956, glaseča, se na ime'Sodar 

°„ngrac s stanjem din 78.60, 
štev. 27625, glaseča se na ime Vorgiu 

Jgnac s stanjem din 55C—, 
•p s.tev. 31193, glaseča se na ime Pridgar 
'rane v stanjem din C—, 
, štev. 28605, glaseča se na ime Pridgar 
J0;,-ef s stanjem din 38.60. 

Okrajno ROfli.ščc v Prevaljah 
dne 29. junija 1940.        , 

?P 17/4G 
Poziv upnikom 

2382 

g.^ odločbo okrajnega sodišča v Slov. 
strici je v smislu čl. 28. zakona o 

Cembali odrejena zaplemba celokup- 
•.'movine pobeglega narodnega sovraž- 
na Mondjnija Bruna, lekarnarja v Slov. 

p'fici, in'sicer pod,Zp 17/46. 
, lozivajo se upniki,' tudi nekdanji kon- 
v..rzni upniki,- da v roku 15 dni prija- 
vi0 svoje terjatve pri podpisanem sodi- 
•• z natančno navedbo časa, kdaj so 

flastalev 

V     Okrajno sodišče v Slov. Bistrici ' 
dne 3. julija 1946. 

ZP3/45 .*• 2383 
Poziv upnikom 

uVp/ 'okrajnem sodišču v Trbovljah je 
. e«en zaplembeni postopek glede imo- 

V1"e naslednjih oseb; 

1. Pehare Franc* Trbovlje, Zp 3/45; 
2. Müller Viktor, Zagorje, Dolenja 

vas, Zp 65/46; 
3. Krnejc Jože, Zagorje, Zp 81/45; 

4. Kovač Franc, Zagorje, Zp 103/45; 
5. Bratje Piatnik, Radeče-Jagnenca. 

Zp 145/45; 
G. Walter Reš, Radeče, Zp 147/45; 
7. Dr. Hecht Walter in Gertrud, Lo- 

ka pri Zid. mostu, Zp 22/46; 
8. 1.1. Bata, trgovina gume in obu- 

vala, filiale Trbovlje, Zagorje in Hrast- 
nik, Zp 26/46; 

9. Požun Edvard, Trbovlje, Zp 27/46; 
10. Toman Vilibald, Trbovije, Zp 28/46; 
11. Jeglič Avgust, Radeče, Zp 76/46; 
12. Paš Franc in Olga, Trbovlje-Loke 

199, Zp 88/46. 
Pozivajo se upniki zgoraj navedenih 

oseb, da v 15 dneh prijavijo1 svoje ter- 
jatve pri podpisanem sodišču. 

i    Okfajiio sodišče v Trbovljah 
v dne 5. junija 1946. 

Razna oblastva 
Štev. 209/1 2392 2—1 

Razpis cestarske službe 
Baza cest Ljubljana, Celovška c. 32, 

razpisuje za progo od km 10,000 do km 
15,000 federalne ceste I. reda štev. 11 
Grosuplje—Krka—Žnžemberk—Blatnik 
—breg reke Kolpe službo cestarja. Proš- 
njam, ki 'jih je kolkovati s takso za 
din 10.—, je priložiti še takso za din 30 
in naslednje listine: 

1. rojstni list prosilca, 
2. zadnje šolsko spričevalo, 
3. nravstveno spričevalo, 
4. rojstne liste otrok in žene oziro- 

ma rodbinsko polo, 
5. domovnico, 
6. potrdilo vojaške uprave o event, 

službi v NOV ali POJ, 
7. morebitno spričevalo o izucenem 

poklicu zidarja, tesarja L p. 
Vsaka teh prilog mora biti taksirana 

s kolkom za din 5.—. 
Prošnje je vložiti neposredno.na Bazo. 

cest v Ljubljani najkasneje do 25. ju- 
lija 1946. 

Ljubljana dne 5. julija 1946. 
Baza cest Ljubljana) 

Razno 

Objava 
2365 

Po odločbi ministrstva za trgovino'in 
preskrbo, oddelek1 za notranjo trgovino, 
IV št. 1228/3 z" dne 22. VI. 1946, preide 
trgovina s kurivom »Kurivo« d. z o. z. 
Kranj v takojšnjo likvidacijo. Za likvi- 
datorja- tvrdke se postavljata tov. Lesjak 
Lojze, upravnik Kurivoprometa d. d. v 
Ljubljani, Miklošičeva;, c 15 in doseda- 
nji delegat tvrdke tov. Rojšek Jože v 
Kranju. Tvrdko v likvidaciji podpisu- 
jeta likvidatorja tako. da ua napisanem, 

tiskanem aH odtisnjenemu besedilu 
tvrdke »v likvidaciji« kolektivno pri- 
stavljata svoja lastnoročna podpisa*. 

Tvnlka »Kurivo«. Kranj, 
Gorenja Sava 
v likvidaciji 

•t 

2400 
Poziv 

upnikom tvrdke Levstek & Oblak 
na Rakeku, 

Z odločbo ministrstva za TP je pre- 
šla tvrdka v likvidacijo. Pozivamo up- 
nike, da prijavijo eventualne terjatve 
likvidatorjem najkasneje v roku enega 
meseca. 
Likvidatorja tvrdke Levstek & Oblak, 

Rakek 

* 
2397 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Ker je tvrdka Karel Prelog sin, Ljub- 

ljana, Tyrseva c 22, v likvidaciji, po- 
zivata likvidatorja te tvrdke vse dolžni- 
ke in upnike, da prijavijo svoje terjatve 
oziroma dobroimetje radi ureditve naj- 
kasneje v roku 1 meseca od dneva ob- 
jave na naslov likvidatorjev. 

Likvidatorja: 
Kari'Kosan, Cesta v Rožno dolino 3, 
Lado Habjan, Aleksandrova c 14/H. 

Popravek 
V pozivu upnikom in dolžnikom tvrdke 

Kari Prelog, Ljubljana, v likvidaciji, ob- 
javljenem v prilogi k 45. kosu Ur. lista 
•z dne 29. junija 1946 pod zap. št. 2230, 
se morata 6. in 7. vrsta glasiti pravilno: 
»imetje radi ureditve najkasneje v ro- 
ku 3 mesecev od dneva objave na na- 
slov: Likvidatorji«. 

* 

'•  '       • 2364 
Vabilo 

na Izredno skupščino Učiteljske tiskarne, 
rt. d. v Ljubljani, ki bo v nedeljo 28. ju- 
lija 1946 ob 10. uri v prostorih Učitelj- 
ske tiskarne v Ljubljani, Frančiškanska 
ul. 6,-z naslednjim dnevnim redom: 

1. Poročilo upravnega odbora. 
2. Sklepanje po točki i) cl. 14. pravil 

Učiteljske' tiskarne. 
3. Slučajnosti.- "• , 
Glasovalno pravico na skupščin: ima- 

jo vsi delničarji, ki so vpisani v del- 
niško knjigo najmanj 7 dni pred dnem 
skupščine:      • . . 

Ljubljana dne 1. julija 1946.     ; 
Podpredsednik Predsednik 

upravnega odbora: upravnega odbora: 
Siipantič Drago s. r.    Ribičič Josi« s. r. 

.,   ; 2361' 
Vabilo 

na XXVIT. redni občni zbor delniicr- 
jev.Združenih opekarn d. d. v Ljubljani, 
ki bo'dne 26. julija 1916 ob .10. ur; v 



un au IAIü, 
•••. 4/. 

poslovnih prostorih v Dalmatinovi ul. 11 
v Ljubljani z naslednjim 

dnevnim  redom: 
1. Predložitev poslovnega poročila ter 

bilance za poslovno leto od 1. janu- 
arja 1945. do 31. marca 1946. 

2. Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3. Sklepanje o odobritvi poslovnega po- 

ročila in predložene bilance. 
4. Sklepanje o . podelitvi razrešnice 

upravnemu in nadzorstvenemu sve- 
tu za preteklo poslovno leto. 

5. Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
6. Dopolnilna volitev v upravni svet. 
7. Dopolnilna volitev v nadzorstveni 

svet. 
8. Slučajnosti. 

Po § 17. družbenih pravil upravičuje 
posest desetih delnic do enega glasu. 
Da sme delničar glasovati, mora polo- 
žiti vsaj šest dni pred občnim zborom 
potrebno število delnic z nezapadlimi 
kuponi vred pri družbeni blagajni ali 
pri Denarnem zavodu za Slovenijo v 
Ljubljani aH pri Jadransko-podunavski 
banki v Beogradu. 

V Ljubljani dne 1. julija 1946. 

Upravni svet 

t 

Izgubljene listine 

Izgubljena je bila evidenčna tablica 
štev. S-9851, ki smo jo uporabljali za 
preizkus avtomobilov na daljših progah. 
Tablico je 23. X. 1945 izdal Cestnopro- 
metni oddelek MLP — Nar. vlada Slo- 
venije. S tem jo preklicujomo. 

Drž. avtob. in prevoz, podjetje 
Avtoobnova, Ljubljana, 

4376 Bežigrad 11 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande  NM v  Ljubljani  na  ime 
Bonač Josipina iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
2390 BonaČ Josipina 

Izgubil sem mâturitetno spričevalo 
bivše II, drž. gimnazije v Ljubljani,, 
spričevala o jurid. drž. in doktorskih iz- 
pitih in doktorsko diplomo pravne fa- 
kultete univerze v Zagrebu in'Ljubljani, 
ter diplomo instituta za visoke medna- 
rodne študije univerze v Parizu, vse na 
ime dr. Crnagoj Ivan iz Ljubljane. S 
tem jih preklicujem. 
.2371 Dr. Črnagoj Ivan 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa, znamke Gitera št. S-2093, 
izdano od min. za lok. promet v Ljub- 
ljani na ime Dostal Marko iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
2358 Dostal Marko 

Izgubila sem prometno knjižico za 
žensko kolo, izdano od okrajnega od- 
bora Ljubljana-okolica na ime Gabrov- 
šek Marjanca iz Črnega vrha 42. S tem 
jo preklicujem. 
2377 Gabrovick Marjanca 

Izgubil sem izkaznico za moško kolo 
znamke »Volsik tovarn, št. 5618, izda- 
no 20. januarja 1946 od OLO Ljubljana- 
okolica, prometni odsek, na ime Jager 
Jožef iz Dobrunj št. 33. S tem jo pre- 
klicujem. 
2398 Jager Jože! 

Ukradene so mi bile: osebna izkaz- 
nica, izdana od MLO Murska Sobota, 
legitimacija OF na ime Faflik Elizabeta 
iz Murske Sobote in družinski list na 
ime ing. Jandl, Maribor, Gregorčičeva 
12. S tem jih preklicujem. 
2375 Jandl Elizabeta roj. Faflik 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande   NM v Ljubljani   na ime 
Jenko Anzelma iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
2378 Jenko Anzelma 

Izgubil sem indeks filozofske fakul- 
tete univerze v/ Ljubljani, izdan leta 
1938. od rektorata univerze v Ljubljani 
na ime Kovač Bogumil iz Moravč. S tem 
ga preklicujem. 
2372 Kovač Bogumil 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime 
dr. Lindtner Miran iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem; 
2399 Dr. Lindtner Miran 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 5800 
in legitimacijo OF št. 513790, izdani 
od OF, odbora Ravne in mladinsko iz- 
kaznico USAOJ-a, vse tri na ime Medja 
Anica, Ravne 10, p. Boh. Bistrica. S tem 
jih preklicujem. 
2374 Medja Anica 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Dürkopp< št. 1877513, 
izdano cd prometnega odseka KLO 
Šmarje pri Jelšah na ime Mišak Zvonko 
iz Rogatca, KLO Rogatec. S tem jo pre- 
klicujem. 
2381 Mišak Zvonko, Rogatec 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
na ime Mohorič Stanislava, bivajoča v 
Dobrem polju št. 12, izdano pod št. 79 

.od KLO Brezje in jo s tem preklicujem. 
2349 Mohorič Stanislava 

Izgubila sem izkaznico za kolo, izdano 
od OLO v Škofji Loki na inle Omejc 
Frančiška iz.Veštra št. 24. S tem jo 
preklicujem. •   -' 
2367 Omejc Frančiška 

Izgubil- sem osebno . izkaznico štev. 
50.516, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Petrovčič Ladislav in jo 
s tem preklicujem. 

2351 
Petrovïic Ladislav, 
Zavre pri Ptuju 

Vojna knjižica br 670838, izdata 1945. 
god. od 43. div. IV. arm. obi. na ime 
poručnik Podreka Mirko izgubljena je 
i oglašava ee nevažećom. 
2360 Poruč. Podreka Mirko 

Ukradena mi je bila zać. osebna iz- 
kaznica št. 2830, izdana od KLO na Je- 
senicah (Gor.) na Une Pukšič Franci« 
z Jesenic (Gor.). S tem jo preklicujem. 
2385 Pukšič Francka 

Pust Ana iz Brezove rebri sem izgu- 
bila svojo začasno osebno izkaznico, iz- 
dano od okrajnega OF odbora Žužem- 
berk. S tem jo preklicujem. 
2352 Pust Ans 

Spedicijski tvrdki R. Ranzinger v li- 
kvidaciji, Ljubljana, so bili ob eksplo- 
ziji dne 8. VI. 1945 uničeni čeki h* 
rodne banke, in sicer: 

beli čeki od štev. 22680-22700, 
rd. čeki od štev. 6715—6727, 
rd. čeki od štev. 458081—458700 • • 

s tem preklicujemo. 
R. Ranzinger, 

špedicijsko podjetje in javno skladišč 
Ljubljana, 

2366 v likvidaciji 

Platna knjižica, izdata "god. 1945. od 
štaba 28. divizije na ime Rulj T. Džordze 
izgubljena je i oglašava' se nevažećom- 
2363 Rulj T. Džordže 

Izgubil sem začasno osebno izkaznic 
št. 133, izdano od KLO Sv. Jošt pri Gor- 
njem gradu na ime Slapnik Stanislao 
Sv. Jošt 22. S tem jo preklicujem. 
2368 Slapnik Stanislat 

Izgubil sem evid. tablico št. S-0305 & 
motorno kolo DKW, izdano od min. l 

lokalni promet v Ljubljani na ime Stađ| 
1er Franc iz Ljubljane. S tem jo Pre", 
klicujem. 
2362 Stadler Fra"c 

ïzgubil sem začasno osebno izkazn_lC^ 
izdano od KLO Sv. Jošt pri Gornjej? 
gradu, glasečo se na ime Semprimo2n}r 
Anton, Sv. Jošt 15. S tem jo pre1"1' 
cujem. 
2369 

Preklicujem vse- osebne dokumente» 
ki se glasijo na ime Škofič Ivan, Ptu'' 
Sp. Breg št. 22, ker so mi bili V° n 

znanih storilcih nasilno vzeti. 
2389' škofič Ivan 

Ukradeni so mi bili dokumenti za 
motor znamke DKW 350 cem, št. mo- 
torja 1188198, evid. št. tablice 47-51,.in 
sicer: vozno dovoljenje, izdano,na,:m 

Ivan Vavpetič, podporočnik, St Peter P« 
Mariboru, račun št. 13, izdan 26. X. 1•« 
od ' ministrstva za lokalni promet --" 
Avto-obnova, Ljubljana, odsek za im- 
bavo tablic, Navedene listine s tem pre- 
klicujem. ,.v T „„ 

Podpor. Vavpetič Ira* 
2350    -               St. Peter pri Mariboru 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaz-, 
niča, izdana od komande NM v •1 
ljani in sindikalna izkaznica, izdana « 
ZPDNJ v Litiji, na ime Žitnik Nikolaja 
iz Ljubljane. S tem ju preklicujem. ; 

2391      • Žitnik Nikolaja 

Semprimočnik Anto» 

Založba: .Uprava Uradnega lift& LES; urednik: fonar Robert; tiska tiskarna >Merkur« d, d. — vsi v Ljubljani. 



VRSTNIK 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNISTVU VLADE LRS 
Priloga k 47. kosu Uradnega lista LRS zrdne 6. julija 1946. Štev. 21. 

VSIÌBINA: 
URAD ZA CENE 1'Hl PKEDSRDNISTVU VLADE LHS: 
35. Pojasnilo o valorizaciji blaga starih zalog. 
80. Odločba o prodajnih cenah premoga iz rudnikov v Sloveniji. 

URAD ZA CENE 
pri predsecjništvu vlade LRS 

35. 

POJASNILO, 
o valorizaciji blaga starih zalog 

Urad za cene objavlja še nadaljnja pojasnila za razna 
sporna vprašanju iz področja izravnave cen blaga starih zalog. 
•• te valorizacije jo ločiti splošno valorizacijo investicij itd. 
v podjetjih po zakonu o valorizaciji, ki pa nespada v področje 
urada za cene, temveč ministrstva za finance in pristojnega 
strokovnega ministrstva vlade LR Slovenije. 

1.   Učinek likvidacije podjetja 
Uredba o izravnavi cen obrtnih in industrijskih izdelkov 

s cenami v novi proizvodnji oz. prometu, ki ureja postopanje 
za valorizacijo blaga starih zalog (Uradni list z dne 27. XI. 1915 
št. 92 zvezne vlade) prepušča vsem podjetjem del valorizacijske 
vsote kot obratno glavnico. Pogoj te ugodnosti pa je, da pod- 
jetje obratuje tudi naprej. Kakšna je usoda, podjetju prepu* 
Scene valorizacijske vsote, če-pride do likvidacije podjetja? 

Podjetje oz. njegov lastnik'mora vso valorizacijsko vsoto 
naknadno izplačati pri Industrijski' banki Jugoslavije v ob- 
novni fond. 

Prj tem je ločiti dve vrsti podjetij: prva sploh niso sesta- 
vila in oddala popisov po h obrazcu, ker na dan 27. XI. 1945 
ob izidu uredbe njihova zaloga starega blaga po vrednosti ni 
presegala meje din 300.000.— (za trgovska in obrtna podjetja) 
oz. din G00.000.— za industrijska podjetja. 

Tem podjetjem je torej ostala v njihovih rokah vsa valo- 
rizacijska razlika, pa je naravno, da jo morajo ob likvidaciji 
v celoti izplačati. Ravno zaradi tega pa morajo ta podjetja 
voditi v svojih knjigah račun rezerve za izravnavo cen in račun 
razliko con, kakor ju podobno vodi Industrijska banka za njej 
obvezna podjetja (druga obvezna razlaga Gospodarskega sveta 
k uredbi Uradni list. FLRJ z dne 1. II. 194G št. 56/10). 

Podjetja druge vrste eo tista, katerih vrednost zaloge je 
presegala navedeno mejo. Njim bo Industrijska banka pri konč- 
nem obračunu priznala tisti delež valorizacijske razlike, ki po 
faktorju podražitve ustreza mejni vrednosti din 300.000.— oz. 
600.009.—. Toliko v opozorilo, ker si podjetja povečinoma na- 
pačno predstavljajo, da bo Industrijska banka zmanjševala ob- 
veznost valorizacijske vsote kar preprosto za znesek mejne vred- 
nosti. 

V primeru likvidacije bodo morala ta podjetja odvesti, in 
naknadno izplačati Industrijski banki tako izračunani znesek, 
za katerega jih je banka pri obračunu priznala in jim obvez- 
nost zmanjšala. 

Vse" to velja seveda le za postopanje po I. obrazcu popisa, 
Iter so navedene ugodnosti dopustne lo za na dan uredbe dne. 
27. XI. 1915 šo obstoječo zalogo. 

Ako pa podjetje likvidira tako, da razproda vse blago po 
nalogu ljudsko oblasti, je tako likvidacijo šteti kot normalno 
razprodajo, zaradi česar podjetje njemu prepuščeno valoriza- 
.cijsko razliko obdrži. 

2. Prodaja po nižjih kakor valoriziranih cenah 
a)"' Vßako podjetje smo prodajati blago stare zaloge tudi. 

Po nižjih cenah, kakor so bile .valorizirane. Ni pa podjetje V 

takem primeru upravičeno zahtevati, da se mu za razliko zniža 
valorizacijska obveznost pri Industrijski banki. Podjetja, ki 
zaradi premajhne^vrednosti zalogo pod mejno vrednostjo popi- 
sov niso oddala, tvegajo za primer likvidacije doplačilo iz 
lastnega za razliko med nižjimi dejanskimi cenami v prodaji 
in valoriziranim^ cenami. 

. b) Podjetje mora prodati po nižjih kakor valoriziranih 
cenah, kadar so se oti valorizacije dalje cene istovrstnega blaga 
v novi proizvodnji In prometu znižale, ker ni dopustno pro- 
dajati blago iste vrste po različnih cenah. Zlasti velja to za 
znižanje cen zaradi znižanja-kosmatega trgovskega zaslužka po 
novem zveznem navodilu za določanje cen v trgovini na debelo 
in na drobno z dne 5. III. 1946. ' 

c) Podjetje, ki je zmotno navedlo nižje nove pro- 
däjuc cene v popisu po I. obrazcu, kakor so prave valorizirane 
cene, plača valorizacijsko vsoto po svojih cenah. To pa velja 
le do dneva, ko je strokovna komisija urada za cene določila 
prave valorizirane cene, in le s pogojem, če ni podjetje po 
lastni krivdi ali malomarnosti nastavilo napačnih novih cen. 

Zaradi mnogoštevilnosti popisov in predmetov uradu za 
cene ni mogoče obveščati posamezna podjetja o teh spremem- 
bah cen. Ker morajo podjetja od ugotavitve pravih cen dalje 
razliko doplačati iz svojega, je v njihovem interesu, da osebno 
poizvedo pri uradu za cene o spremembah. Za one predmete, 
pri katerih je strokovna komisija cene popravila, bodo pod- 
jetja morala napraviti natančno inventuro prodaje dotičnoga 
blaga do dneva spremembe cene, ker bo Industrijska banka, 
samo na,podlagi take inventure in preračuna razlike prizna- 
vala odbitke od pravih valoriziranih cen oz. od končne valori- 
zacijske vsote po I. obrazcu. 

3. Rok plačila valorizacijskih zneskov 
Valorizacijske zneske po II. obrazcu za blago, prodano že 

do 27. XI. 1945, morajo podjetja plačati do konca junija 1946. 
Plačila valorizacijskih zneskov pu I. obrazcu pa je oprav- 

ljati mesečno po uspehu prodaje. Skrajni.rok za popolno izpla- 
čilo te valorizacijsko vsote pa jo do konca leta 1946. Zato je 
v interesu podjetij, da blago stare zaloge čimprej spravijo 
v promet, 

4. Prošnje za odpise in popuste 
Interes gospodarske obnove vse države zahteva neokr- 

njeno plačilo valorizacijske vsote v obnovni fond. Baš s področja 
LR Slovenije pa dobiva Gospodarski svet .v Beogradu nene- 
homa prošnje za odpise in.,popuste od valorizacijskih vsot. 
Po naročilu Gospodarskega svela opozarjamo, da ni možno 
razlikovati .med posameznimi podjetji glede njihove "obveznosti 
za plačilo tako, da bi upoštevali posebne razmere posameznih 
podjetij. Le v izjemnih primerih je možno upoštevanje 
prošenj za odložitev ali delni popust plačila, če bi izterjanje 
povzročilo gospodarski propad podjetja. Prosilec pa mora to 
dokazati, splošno sklicevanje na posebne razmere ne 
zadostuje. • • 

Smernice uredbe so jasne,, dvomni primeri eo razčiščeni. 
.Nepravilno je zato, da se podjetja s posameznimi vprašaDji in 
prošnjami obračajo neposredno na Komisijo za politiko cen in 
mezd Gospodarskega sveta v Beogradu, ker daje vsa pojasnila 
nas urad, pri katerem je vlagati tudi isjemne prošnje..    .   . 

5. Nekurantno, zaležano blago 
Podjetja na splošno, toda zmotno menijo, da jim ni treba 

plačati nobene valorizacijske razlike od blaga, ki kot tako 
zvani jpofelf ne gre v prodajo po normalnih .renati. Gre za 
pokvarjeno,  izobličeno,   pomanjkljivo,   zastarelo in  zaležano 
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blago, ki je kakor koli izgubilo evojo prvotno vrednost in ceno. 
Njegova sedanja prodajna cena je, čestokrat daleč izpod same 
nabavne cene ali prodajne cene v i. 1939. 

Tudi za tako blago obstaja obveznost valorizacije in plačila 
razlike. Za določitev valorizacijske vsoto je pa izhodišče zgolj 
sedanja dejanska prodajna cena, ne pa običajna temeljna cena. 
ki jo določi šele urad za cene s tem, da po svojem preudarku 
in na predlog strokovne komisije sedanjo prodajno ceno zmanj- 
ša z 10—50 "/onim odbitkom. 

Ako pa je šteti nekurantno blago samo še zä prvotno 
surovino ali za odpadek, predstavlja valorizacijsko vsoto raz- 
lika med sedanjo in temeljno ceno za dotično surovino ali 
odpadek. 

Tako n. pr. trgovec z železnino ne more razpečati nasadil 
za neka vrata stare vrste, ki ee danes sploh veo ne izdelujejo. 
Ta nasadila imajo samo še vrednost starega železa, razlika med 
sedanjo ceno starega železa po kg in ceno iz avgusta 1939. za 
staro železo e 30 "/onim pribitkom predstavlja valorizacijsko 
vsoto za ta nasadila. Ce je bila prej upoštevna cena po kosu, 
velja seveda sedaj samo cena po teži. 

Ako je pripravljeno kako državno podjetje prevzeti vso 
zalogo nelnirantnega blaga povprek, more določiti urad za 
cene po predlogu strokovne* komisije prizadetemu podjetju tudi 
cenò počez,- pri čemer določi obenem, valorizacijsko razliko e 
primernim odbitkom na sedanjo prodajno ceno. 

Ako pa prizadeto podjetje zaležano blago prodaja samo 
naprej pò kosili in doseže izjemoma višjo ali celo pravo, vrsti 
ustrezno ceno, mora plačati dodatno še razliko med povprečno 
in dejansko doseženo ceno. Zaradi tega morajo podjetja za 
prodaje zalezanega blaga voditi poseben seznam z evidenco 
vseh cen in doseženega izkupička. 

Ljubljana dne. 19: junija 1946. • 
IX. št. 2160/219 

Urad za cene 
pri predsedništvu vlade LRS 

36. 

ODLOČBA 
o prodajnih cenah premoga iz rudnikov y Sloveniji 

Po navodilu za določanje cen v trgovini na debelo in na 
drobno določa urad za cene pri predsedništvu vlado LRS za 
premog iz rudnikov v Sloveniji naslednje cene, v prodaji na 
debelo in na drobno: 

I. Iz rudnika Orle: dinarjev za 1 tono 
kosovec  1.148.- 1.248.- - 
kockovec ,   .   . 1.045.— 1.145.— — 
orehovec >.   .   . 899.—    999.— — 
zdrob     .   .   .   ."  856.-'    956.— .  — 

II. Iz rudnikov: Trbovlje, Zagor- 
je,  Hrastnik  in   Rajlioiilmrg: 
,-iOsovec ,.   • —         747.— 1.000— 
kockovec  • —        709.— 957— 
orehovec  ' —         574,— 800— 
grahovec  —        487.— 700— 

III. Iz rudnika Zalinkovca: 
kosovec *   915.— 935.— — 
kockovec  872.- 892.— — 
orehovec  704.— 724.— — 
grahovec  595.— 015.— — 
zdrob  433.— 453.— — 

IV. Iz rudnika Libojc; 
'   -iovec .   . '  704—    750.— 1.017— 
kockovec ,   . C00.—    712— 907— 
oreJhovec  552—    G04— 843— 
zdrob  455—    507— 739.- 

V. Iz rudnika Pefovnik: 
kosovec .   .   ,'•  / 704—    734.— — 
-kockovec   ..,,.».. GC0—    690.— — 
orehovec ' .   «  552.—    582.— — 
zdrob  455,—     485.— — 

I. - II. III. 
VI. Iz rudnika Ljutomer: dinarjev za  1 tono 

kosovec  650.— 758.— — 
kockovec  595.— 703.— — 
orehovec  498.- 7iÜ0— — 
zdrob  276.- 378— - 

VII. Iz rudnika Kanižarica: a) b) 
kosovec  050 724 776 093 . 
kockovec  595 689 721 935 
orehovec  468 572 *'    624 824 
zdrob  270 344 396 562 

VITI. Iz rudnika Brezovica: 
kosovec .    .   .   . '  465.— 565— 755.- 
orehovec           368— 468— 643,— 
zdrob         .   .   ,  140,— 240— 380.— 

IX. Iz rudnika St. .Tanž: 
kosovec }  405.— 535— 757— 
orehovec  368— 438— GÌ5.— 
zdrob  140— 210— 384.— 

1   X. Iz rudnika Vrh-Gralmvira: 
kosovec  405,— 575.— 790— 
orehovec  368— 478— 684—   . 
zdrob  140,— 250— 422.— 

XI. Iz rudnika Kočevje: , 
kosovec ' .- .   . — 165.— 655— 
kockoveo   .   . '  — ' 433— 018.— 
orehovec  — 368— 543— 

XII. Iz rudnika Velenje: 
kosovec  — 393,— 60S.—    - 
kockovec  — 339.— 540— 
orehovec  — 273.— 460.— 

XIII. Iz rudnika Ofofec: 
kosovec  426— 531— 745.— 

. orehovec  284. - 389.— 572.— 
zdrob  109— 214— 358,— ' • 

Cene iz I. stolpca veljajo franko rudnik naloženo na 
vozilo, ceno iz II. stolpca pa. Iranko vagon nakladalna postaja 
v prodaji na debelo. Cene za premog iz rudnika Kanižarica 
iz II. a) stolpca veljajo franko vagon postaja Sela pri Otovcu, 
iz II. b) stolpca Iranko vagon postaja Semič. V cenah iz 
I. etolpca je vključen skupni davek na poslovni promet. 

Cene iz III..stolpca veljajo v-prodaji na drobno Iran ko 
skladišče prodajalca na drobno  v  Ljubljani. 
V ostalih krajih  določijo cene  v  prodaji na  drobno okrajni \ 
ljudski odbori po navodilih  za določanje ten  v  trgovini  na 
debelo in na drobno, in sicer takole: 

1. če se premog iz rudnika do skladišča trgovca na drobno 
prevozi s kamijoni ali konjsko vprego, je ceni iz I. stolpca po- 
računati 15 %ni zaslužek trgovca na drobno, stroške prevoza iz 
rudnika do skladišča in stroške razkladanja v skladišču; 

2. če se premog prevozi po železnici, je ceni iž II. stolpca 
prirnčunati 15 %ni zaslužek  trgovca na drobno, tovornino od ' 
nakladalne do razkladalne postaje, stroške razkladanja iz va- -, 
gona, prevoz od razkladalne postaje do skladišča  in stroške 
razkladanja v skladišču.. 

Vse stroške je računati po veljavni tariti ozirqma po p°" 
godbi, kolikor je ugodnejša od tarife. Stroški razkladanja in 

prevoza od razkladalne postaje do skladišča trgovca na drobno 
ne smejo biti višji od din 80.— za 1 tono. 

V cenah nista vračunani pogodbena in pobotnična taksa, 
ki se pri dobavah državnim ustanovam zaračunala posebej. ^ • 

Dostavo kuriva na dom potrošnika sme prodajalec raču- 
nati po tarili. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
pustne špekulacije in gospodarske sabolqze.! 

Prednje cene veljajo od 21. junija 1910 dalje.   " 

Ljubljana 21. junija 194G. 
St. 2629/19. '•„„-.•' 

,•. d. direktorja urada za cene. 
Koblcr France s. r.   • 

Založba: Uprava Uradnega Usta LRS; urednik: •.•••• Robert; itaka tiskarna »Merkur« d. d. — vsi y Ljubljani, 
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Sodna obïastva 

Trgovinski register 

878. VpiSU 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. junija 1946. 

.   Besedilo: Uprava državnih lekarn. 
Obratni predmet: 

j. 1- da organizacijsko povezuje vso dr- 
evne lekarne v Sloveniji; 

2. da upravno, finančno in poslovno 
j^lzoruje državne lekarne, usmerja nji- 
V>vo poslovanje po enotnih vidikih in 
£r°i za to, da poslujejo racionalno in v 
«lađu s predpisi in navodili; 
j*5- da po predhodnem pristanku mini- 
trslva za-ljudsko zdravje ustanavlja in 
Premija uove državne lekarne oziro- 
la ukinja ali spaja obstoječe;" 

gv   da sklepa in opravlja posle, ki so 
pPui vsem  državnim lekarnam. 

n; j0(JJetje je samostojna pravna oseba 
£7a 'ladzorstvoin ministrstva za ljudsko 

sj   Pravo vodi upravni odbor, ki je se- 
av'jen iz upravnika in treh članov. 

' Podjetje zastopata in zanjo podpisuje- 
ta upravnik in šo en član upravnega od- 

.Upravnik: mr, ph. Berkopec - Kozina 
lda v Ljubljani, Turnograjska 4. 
'-lani upravnega odbora: 

i-n!4 Ph.   Gračnar - Koruza   Marija   v 
poljani,  Einspielerjeva 21, 

v pittori Karl, uradnik v Ljubljani, Tr- 
^a.cesla 69, 
p ^riznian Milko, uradnik v Ljubljani, 
planska cesta 18. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. junija 1946. 

Rg A VIII 118/1 

8<9. * 

^e<?ež: Ljubljana, Frančiškanska 6. 
v 

s Podružnicama v  Ljubljani, Tyrše- 
\cesta 2 in Stari trg. 
pau vpisa: 10. julija 194G. 

ga^esedilo:  Založba  »Mladinska  knj^- 

. obratni predmet: založba, knjigarna 
Papirnica na debelo in drobno. 

(UÌs^tnÌk: LJudska mladina Slovenije 

y.edstavniki: Perčič Zorka, profesor 
bort1 yani» pavšičeva 36; Širok Al- 
47. i učitelj  v  Ljubljani,  Marmontova 
haw pan Jo2e> uradnik v Ljubljani, Pu- rfr]eva 3. 
HiQ^.^ovant bodo podpisovali za  fir- 
r>ri=!t„a •?' da bosta po dva izmed njih 
•• v Vlla Pod'besedilo firme,- ki je lah- 

•   Pisano, tiskano ali s štampiljko «1- 

|£1V€5 
tisnjeno, svoja lastnoročna podpisa. 
Eden izmed upravičenih podpisovalcev 
mora biti vedno Perciò Zorka. 

Okrožno sodišče v Ljubljani' 
dne 6. julija 1946. 

Zt 82/46 — Rg A VIII 119/1 

Spremembe in dodatki: 

8S0. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 29. junija 1946. 
Besedilo: Brcincc in drug, avfonicha- 

nična delavnica v Celju. 
Izbriše  se  družbenik   Uranio  Ivan. 
Lastnik firme Anton Bremec. 
Besedilo odslej: Bremec Anton, avto- 

mehanična delavnica, trgovina z avto- 
mobili in avt. potrebščinami. 

Podpis firme: podpis Antona Brem- 
ca pod štampiljiranim besedilom firme. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 29. junija 1946. 

A III 182/46 
* 

881. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 12. junija 1946. 
Besedilo: D. liakuseh. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo LRS z dne 10. maja 1946, št. 
IV 991/1, je prešla tvrdka D. Rakiisch 
v likvidacijo. 

Likvidatorja sta Kobe Slavko, Celje 
in tvrdka »Železnina«. 

Tvrdka D. Rakusch v Celju v likvi- 
daciji se podpisuje tako, da napisane- 
mu, tiskanemu ali odtisnjenemu bese- 
dilu tvrdke pristavlja, likvidator Kobe 
Slavko svoj lastnoročni podpis in tvrd- 
ka Zeleznina na ta način, kot je pred- 
pisana za podpisovanje nje same kot 
likvidatorke s pristavkom »v likvida- 
ciji«. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. junija 1946. 

A 145/26 

882. , *    •. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 1. junija 1946. 
Besedilo: Jul. Weiner nasi., Celje. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo LRS v Ljubljani z dne 11. 
maja 1916, št. IV št. 1•8/3, je prešla 
tvrdka Julius Weiner nasi., Celje, v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorja sta: Marcie Samo, dose- 
daj delegat iste tvrdke in Vetrovec 
Vencel, pravni referent pri okrožnem 
odboru OF v Celju. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Firma v likvidaciji ,se podpisuje ta- 
ko, da likvidatorja pisanemu, tiska- 
nemu ali z žigom odtisnjenemu besedi- 

lu firme 9 pristavkom >v likvidaciji«, 
kolektivno pristavita 4svoja lastnoročna 
podpisa. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. junija 194G, 

A 5/18? 

883.' 
Sedež: Žalec. 
Dan vpisa: 26. maja 19-16. 
Besedilo: Elektrarna v Žalcu, družba 

z o. z. 
Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Vizovišek Ivan, posestnik in trgovec 

v Žalcu, 
Kočevar,  Kari,- kolarski   mojster   v 

Žalcu, 
Aubreht Jože, posestnik in namešče- 

nec v Žalcu, 
izbrišejo pa se 

Lorber Josip, Žalec, 
Steiner Josip, Žalec, 
Hodnik Josip, Žalec. 

Okrožno sodišče • Celju 
dne.26. maja 1946. 

C I 6/57      c 

884. . 
Sedež:  Ljubljana,  Masarvkova  cesta 

17-21. 
Dan vpisa: 1. julija 1946. 
Besedilo: Državno odpremno podjet- 

je FLRJ, podružnica Ljubljana. 
Vpišeta se ekspozituri na Rakeku in 

na Jesenicah,   L ,    , 
- Vodja ekspoziture na Rakeku: Grom 
Srečko na Rakeku. 

Vodja ekspoziture na Jesenicah: Vo- 
je Jože na Jesenicah. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani    x 

dne 27. junija 1946. 
Rg A Vili U5/2 .  . 

885. .    , •'* 
Sedež: Ljubljana, Pred Škofijo 13. 
Dan vpisa: 9. julija 1946. u* 
Besedilo: Jeločnik & Simončič, Nova 

manufaktura »Pred Scnklavžem«. 
Na podlagi odločbe MLO za okrožno 

mesto  Ljubljana, oddelek za  trgovino 
in  preskrbo' z dne 3. julija 1946, TP 
4793/46, se vpiše delegat Meserko Ve- 
ra v Ljubljani, Karlovška cesta, 15. ' 

Okružno sodišče • Ljubljani   / 
dne 7, julija 1946, 
Rg' A Vil 239/2 

Sedež: Ljubljana,     • 
Dan vpisa: 1. julija 1946.        ' •<< 
Besedilo: Kreditni zavod za trgovino 

in industrijo v Ljubljani. f • 
Na podlagi sklepa občnega zbora z 

dne 19. junija 1946 je družba preneha- 
la in prešla v likvidacijo. -        : • -   - 

Likvidatorji: dr. .Vrečko Franc, refe- 
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rent pri Komisiij  za upravo narodne 
imovine v Ljubljani, 

dr. Povh Vekoslav, pomočnik uprav- 
nika Denarnega zavoda Slovenije v 
Ljubljani, 

, „dr.  Zupan  Franc,   ravnatelj  Mestne 
hranilnice ljubljanske v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisu- 
jejo likvidacijsko firmo na ta način, da 
vedno po dva izmed njih postavita svoj 
lastnoročni nodpis pod pisano, tiskano 
ali odtisnjeno besedilo firme. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1946. 

Rg B I 136/34 
'* 

887. 
Sedež: Ljubljana, Prešernova 44. 
Dan" vpisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: Ivan Legat, prva specialna 

delavnica in .trgovina s pisalnimi stroji- 
Na podlagi odločbe MLO za okrožno 

mesto Ljubljana z dne 29. maja 1946, 
TP 6191/46, se vpiše delegat Bar Julij. 
v Ljubljani,, Celovška cesta 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946.. 

•     Eg A VII 135/4 
• 

888. 
-Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. julija 1946. 
Besedilo: Iv. Schumi, trgovina s ku- 

rivom. 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo z dne 22. junija 1946, IV. št. 
1228/2, je tvrdka prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Šerko Sonja, pravni re- 
ferent pri MLO Ljubljana, 

Lesjak Lojze, upravnik tvrdke Kuri- 
vopromet d. d. v Ljubljani. 

Likvidatorja skupno podpisujeta li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1946.   . 

Kg A VI54/7 

889. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. julija 194G. 
Besedilo: Učiteljska tiskarna đ. đ. 
Na skupščini dne 28. aprila 1946 so 

se spremenila družbena pravila v čl. 6. 
in 10. 

Redne skupščine sklicuje uprava z 
javnimi razglasi v >Uradnem listu 
ÌRS< in v >Delavski enotnostk. 

To sprem'embo je odobrila vlada 
Ljudske republike Slovenije min. za 
trgovino in preskrbo z dne 12, junija 
1946, IV It. 169/3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1946. 

Rg B III 136/9 

890. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. julija 1946. 

, Besedilo: >Vino«, podjetje  ž vinom 
in alkoholnimi pijačami d. d. v Ljublja- 

• '     ni v likvidaciji. 
Na skupščini dne 3. junija 1946 je 

^bilo sklenjeno nadaljevanje poslovanja 

družbe in prestanek likvidacije ter so 
bila spremenjena družbina pravila v čl. 
3.a in 6.a in b ter se glasi točka a) 
čl. 3. odslej: družba nakupuje in pro- 
daja na veliko in drobno vino in druge 
alkoholne pijače doma in v tujezem- 
stvu. 

Besedilo firme odslej: kakor doslej 
brez pristavka »v likvidaciji«. 

Izbrišeta se likvidatorja: dr. Zdolšek 
Josip in Deu Žane. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
ing. Adamič Franc, Čermelj Kristi- 

jan, dr. Zdolšek Josip, Sitar Franc, Deu 
Zane, ing. Zupančič Ivan, ligo Lojze, 
Štepic Mara in Avšič Drago, 

. vpišejo pa se člani upravnega od- 
bora: 

Lesar Jože, načelnik oddelka min. za 
trg. in preskrbo, 

Bernot Zivko, šef kabineta min. za 
kmetijstvo, 

Vesel Franc, pomočnik upravnika 
>Turist-hotela«, vsi v Ljubljani, 

ter prokurist-ravnatelj: Deu Žane, 
posestnik v Ljubljani, Florjanska 20. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1946. 
Rg B III 170/4,5 

891. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 6. julija 1946. 
Besedilo: A. Volk. 
Na podlagi sklepa okrajnega sodišča 

v Ljubljani z dne 20. maja 1946, Zp 
89/45—22, se izbriše lastnik firme A. 
Volk Ljubljana Volk Avgust in vpiše 
FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6, julija 1946. 

Rg A III 38/9 

892. * 
Sedež: Rakek. 
Dan vpisa: 9. julija 1946. 
Na podlagi odločbe ministrstva za tr- 

govino in preskrbo z dne 18. junija 
1946, IV št. 2377/1, je prešla tvrdka v 
likvidacijo. 

Likvidatorja: delegat tvrdke Primo- 
žič Anton in 

Karo Franc, pomočnik načelnika trg. 
odd. MLO Ljubljana. 

Likvidatorja skupno podpisujeta •-' 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946. ' 

Rg A IV 242/5 

893. 
Sedež: Vir pri Domžalah. 
Dan vpisa: 9^ julija 1946. 
Besedilo: Tiskarna Veit in äing, 

družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo v Ljubljani z dne 24. ju- 
nija 1946, I/P-2943/46 se izbriše delegat 
Novak Jože. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946. 

Rg C III 211/5 

Izbrisi: 
894. 

Sedež: Celje. 
Dan  izbrisa: 29. junija 104t. 
Besedilo: Kokol & Bremec, trgovma 

z avtomobili,, avtomobilnim materialoin 
in avtomobilskimi deli. 

Zaradi prenehanja obrata. 
Okrožno  sodišče  v  Celju 

dne 29. junija 1946. 
A  II  223/5 

* 
895. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9; julija 194G. 
Besedilo: Ant. Krisper Coloniale. 
Obratni predmet; Trgovina  z meša- 

nim, blagom na debelo. 
Zaradi opustitve obrata. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946. 

Rg A II 109/18 

Zadružni register 

Vpisi: 
896. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 19. junija 1946. 
Besedilo: Zveza živinorejskih zadrug 

zadruga z omejenim jamstvom v Celju* 
Naloga zadruge kot poslovne zve& 

živinorejskih zadrug gospodarske?, 
področja celjskega okrožja je: 

1. voditi in nadzorovati strokovno,.311 

tehnično delo svojih članic, • 
2. pospeševati živinorejo vseh vrst n 

svojem gospodarskem področju, 
3. zbirati in vnovčevati živino ,vsa

tpr 
vrste v živem in zaklanem stanju te 
proizvode  živinoreje vseh  vrst, kaK° 
mleko, volno, kožo, žimo, rogovino •'' 

4. organizirati predelovanje Pr0^eti 
dov živinoreje in v ta namen priskro 
potrebna proizvajalna in prevozna sre " 
stva, kakor mlekarne, klavnice, tovarn 
za mesne izdelke, skladišča, tovorne a - 
tomobile itd., 

5. nabavljati  živinorejske  potrebs« 
ne, ' , 

6. sodelovati z organi ljudskih oD£\ 
sti pri organizaciji kmetijske P0?P^ 
valno službe, kakor tudi z vsemi km« 
tijsko-pospeševalnimi ustanovami,        ^ 

7. zbirati podatke svojih članic za za 
družno statistiko, 

8. poslovati po navodilih zadruzneg 
vodstva za Slovenijo. ' 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 28. aprila 1946 za nedoločen 

Zadružni delež znaša 500 din na vsa- 
kih začetih 300 članov.   Clanica mo 
vplačati deleže v obrokih, ki •• V^ y 
piše upravni odbor,   najkasneje v 
enem letu. * j„at>tk'rat- 

Vsaka članica jamči še z desei* 
nim zneskom vpisanih deležev.     ,.£or 

Priobčila se izvršujejo s tem, JB». ^ 
ni v pravilih določeno drugače<•. 
nabijejo na zadružni razglasili      d ed-, 

Upravni-.odbor sestavljajo: preds ;/ 
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nik, podpredsednik  in  7 članov, ki jih 
Vse voli skupščina za dobo 3  let. 

Člani upravnega odbora so: 
inž. Kropivšek Franjo, ravnatelj kme- 

tijske šole Sv. Jurij  ob j. ž., predsed- 

Medved  Jože,  posestnik,  Preloge.št. 
1(J, podpredsednik, 

Košan Ivan, nameščenec, Celje, Sta- 
ne t ova 18, 

Poteko Martin,   posestnik,  Laško-Ja- 
goœ št. 19, 

Prekoršek Anton,  posestnik,  Vojnik- 
Prekorje št. 13, 
i Cizej Mirko, posestnik, Vransko-Pre- 
k«pa št. 7, 

Goricar   Matija,    posestnik,   Mozirje 
St. 83, 

Zore Franc, posestnik, Dol pri Hrast- 
niku št. 8, 
„ Tiselj Terezija,   posestnica,   Planina 
s'- 48. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Zadrugo podpisujeta po dva člana 

uPravnçga odbora, od katerih sine cne- 
Sa nadom'eščati uslužbenec zadruge, ki 
ßa"po predhodni odločbi skupščine za lo* 
Pooblasti upravni odbor. 

Okrožno sodišče v Celju 
-  dne 19. junija 1946. 
64/46 — Zadr VII 15/2 

897. * 
-Sedež: Kadeče. 
pu vpisa: 24. junija 1946. 

U besedilo:   Nabavna   in   prodajna  za- 
uSa z omejenim jamstvom v Radečah. 

ga zadruge je: -  i   v 

,?) nabava gospodarskih in življenj- 
^.'h potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 
v °) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
»aiiov brez posrednikov; 

. Ç) ustanavljanje posebnih odsekov za 
Pospeševanje posameznih gospodarskih 
Panog 'kakor: sadjarstva^ vinarstva, po- 
Jedelstva, živinoreje, čebelarstva in 

\ j^darstva, če in dokler ni v istem oko- 
s*v posebne zadruge te vrste; 

. .c), najemanje in nakupovanje inven- 
j la in nepremičnin, kolikor je v za- 
^'/.no korist;  • 
p ?) sklicevanje    članskih    sestankov, 

* •1••^'•••• predavanj in  tečajev za po- 
g^oitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
•   ^delovanja ter prebujanje zadruž- 
yavesti., 

D, v?6
f te naloge opravlja radi samopo- 

gja
üi ta izboljšanja gospodarstva svojih 
«ov in delovnega ljudstva. 

ŠS;J?d,ru8a' .ie bila ustanovljena na skup- 
v 'öidne -23. septembra 1945 za nedolo- 

jev ^družni delež znaša petdeset dinar- 
^n 

in se mora plačati ob vstopu v za- 

nj   Sak zadružnik jamči se s petkrat- 
* zneskom vpisanih deležev. 

•|  "'essila se izvršujejo s tem, kolikor 
nabi' ?ravttih  določeno drugače, da se 

,,   leJo na zadružni razglasni deski.' 
, tiiij p.ra.Vni 0(tbor sestavljajo: predsed- 
niU ^niX blagajnik, morebitni načel- 
6k'iiV--?-Se,{0y ]'n 1° članov,- ki jih vse voli 
,*••«••• za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Novak Tone, kmetijski ekonom, Nji- 

vice, predsednik, 
Sotlar Jože, nam. MNOO Radeče, taj- 

nik, 
Pcdlesnik Franc, orožnik v pok., Ra- 

deče, blagajnik, 
Poplaz Fortunat, cestar, Razbor, 
Zupančič Franc, p*osestnik, Loka, 
Mlinar Lojze, posestnik, Loka, 
Kostrin Anton,    žel. uradnik, Zidani 

most, 
Zavašnik Rudolf, železniški uradnik, 

Zidani most, 
Kovač Pavle, posestnik, Breg, 
Vodenav Ivan, železničar, Radeče, 
Medved Hinko, posestnik, Svibno, _ 
Kovačič  Anton,    železniški  upokoje- 

nec, Radeče, • 
Liudič Slavko, predsednik MLO Ra- 

deče. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 

ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. junija 1946. 

Zt 59/46 - Zadr VII 18/3 

8S8. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: 29. junija 1946. 
Besedilo": Ribarska zadruga z omejc- 

ii'm jamstvom za porečje Save v Trbov- 
ljah. 

Naloga zadruge je: 
a) pospeševati sladkovodno ribarstvo 

in ribolov v splošnem; ' 
b) postavljati lastne ribogojnice in 

ribnike, gojiti v njih ribe, ribji zarod, 
mladice • in rake; 

c) čuvati ribarske revirje, nadzorova- 
ta vodne steze in čistilne, naprave; 

č) izdajati svojim članom ribolovne 
pravice v svojih, v najem ali v uprav- 
ljanje prevzetih voda, v okviru obstoje- 
čih zakonov; 

d) nabavljati svojim članom vse vrste- 
ribarskjh potrebščin ter vse v ribarsko 
stroko spadajoče predmete brez posred- 
nikov; 
. ,e) pridobivati zase in za svoje člane 
ribarske pravice in Tevirje brez posred- 
nikov; 

i) ustanavljati ribiške zadružne pro- 
dajalne in poslovalnice v zaprtih pro- 
storih in na prostem; 

g) vnočevati vse vrste sladkovodnih 
rib in rakov; 

h) prirejati svojim članom poučne zle- 
to, tekme, razstave sladkovodnih, mor- 
skih, domačih in • importiranih rib in 
rakov, ki bi mogle našemu trgu, ribar- 
skemü in zadružnemu razvoju na kakr- 
šen koli način koristiti; 

i) prirejati in pospeševati diskusije o 
preizkušenih znanstvenih uspehih iz ri- 
barske* stroke ter vzpostavljati zveze s 
strokovnjaki, strokovnimi in znanstve- 
nimi društvi, doma in v tujini, ki imajo 
podobne namene; 

j) naslavljati na federalne in zvezne 
državne oblasti predloge, peticije, mne- 
nja itd. v ribarskih zadevah; 

k) izdajati, naročati in širiti med svo- 

je člane vse v ribarsko stroko spadajo- 
če strokovno etivo, 

Za dosego te naloge si sme zadruga 
priskrbeti potrebne stavbe in tehnične 
naprave ter si pribaviti v ta namen po- 
trebne koncesije. 

Vse te naloge opravlja zadruga z na- 
menom samopomoči in izboljšanja g >* 
spodarstva svojih članov in delovnega 
ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 12. junija 1946 za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša ,500 dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

• Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kollk.vr 
ni v pravilih drugače določeno, da-ce 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 
morebtni načelniki odsekov in 5 ciano/, 
ki jih vse voli skupščina za döbo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Krivec Jože, državni uradnik, Trbov- 

lje II,  predsednik, 
Krmelj Viktor, rudar, Trbovlje-Bev- 

ško 110, podpredsednik, 
Pire Ivan, rudar, Trbovlje-Retje 98, 

tajnik, 
Draksler Jurij, uradnik, Trbovlje- 

Retje, blagajnik, 
Dežman Gašpar, rudar, Trbovlje- 

Retje 48, 
Plavšak Robert, šolski upravitelj v 

pok., Trbovlje II 71,    , 
Kuder Jože, ključavničar, Trbovlje- 

Retje 99, - 
Sumrek Jože. čevljar, Radeče 186, 
Zupančič Anton, rudar, Zagorje 135. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

r 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 29. junija 1946. 

Zt 62/46 — Zadr VII 19/3 

899.        ' ' '   ' 
Sedež: Ambrus. .   . v 

Dan vpisa: 10. juljja 1946. 
Besedilo: . Obnovitvena zadruga f 

omejenim jamstvom v Ambrusu. 
Zadruga je bila ustanovljena na .skup- 

ščini dne 10. januarja 1946 za nedoločen 
čas.     r l 

Naloga zadruge je: a)* da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vaš; b) da pod vodstvom, 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega'po- 
sameznega člana in za • celotni okoliš; 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija);- č)'da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih, del;' d) da 
skupno nabavlja in obdeluje,, zbira, in 
pòrazdeljuje med. svoje ( člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
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položljivih delovnih moči pod vodstvom ; 
tehn.cuega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnost! od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
stj iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 300 din 
in se mora vplačati ob vstopu v zadru- 
go. Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Zadruga 
objavlja svoje priobčitve na zadružni 
razglasni. deski. Upravni odbor sestav- 
ljajo predsednik, tajnik, blagajnik, mo- 
rebitni načelniki odsekov in 3 člani in 
se voli za dobo treh let. Vsako leto iz- 
stopi tretjina odbornikov. —. Zadrugo 
zastopa upravni odbor. Za njo podpisu- 

, jeta po dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščati poobla- 
ščeni uslužbenec zadruge. 

Člani' upravnega odbora so: 
Mišmaš Vencelj, kmet, Kamni vri 1, 

predsednik, 
Godec Alojzij, kmet v Ambrusu 31, 

tajnik; - 
Novak Maks, kmet v Ambrusu 3, bla- 

gajnik, 
Hočevar Ignac, kmet v Kalu 6, 
Muhič Franc, kmet, Višnje 4, 
Šinkovec Jože, kmet, Brezovdol 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946. 

Zt 79/46 — Zadr. 101/1 

900. *    "' 
Sedež: Lancovo 19. 
Dan vpisa: 10. julija 1946. 
Besedilo: Lcsno-produktivna zadruga 

• omejenim jamstvom v Lancovcm. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 26. maja 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov-gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic; b) ob- 
delovanje lesa v polizdelke in izdelke 
na račun članov ter plačevanje lesa po 
izvršeni prodaji in po odbitku stroškov: 
c) najemanje, nakupovanje ali zgraditev 
nepremičnin in inventarja radi zagoto- 
vitve sodobnih obratovališč za obdelova- 
nje lesa; č) poglobitev zadružne vzgoje 
in zavesti, pospeševanja smoirnega 
gozdarjenja in gospodarjenja z lesom 
vobče. 

Zadružni delež znaša 600 din, ki se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. # 

•   /Vsak zadružnik jamči Še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski. Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsçm LOO, v območju katerih po- 
sluje, in vsem članom, slednjim naj- 
manj 8 dni pred skupščino. Upravni 
odbor sestavljajo "predsednik, tajnik, 
blagajnik, morebitni, načelniki 'xisekov 
in 3 člani in se voli za dobo treh let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana  upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
ing. Zupane Jernej, posestnik, Lanco- 

vo 17, predsednik, 
Remec Franc, posestnik, Lancovo 19, 

tajnik, 
Mulej Jože, poses'tnik, Sp. Slivnica 27, 

blagajnik, 
štiherl Janez, posestnik, Sp. Slivnica 

št. 6, načelnik gozdarskega odseka, 
Božič Andrej, posestnik, Lancovo 31, 
Lukan Janez, posestnik, Sp. Slivnica 

št. 25, 
Šušteršič Alojzij, posestnik v Kamni 

gorici 53. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. julija 1946. 
Zt 83/46 — Zadr V III 2/423 

901. 
Sedež: Braslovče. 
Dan vpisa: 24. junija 1946. _ 
Besedilo: Braslovška hranilnica in po- 

sojilnica v Braslovčah, zadr. z n. j. 
Izbriše ee član upravnega odbora 

Omladič Jože mL, vpišejo pa se člani 
Kronovšek Mihael, uradnik, Rakovlje 
št. 36, Kralj Martin, posestnik, Preser- 
ie št. 2 in Novak Martin, posestnik, Ka- 
mence št. 2. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. junija 1946. 

Zadr V 127/86 

902. 
Sedež: Braslovče. 
Dan vpisa: 24. junija 1946. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 

dajna zadruga v Braslovčah z. z o. \. 
Na skupščini dne 17. marca 1946 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Nabavna in prodajna 

zadruga z o. j. T Braslovcah. 
Naloga zadruge je: 

a) nabava gospodarskih in življenj- 
skih    potrebščin za članstvo brez po- 
srednikov; 

b) vnovčevanje 'pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov^ 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje In nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
.rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aklivnejšsga 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša en sto dinar- 
jev; vsak zadružnik jamči še • petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik,  morebitni načelniki 

odsekov in šest članov, ki jih vse voli 
skupščina z*a dobo 3 let. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Kolikor ni v pravilih določeno druga- 
če, se vse priobčitve zadruge članom iz- 
vrše veljavno s tem, da se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora:- 
Švajger Avgust, Kralj Martin, Novak 
Anton, Pečovnik Franc, Juhart Jakob, 
Šporn Franc, Cizelj Jože in Puncer Jo- 
že, vpišejo se člani:" 

Drča Vinko, tkalec, Parižlje, predsed- 
nik, 

Švajger Avgust, mehanik, Braslovče, 
Savinek Leopold, čevljar, Rakovlje,v 
Kodre Franc, kmet, Male Braslovče, ' 
Omladič Franc, gostilničar, Letu§t 
Puncer Jože, kmet, Spodnje Gorče, 
Zaje Antonija, kmetica, Rakovlje,' 
Švajger Franc, kmet, Polzela, 
Juhart Ivan, kmet, Orla vas.    ,- 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. junija 1946. 

Zadr V 349/43 / 

TQ 43/46 2403 • 
Oglasi 

Tožeča stranka: Kreže Valentin, rU' , 
dar, Trbovlje-Loke 530. - 

Tožena stranica: Kreže Marija $' 
Poznič, gospodinja, Trbovlje-Loke •' 

Tožeča stranka je vložila zoper *° 
no stranko tožbo na razvezo zakona-,, 

Ker bivališče toženke ni znano, 6e )\ 
postavlja za skrbnika na čin Grego^i   , 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki j°Jr 
zastopal in čuval njene interese, "°*" 
1er se sama ne javi; 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. junija 1946. 

To 147/46 .    * S404 

Tožeča stranka: Lahovič Aleksa^er' 
brzojavni nadzornik v Kozjem št. 4u- 

Tožena stranka: Lahovič Terezija rj 
jena Valenčak, sedaj neznanega biv 
lisca. 

Tožeča stranka je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženke ninnano, &h 
postavlja za skrbnika na čin Grego 
Jože, sodni uradnik v Celju, W J«' u 

zastopal <in čuval njene interese, do*»« 
se sama ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. junija 1946. , 

* ' 2441 
To 76/46 _ •   „   .odar, 

Tožeča stranka: Zorko Franc, «odar, 
Mestinje 39. - o0_ 

Tožena stranka: Zorko Mania, ÇsV 
dinja, Male Rodne, •• Rog- öfaun-, ^ 
daj neznanega bivališča. toženo 

Tožeča stranka je vložila zoper1 
stranko tožbo na razvezo zaKona. .. 

Ker bivališče toženke ni «»no.    rtf 
postavlja za skrbnika na ein • * 



Štev. 48 Stran U05 

Jože, sodni uradnik v Celju, ki jo bo za- 
stopal in čuval njene interese, dokler 
se sama ne javi.' 

Okrožno sodišče v Celju 
dne .5. julija 1946. 

To 108/46-3 * 2446 
Oklic 

Tožeča stranka: Tratnik Ivan, cestni 
nadzornik, Domžale, Bistriška 8, je vlo- 
žila proti toženi stranki Tratnik Filo- 
ttieni, zas^bnici v St. Jakob-Defferegen 
P*ri Lienzu tožbo na razvezo zakona. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 7. VIII. 1946 ob 8. uri pred tem so- 
diščem v sob! 140. 

Ker bivališče tožene stranke'ni znano, 
se postavlja dr. Svetina Anton, odv. pri- 
pravnik okrožnega sodišča v Ljublja.-i:', 
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne nastopi 
ea..ia ali ne imenuje pooblaščenca. 

fc Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. julija 1946. 

To 422/46 * 2407 
Oklic 

Dr. Brence Ludvik, upokojeni sodnik 
Upravnega sodišča v Mariboru, Delav-, 
ska ulica 20, je vložil proti Zuna pl. 
Joàipini, roj. Šraj, poročeni Brence, se- 
daj vdovi pl. Zuna, nekje .v Avstriji 
Neznanega bivališča, tožbo radi razve- 
je zakona. Javna ustna razprava v tej 
s'vari bo dne 16. julija 1946 ob 8. uri 
Pri tuk. sodišču, soba št. 84. 
„ Ker je toženka neznanega bivališča, 
ji je postavljen Knez Jožef, odvetniški 
pripravnik v sodni praksi pri tuk. so- 
dišču, kot skrbnik na čin, ki jo bo za- 
stopal na njeno nevarnost in njene 
stroške, dokler se sama ne javi ali ne 

'   imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru 

dne L julija 1946. 

.   To 441/46 ,• 2469 
Oklic 

.. • Tožeča stranka Fluher Ingeborg ro- 
jena Ferenc, zasebna uradnica v Ce- 
lju, je vložila zoper Fluherja Alojza, 
knjigoveza v Studencih, sedaj nezna- 
nega bivališča, tožbo na razvezo za- 

v tona. 
Javna ustna razprava je določena na 

20. julija 1946 ob 10. uri pri tem sodi- 
gli, soba 84/11. ' 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
jo, mu postavlja sodišče tov. Kneza Jo- 

j 2eta, odv. pripravnika v sodni praksi 
Pri okrožnem sodišču v Mariboru, za 
skrbnika na čin. Ta ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
"toženec sam ne javi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

\  Okrožno sodišče • Mariboru 
/;'"'       dne 4. julija 1946. 

* 'Sp 479/46—2       * 2419 
.   Uvedbe postopanja v dokaz 

' smrti 
' Košir Franc, rojen 3. februarja 1910 

S .Gozdu, nazadnje» ptaa. Dovje št. SO, je 

bil dne 16. septembra 1942 prestav- 
ljen z Jesenic kot železniški premikač 
v Nemčijo-Neumarkt, Oberwaltz. Dne 
23. februarja 1945 je bil v mestu, kjer 
je stanoval in služboval velik bombni 
napad brez alarma. Košir Franc se je 
zatekel v najbližje zaklonišče in to je 
bilo na kolodvoru. Tisti dan je bil ko- 
lodvor popolnoma porušen in zakloni- 
šče prav tako. Cez nekaj dni so izko- 
pavali in ga našli med mrtvimi. 

Ker je s tem podan dokaz o terrr, da 
Košir Franc zgoraj navedenega dne ni 
preživel, se uvaja na predlog njegove 
žene Košir Alojzije, gospodinje, stan. 
Dovje št. 80, postopanje za dokaz 
smrti. 
• Komur je o Koširju kaj znano, naj 
to javi sodišču ali skrbniku Malovrhu 
Mihi, tajniku tega sodišča do 10. avgu- 
sta tega leta.    . 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo sklepalo dokončno o do- 
kazu smrti Koširja Franca. 

Okrajno -sodišče na Jesenicah " 
dne 1. julija 1946. 

* 
I Sp 478/46—2 2418 

Lipovec Franc, rojen 16. X. 1916 v 
Javorniškem rovtu, «nazadnje v stanujoč 
ravno* tam, je šel k partizanom 20. julija 
1944. Najprej je bil en mesec pod Sto- 
lom, potem pa bil prestavljen na Koro- 
ško. Od tu pa se ni več javil. Vsako po- 
izvedovanje za njim je ostalo brez- 
uspešno. 

Ker je bil verjetno na Koroškem ubit, 
je utemeljena domneva, da je padel. 

Na predlog Lipovec Ivanke, gospodi- 
nje, slan. Javornik, Kurirska št. 13, se 
uvede postopanjema dokaz smrti Lipov- 
ca Franca. 

Komur je o slednjem kaj znano, naj 
to javi sodišču ali skrbniku Malovrhu 
Mihi, tajniku tega sodišča do 10. avgu- 
sta 1940. 

Po preteku tega roka se bo v stvari 
dokončno odločilo. 

Okrajno sodišče na*Jesenicah 
dne 1. julija 1946. 

* 
I Sp 385/46-2 246S. 

Mlekuša Antona, tov. delavca v Zg. 
Gorjah št. 9, roj. dne 8. januarja 1912 
v Stari Fužini št. 121, so na binkoštno 
soboto leta 1942. mobilizirali partizani. 
Pri partizanih je bil 6 tednov, nato jim 
je pa ušel ter bil potem do kapitulacije 
Nemčije pri Gestapu v Radovljici. Dne 
8. maja 1945 je prišel na dom v Polja- 
ne-Kočna št. 3, kjer so ga partizani še 
isti dan aretirali in odvedli. Od takrat 
ni o njem nobenega glasu in obstoji 
verjetnost, da ni več živ. 

Na predlog Mlekuš Marije iz Radov- 
ljice, cesta Svobode št. 2, se uvaja po- 
stopanje za dokaz smrti, Mlekuša An- 
tona. 

Komur je o njem kaj znano, naj to 
javi skrbniku Malovrhu Mihi, tusodne- 
mu tajniku ali sodišču do 15. avgusta 
1946, ' -   ~"" 

Po tem roku se bo dokončno odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 4. julija 19-16. 

* 
1 Sp 367/46—3 2467 

Sodja  Franc,  rojen  18.  julija  1894, 
tov. "delavec na Bi. Dobravi št. 96, je 
bil po Gestapu 10. maja 1943 aretiran 
in pdveden v taborišče Dachau. Od tam 
je bil odveden najprej v taborišče 
Auschwitz, nato pa po novem letu 1945 
v Mauthausen. Sredi marca 1945 je bil 
poslan v taborišče Wels, a je na potu 
umrl, kakor je javil julija 1915 Mrak 
Vinko, avtomehanik na Viču. 

Ker je podana verjetnost, da Sodja 
Franc zgoraj navedenega časa ni pre- 
živel, se uvede postopanje za dokaz 
smrti imenovanega. 

Komur je o Sodji Francu kaj znano, 
naj o tem obvesti sodišče ali skrbnika 
Malovrha Miho, tusodnega tajnika do 
15. avgusta t. 1. 

Po preteku tega roka se bo o pred- 
logu dokončno odločilo. 

Okrajno sodišče.na Jesenicah 
dne 4. julija 1946. 

I Sp 566/46-2       * 2442 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Hribar Janez, rojen 23. VI. 1905 v Hu- 
dem, pristojen v Radomlje, r. k. vere, 
oženjen, delavec v Hudem št. 26;-sin ne- 
zak. matere Katarine Hribar, je bil dne 
6. X. 1944 mobiliziran v NOV in se je 
zadnjič javil dne 17. XI. 1944 iz pohor- 
ske brigade. 

Ker je potemtakem verjetno da bc 
nastopila zakonita domneva ''smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Hribar 
Katarine, tov. delavke iz Hudega št. 26, 
postopanje za proglasitev za mrtvega, 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvanicniku. 
v Kamniku. < 

Hribar Janez se poziva, da se zglasl 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. ' 

Po 4. oktobru 1946 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za . 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku    . ' 
dne 4. julija 1946.        .     . 

I Sp 570/46-3 "      '' ••-', • 2444 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Požar Jakob, roj. 7. VII. 1912 v Go- 

renjah št. 10, zasebnik, sin Janeza in 
Ane roj. Jamšek, je odšel dne 3. VIII. 
1943 k partizanom. Kot borec I. bat. 12. 
SNOV je dne 1. maja 1945 podlegel po- 
sledicam ran, ki jih je zadobil po mini, 
kakor je to razvidno iz zapiska pomoč- 
nika sanitet, referenta Fortiča Bojana, 
kateri zapis se je' našel v steklenici pri 
izkopu trupla, lei naj bi bilo truplo pok. 
Poza rja Jakoba. 

Ob izkopu, sta truplo spoznala kot 
frußlo. Šožarja Jakoba takrat navzoča 
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sestra Požar Marija omož. Gr,;ar iz Za- 
gorice in Avbelj Anton, pos. sin iz Vid- 
ma št. 1 pri Lukovici. 

Ko je bil Požar Jakob od mine zadet 
in ko je potem na zadobljenili poškod- 
bah izdihnil, je bil navzoč tov. Novak 
Jože iz Vrhov št. 14. 

Ker je torej verjetno, da je imenovani 
umrl, se na predlog Požarja Valentina, 
pos. iz Gorenj št. 10, brata pogrešanega, 
uvede postopek za dokaz smrti in izdaja 
oklic, da se do 2. X. 19IG sodišču ali 
s tem določenemu skrbniku Požarju Va- 
lentinu,, pos. iz Gorenj št. 10, glede po- 
grešanega poroča. 

Po preteku tega roka in potem, ko 
bodo izvedeni vsi dokazi, bo sodišče o 
predlogu odločilo. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 2. julija 1916. 

Ok 100/46—4 2473 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Deržaj Ivana, rojena 25. junija 1892 
. v Črnomlju, hči pok. Matije in Ivane, 
roj. Strugar, samska knjigovodkinja pri 
KDE v Ljubljani, stan. Malgajeva ul. 
2, je pred veliko nočjo leta 1945 bila 
telesno popolnoma izčrpana prestavlje- 
na v taborišču Rawensbrùck v oddelek 
za onemogle internirance, odkoder so 
ljudi odvažali v krematorij. Iz tega od- 
delka se ni vrnila in tudi ni bilo o njej 
nobene vesti ••••. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovana umrla, se uvede na prošnjo 
Deržaja Stanka, žel. uradnika v Ljub- 
ljani, Bleiweisova ul. 46, postopanje za 
dokaz smrti ter se izdaja poziv, da se 

• o pogrešani poroča do 15. septembra 
1•46 sodišču ali obenem postavljenemu 
skrbniku tov. Deržaju Stanku. 

Po preteku tega roka in po spreje- 
mu dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno   sodišče   v Ljubljani 
dne 2. julija 194G. 

Ok 99-46—3 2474 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Jurjec Franc, rojen 14. novembra le- 
ta 1897. v Ljubljani, sin pok. Ignaca in 
Ivane roj. Grafus, ključavničar, ože- 
njen, stanujoč v" Ljubljani, Kesljcva ce- 
sta 30, je kot borec 2. čete 5. grupe od 
časa roške ofenzive od 10. avgusta do 
23. avgusta 1942, ko je bil z drugimi 
tovariši obkoljen, pogrešan in po ne- 
kih vesteh, ko se je skušal prebiti iz 
obkolitve, prišel ob življenje. 

Ker je .potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Jurjec Ane, tov. de- 
lavke, Resljeva c. 30 v Ljubljani, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poro- 
ča sodiseli ali e tem'postavljenemu 
skrbniku Jurjec Ani. 

Jurjec Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o. sebi. 

Po 15. septembru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasit- 
vi  za  mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. julija 1946. 

Ok 95-46-3 2475 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Snoj Ivan, rojen 31. januarja 1907 v 
Toplicah pri Zagorju, sin Antona in 
Marije •••. Drnovšek, oženjen, delo- 
vodja Mestne plinarne v Ljubljani, sta- 
nujoč Verovškova ul. 51, je kot evakui- 
rani inlerniranec iz taborišča Buclien- 
walda dne 17. aprila 1945 za* postajo 
Janovice (Clisl.) skočil telesno precej 
oslabljen ;z vozečega vlaka in pobegnil 
v okolnostili, ki so ustvarjale zanj živ- 
ljenjsko nevarnost ter se kljub izjavi 
ob pobegu, d'à bo šel takoj domov ni 
več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Snoj Elze, gosp., Ve- 
rovškova ul. 51 v Ljubljani, postopanje 
za njegovo proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o- pogrešanem 
poroča sodišču aH s tem postavljenemu 
skrbniku Snoj Elzi. 

Snoj Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 1. maju 194" bo sodišče na vno- 
v'čno prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno   sodišto   v   Ljubljani 
dne 3. julija 1946. 

* 
V Sp 355/4G-2 2414 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Arhar Kari Anton, rojen 16. maja 
1922 v Gradcu, pristojen v Maribor, tim. 
kat. vere, nezakonski sin Berte Arhar 
poročene Koren, od 1. aprila 1943 po- 
ročen z Jožico Arhar roj. Muršak, je bil 
spomladi 1943 pri nasilnem vojaškem 
naboru v Mariboru potrjen in dne 1. 
aprila 1943 na dan poroko šiloma odve- 
den v nemško vojaško službo. Prišel je 
takoj v vojaško službovanje v Leipzig, 
meseca decembra 1944 pa jo odrinil na 
rusko fronto, vojna pošta št. 04940. Bil 
je dodeljen delovnemu bataljonu; zad- 
nje obvestilo: 12. III. 1944. Po poročilu 
njegovega bataljonskega komandanta z 
dne 25. VIII. 1944 so ga zadnjič videli 
dne 26. VI. 1944 pri Toličinu v Rusiji, 
od tega dne dalje pa je pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti v smi- 
slu § 24/1 o. d. z., se uvede na prošnjo 
vdove JožiceArhar, šivilje v Mariboru, 
Koroška cesta St. 41, postopanja za pro- 
glasitev za mrtvega in se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču. 

Arhar Kari Anton se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 10. oktobru 1946 bo sodišče na 

vnovično prošnjo vdove odločilo o pro- 
glasitvi za mrtvega. 
Okrajno  sodišče  v  Mariboru,  otld.  V., 

dne 6. julija 1946. 

Sp 321/26—2 * 2327 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Podržaj Franc, roj. 14. avgusta 1911 
v Selih pri Toplicah na Dolenjskem, 
oženjen, sin Podržaja Jakoba in Fran- 
čiške roj.' Janko, delavec, nazadnje v 
Uršnih selih št. 94, je odšel v juniju le- 
ta 1942 od doma po živež v smeri proti 
Kočevju. Od tedaj dalje ni o njem no^ 
bene vesti več. Ker so bili v tisti dobi 
v krajih, kamor se je namenil, ogorče- 
ni boji, je domnevati, da je umrl !n se 
uvede na prošnjo njegove žene Podr- 
žaj Jožefe, poljedelke iz Uršnih &el št.- 
94, postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga. Vsi, ki o njem kaj vedo, ?e poziv-4 
ljejo, da o pogrešanem poročajo sodi- 
šču ali s tem postavljeni skrbnic. Po- 
držaj Jožefi. 

Podržaj Franc se pozivlje, da sô'zgla- 
si. pri spodaj podpisanem sodišču ali 
drugače da kako vest o sebi. 

Po   1.  oktobru   1946   bo  sodišče   na . 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 25. junija  1946. 

Sp 352/46 2489 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Lačen Franc, roj. dne 1. junija 1911 
na Tolstem vrhu štev. ^13, ko. Dobrije, 
sin Franca in Marije roj. Kokalj, r. k- 
vere, oženjen, oče dveh nedl. otrok, 
posestnik na Tolstem vrhu št. 1, je bil 
odpeljan dne 22. VII. 1942 od okupa- 
torja v koncentracijsko taborišče Dach- ,; 
au. Od tam se je javil prvič' in zadnjic ' 
konec meseca avgusta 1943. Iz Dach- 
aua je bil preveden v konc. taborišče 
Buchenwald. Ko mu je žena Ljudmila 
poslala dvakrat nekaj denarja, ji je bil 
ta vrnjen s pripombo J>Umrl dne 25- 
IX. 1942«. Po izpovedi Ditinger N-•; 
delavca, sedaj v Guštanju, so Nemci t 
Lačna Franca tega dne obesili. 

Ker se  Lačen Franc  tudi  po kon- 
čani vojni ni vrnil, je verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva o njegovu • 
smrti. 

Ker* je tedaj verjetno, da je Lačen 
Franc mrtev, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Lačen Ljudmile, poseslnice 
na Tolstem vrhu štev. 1, postopanje, 
za proglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o po 
grešanem, sé pozivlje, da to "javi so- 
dišču ali skrbniku pogrešanca Cegov- 
niku Filipu, sodnemu uradniku na Pre- 
valjah, do 15. oktobra 1940. ' "_ ^ " 

• Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče na Prevaljah  - 
dne 8. julija ,1946.      ""• 
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IV Sp 1628/16-3 2485 
Amortizacije 

Na' prošnjo  tov.  Blažiča  Filipa,  po- 
sestnika v Zvodni št. 21, se uvede po- 
stopanje  za  amortizacijo spodaj  nave- 
denih vrednotnic, ki jih je prosilec baje 
iz•-bil, ter se njih imetnik poziva, da 
Uveljavi svoje pravice v času dveh me- 
secev po objavi v Uradnem listu, sicer 
se bo.po preteku tega roka izreklo, da 
so vrednoinice izgubile svojo pravno 
Veljavnost.    . 

Oznarnenilo vrednotnic: 
.1. hranilna   knjižica   št.   11810/4203 

• Ljudske posojilnice v Celju, glaseča se 
" Ja  ime Blažič Filip  in na  vlogo din 

FDJ 2566.-; 
2. hranilna knjižica št. 413/413 Ljud- 

ske hranilnice v Celju, glaseča se na 
ime Blažio Filip in na vlogo din FDJ 

•   1"'8.03. 
Okrajno sortisco v Celju 

dne 6. julija 1946. 

ÏV Sp 1605/46-4   * ' ' 2488 
Na prošnjo Celjske posojilnice, Celje, 

, se uvede  postopanje  za  amortizacijo 
sI>odaj navedenih vrednotnic, ki jih je 
Pfospec baje izgubil, ter se njih imet- 
ak poziva,  da uveljavi svoje pravice 
* času dveh mesecev po objavi v Urad- 
^eßi listu, sicer se bo po preteku tega 
ï°ka izreklo, da so vrednotnice  izgu- 

'     ll° svojo pravno veljavnost. 
^Znamenilo vrednotnic: 

*, ,.e'nice Celjske  posojilnice  d.   d.  v 
1••

••
 

vsen Štirih emisij po nom. din 
±4°-— iri nom. din 1.000.— s tek. štev. 
°d 1 do 80.000. 

Okrajno sodišče Y Celju ' 
dne 6. julija 1046.   ' 

ÏV Sp 1643/46-4 * 2487 
,Na prošnjo tov. Godca Blaža, posest- 

nika in trgovca v Teharjih št. 8, se 
V^ede postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedenih vrednotnic, ki jih je 
Prosilec baje izgubil, ter se njih imet- 
ak poziva, da uveljavi svoje pravice v 
^su dveh mesecev po objavi v Urad- 
nem listu, sicer se bo po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednotnice izgu- 

|? svojo pravno veljavnost. 
Oznarnenilo vrednotnic: 

• 1; tekoči račun pri Ljudski posojil- 
nici v Celju, glaseč se na ime Godec 
, laž in na znesek din 740.—;, 

*• hranilne knjižice Ljudske posojil- 
nice, v Celju: 
<, «) št. 19929/7820, glaseča sé na ime 

i ùtonko Godec in na vlogo din 1.812.—, 
,s.b) št- .19928/1901, glaseča se na ime 
ùtanko Godec in na vlogo din 1.811.—, 

c) Št. 19927/7910, glaseča se na ime 
uodec Milko in na vlogo din 1.811.-, 
v, c) Št. 19245/0756, glaseča se na ime 
ravla Godec in na vlogo din 1.811—, 
• «) st. 22487/4526, glaseča se na ime 
U]az Godec in na vlogo din 890.—. 

Okrajno sodišče  v Celju 
dne 6. julija 1946. 

1• Sp 1644/46—4   * 2486 
z     Na .prošnjo tov.  Kolmana  Mihaela, 

Posestnika y Selah št. 15, se uvede po- 

stopanje za amortizacijo spodaj nave- 
dene vrednotnice, ki jo je prosilec baje 
izgubil, ter se njen imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v času dveh me- 
secev po objavi v Uradnem listu, sicer 
se bo po preteku tega roka izreklo, da 
je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

Oznarnenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnico 

v Celju št. 3701/169, glaseča se na ime 
Cesar Andrej in na vlogo din FDJ 1.787, 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 6. julija 1946. 

Ok 10/45-18 * 2445 

Amortizacije 
Na prošnjo Fišgrunda Oskarja, bivše- 

ga trgovca v Pančevu št. 24, ki ga za- 
stopa dr. Aladar Debrecenji, advokat v 
Pančevu, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo zdolaj navedenih vrednotnic, ki 
so prosilcu baje prešle, ter se njih imet- 
nik poziva, da uveljavi v šestih mesecih 
po objavi v Uradnem Uslu LRS svoje 
pravice, sicer bi se po preteku tega ro- 
ka izreklo, da so vrednotnice brtìz moči. 

Oznarnenilo vrednotnic: 
257    komadov    delnic    Trboveljske 

premogokopne družb© d: d. v Ljubljani 
v nominalni    vrednosti po 200.— din, 
glaseče se na prinositelja, v slovenskem 
in nemškem jeziku, morda tudi v fran- 
coskem jeziku, od tega 97 delnic po- 
edinih in 32 delnic petork, in to:    N 

I. Delnice poedinke: 
serija 033 red. št. od 824 do 827,..    - 
serija 033 red. št. od 824 do 827, 

„     037   „    „   „ . 096 do 100, 
„     042   „    „   „   871 do 873, 
„     056   „    „   „   125, 576 in 577, 
„     079   „    „   „   810 do 816, 
„     089   „    „   „   066, 
„     095   „    „   „   670 do 584, 
„     097   „    „   „   728  do 732 in 

od 790 do 794, 
179 do 181, 101 

103 

126 

302 
3.03 

)>        J»      M 

)> »       >! 

„   „   928,-929, od 931 
do 952 in 970, 

„   ,.   221 do 225 in od 
266 do 270, 
192, 

,','   ,"  090 ' in  od  993 
•   do 098, 

000, 
329 do 330. 

„     304 
,,     315 

II.' Delnice petorke: 
serija 430 red. št. od 801 do 805, 806 

do 810, 811 do 815, 816 do 820, 821 do 
825, 826 do 830, 831 do 835, 836 do 840, 
841 do 845, 846 do 850, 891 do 895, 896 
do 900, 901 do 005, 006 do 910, 911 do 
915, 916 do 920, 921 do 925, ,926 do 030, 
03.1 do 035, 036 do 940, 941 do 945, 946 
do 950, 051 do 055, 956 do 960, 961 do 
965, 966 do 970, 971 do 975, 976 do 980, 
981 do 085, 086 do 990, 991 do 995 in 
996 do 431 — 000. 

Delnice so bile izdane pred 30 leti. 
Talon ni bil ločen od delnic* Posled- 

nji nevnovčeni kupon «dividende izvira 
iz leta 1940. 

.. Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 29. junija 1946. 

Ok 89/46—5 2494 
Na prošnjo Koritnik Marjane, kuha- 

rice, Zali Log 24 pri Železnikih, se uve- 
de postopanje za amortizacijo zdolaj na- 
vedene vrednoinice, ki je prosilki baje 
prešla  ter  se  nje  imetnik  poziva,  da 
uveljavi v 4veh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS svoje pravice, sicer 
bi se po preteku tega roka izreklo, da 
je vrednotnica brez, moči. 

Oznarnenilo vrednotnice: 
Vložna knjižita Ljudske posojilnice • 

Ljubljani z. z n. j.'štev. 15920 na ime 
Koritnik Marjana z vlogo din 1.785.96. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. julija 1940. 

Ok 86/46-5 * 2472 
Na prošnjo dr., Zontarja Jožefa, gim- 

nazijskega profesorja, Kranj, Partizan- 
ska 2, se uvede postopanje.za amorti- 
zacijo zdolaj navedene vrednotnice, ki 
je prosilcu baje prešla, ter se njen 
imetnik,poziva, da uveljavi v 2 mese- 
cih po objavi v >Uradnem listu LRS« 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da je vrednotnica 
brez moči; 

Oznarnenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Mestne hranilnice 

ljubljanske štev. 345401/B na ime dr. 
Zonlar Jože z geslom in stanjem 563.— 
dinarjev. 

Okrajno  sodišče  v Ljubljani 
dne 4. julija 1946. 

Zp  1•0/46-1 * '     2465 

Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v .Trebnjem (e 

bil uveden zaplembeni postopek glede 
imovine Blažiča Jožeta in Marije, po- 
sestnikov iz Mirne št. 19. 

Pozivajo se vsi upniki, ki imajo zo- 
per njiju kakršne koli terjatve, nastale 
pred 6. aprilom 1941 oziroma pred- de- 
janjem, zaradi katerega je bila izreče- 
na zaplemba imovine, da prijavijo'vse 
svoje terjatve v 15 dneh po tej objavi 
pri tukajšnjem sodišču s pismeno vlo- 
go z dvema prepisoma,ali pa ustno na 
zapisnik in prilože- potrebna dokazila. 
V prijavi je navesti gornjo opravilno 
številko zaplembenega 'spisa. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 9. julija 1946. 

Razna oblastva 
Štev. 209/1 2392 2-2 

Razpis cestarske službe 
Baza cest Ljubljana, Celovška c. 32, 

razpisuje za progo od km 10,000 do km 
15,000 federalne ceste I. reda štev. 11 
Grosuplje—Krka—Žužemberk—Blatnik 
—breg reke Kolpe službo cestarja: Proš- 
njam, ki jih je kolkovati s takso za 
din, 10.—, je priložiti še takso za din 30 
in naslednje listine:. 

1. rojstni list prosilca, 
2. zadnje šolsko spričevalo/ 
3. nravstveno spričevalo, 
4. rojstne liste otrok in žene ozlro 

I ma rodbinsko polo,    •      ' .-».' 
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5. domovnico, 
6. potrdilo vojaške uprave o event, 

elužbi v NOV ali POJ, 
7. morebitno spričevalo o izučenem 

poklicu zidarja, tesarja i. p. 
Vsaka teh prilog mora biti taksirana 

s kolkom za din 5.—. 
Prošnje je vložiti neposredno na Bazo 

cest v Ljubljani najkasneje do 25. ju- 
lija 1946. 

Ljubljana dne 5. julija 1946. ; 

Baza cest Ljubljana 

Razno 
• 2343 

Kreditni zavod za trgovino 
in industrijo 

Bilanca per 31. decembra 1945. 
Aktiva,,, Blagajna: gotovina dinarjev 

731.971.19, žiro račun pri Denarnem 
zavodu Slovenije Ljubljana dinarjev 
14,722.712.70, čekovni račun pri Poštni 
hranilnici Ljubljana din 187.138.98, sku- 
paj din 15,641.822.87; valute dinarjev 
282.871.47; menice din 10.000.—; vred- 
nostni papirji: jugoslov. drž. papirji in 
razne rente din 344.894.40, delnice din 
17.162.20, naložbe rezervnega fonda v 
jugosl. drž. papirjih din 181420.53, sku- 
paj din 543.177.13; debitorji: kreditne 
usianove din 792.045.87, privatni dolž- 
niki din 6,227.723.99, v tuji veljavi din 
5,684.354.43, skupaj din 12,704.124.29; 
razna aktiva: vojna škoda (gl. sklepa 
komisije z dne 23. oktobra 1945) dinar- 
jev 6,693.558.—; izguba: za leto 1945. 
din 162.306.45, odštevši prenos dobička 
iz leta 1944. din 65.597.49, skupaj dinar- 
jev 96.708.96; garancije din 63.730.93; 
.vsega ekupaj din 35,972.262.72. 

Pasira. Glavnica din 1,250.000.—; re- 
zervni fondi: redni din 625.000.—, iz- 
redni din 280.000.—, za1 dubiozne ter- 
jatve .din 670.000.—, azijski din 375.000, 
za večje nepredvidene izdatke dinarjev 
65.000.—, ekupaj din 2,015.000.—; sklad 
za izravnavo dvomljivih terjatev dinar- 
jev 4,475.249.55; račun popravka vred- 
nosti vojne Škode din 6,693.558.—; vlož- 
ne knjižice: vezane ria odpoved dinar- 
jev 1,138.671.35, proste vloge dinarjev 
3,778.36135, skupaj din 4,917.032.70; 
kreditorji: vloge vezane na odpoved 
din 4,437.171.—, ostali upniki v dinar- 
jih din 10,207.206.10, v tuji veljavi din 
530.483.89, skupaj din 15,174.860.99; pre- 
hodni račun (tranzitorični) dinarjev 
1,444.161.78; neđvignjena dividenda din 
2.399.70; garancije din 63.730.93; vsega 
skupaj din 35,972.262.72. 

Račun izgube in dobička 
z dne 31. decembra 1945. 

Debet. Obresti in provizije: obresti 
na' tekoče račune din 395.987.93; obresti 
na vložne knjižice din 110.261.33, obre- 
sti-na blagajniške priznanice dinarjev 
1.538.74, provizije din 13.593.03, ekupaj 
din 521.381.03; plače in socialne dajatve: 
plače in bilančnina din 1,188.976.39, so- 
cialne dajatve in uslužbenski davek din 
272.289.74, ekupaj din 1,461.266.13; 
upravni stroški din 243.932.25; davki in 

pristojbine din 322.400.13; račun tečaj- 
ne razlike v zvezi z zamenjavo denarja: 
po čl. 10 navodil za izvajanje valoriza- 
cije in preknjiževanja v DFJ dinarje 
din 23.058.05; odpisi neizterljivih ter- 
jatev: dolžniki din 546.347.40, vrednost- 
ni papirji din 16.712.50, skupaj dinar- 
jev 503.059.90; rezerviranja za poprav- 
ke vrednosti: v sklad za izravnavo 
dvomljivih: dolžnikov din 4,175.216.18, 
valut: din 282.871.47, vrednostnih papir- 
jev din 17.161.90, skupaj din 4,475.249.55; 
vsega skupaj din 7,610.347.04. 

Kredit. Prenos dobička iz leta 1944. 
din 65.597.49; obresti in provizije: obre- 
sti iz tekočin računov in menic dinar- 
jev 1,052.734.64, provizije din 31.800.64, 
skupa; din 1,084.535.28; razni izredni 
dohodki din 6,363.505.31; izguba: za' 
leto 1945. din 162.306.45, odštevši pre- 
nos dobička iz leta 1944. din 65.597.49, 
skupaj din 96.708.96; vsega skupaj din 
7,610.347.04. 

V Ljubljani dne 31. decembra 1945. 
Upravni odbor 

.     2409 
Poziv upnikom 

Tvrdka Mercina in drug, veletrgovina 
papirja, Ljubljana, Kolodvorska ulica, 
je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivajo, da .najkasneje v 
14 dneh od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS« prijavijo likvidatorju pisme- ' 
no svoje morebitne terjatve na naslov: 
Mercina in drug, veletrgovina papirja, 
Ljubljana, v likvidaciji, v roke likvida- 
torja Matije Šege, Ljubljana, Stari trg 
št. 3. 

Po preteku prednjega roka se prijave 
no bodo upoštevale. 

1   Likvidator: Matija Sega s. r. 

2447 
Poziv upnikom 

Podjetje hotela >Metropok, biv?a 
last Mikliča Franca v Ljubljani, Masa- 
rykova cesta, je prešlo v likvidacijo. 
Pozivajo se upniki, da prijavijo v roku 
treh mesecev event«, terjatve likvida- 
torjem. 

Likvidatorji 

Št. 65/46-HP-K   * 2483 3-1 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se vsi upniki in, dolžniki Po- 

sojilnice in hranilnice v Sv. Križu pri 
Litiji, zadruge z neomejenim jamstvom, 
da 'prijavijo najkasneje do 21. oktobra 
1946 svoje terjatve oziroma dolgove za- 
drugi, lei posluje sedaj v prostorih Po- 
sojilnice v Trebnjem, z. z n. j. 

Po preteku tega roka- za upnike (via-1 

gatelje). ki se ne bi prijavili aH dopri- 
nesli dokazov o svojih terjatvah, ugasne 
pravica do njihovih vlog (terjatev). Pro- 
ti dolžnikom, ki bi v tem roku svojih 
dolgov zadrugi ne prijavili, bo zadruga 
postopala na podlagi drugače dobljenih 
podatkov glede njihovih obveznosti. 

Posojilnica in hranilnica 
v Sv-Križu pri Litiji, z. z n. j. 

Delegat ministrstva financ: 
Tomšič Hubert 

2433 

Vabilo 
na 73.  redni  lemi občni zbor 

Stavbne  družbe d.  d.  v Ljubljani, 
ki bo v torek dne 30. julija 1046 ob 16. 
uri v prostorih Denarnega zavoda Slo- 

venije v Ljubljani. 

Dnevni red: 
1. Poročilo upravnega sveta odnosno 

delegata ministrstva za gradnje pri 
podjetju. 

2. Odobritev zaključnih računov za> 
leto 1945., poročilo revizorjev in skle- 
panje o razresnici upravnemu svetu in 

revizorjem. 
3. Sklepanje o razpustu in likvida- 

cij   družbe. 
4. Volitev upravnega sveta in revi- 

zorjev oziroma likvidatorjev. ^ . 
5. Slučajnosti. 
Delničarji, ki se nameravajo udele- 

žiti občnega zbora, so vabljeni, da •0' 
lože v smislu § 29. družbenih pravu 
svoje delnice z nezapadlimi kuponi ••.• 
kasneje do vštetega dne 24. julija 19-16 
pri blagajni Denarnega zavoda Slove- 
nije v Ljubljani,, kjer prejmejo potrdilo 
o pologu in izkaznico za pristop ha 
občni zbor. 

Ljubljana dne (8. julija 1946. 
Upravni svet    < 

Izgubljene listino 

Ukradene so mi bile osebna izkaza" 
ca, izkaznica OF, zadružna izkaznic«», 
planinska legitimacija in prometna- 
knjižica za kolo, vse na ime Avsic 
Franc iz Ljubljane. S'tem jih. prék'iv 
cujem. < v.Kvš-^ 
2471 AvSič FVanc,' 

Vojna knjižica br. 660.667 izdata ria 
ime Božac Ivan, izgubljena je i oglašava, 

Jse nevažećom. '•'•'.' 
2413 Božac Ivan " 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazal', 
ca, izdana od krajevnega LO na Jezit* 
ter prometna knjižica za moško kolo, 
znamke »Tajfune, izdana od bivše upra- 
ve policije v Ljubljani na ime Bns<ir, 
Franc z Jezice. S 4em, jih preklicujetn. 
2430 .     Brišar ^••• 

Izgubil sem dovolilnico ,za kolo, na. 
ime Ì3rus Jože, Novi svet št. 9, w*• 
od  Ok.  LO Rakek. S tem  jo PrekU* 
cujem. ., - ••> 
2425 Brus ,Jcze  , 

Izgubilo se je originalno spričevalo 
I.c razreda klasične gimnazije v M« 
ljani za šolsko leto 1943/44. na ime •• 
keljc Marcel iz Ljubljane. S tem ga V•' 

2492UJOtn' '       Burkcljc Marcel 

' Izkaznica za kolo štev. 00222, izdana- 
od odseka za notranje zadeve T8 «H ' 
Ljutomer na ime Cokan Epnc, ;•£ 
rovci pri Ljutomeru, se je zguDiia •. 
s tem prqkiicuje. .x  _ ,  '  w_nnr.  ' 
2490 Co*m Fra 
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Vojna  knji/•••  br. 384.142  i  platna 
•••••• sor. M. St. 15.129, izdate na ime 
zastavnika  Cotar  Vladislav,  izgubljene 
su i oglašavaju se nevažećim. 

• 2482 Cotar Vladislav 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izdana cd komande NM v Ljubljani 
?a ime Dolgan Cita iz Ljubljane. S tem 
Jo preklicujem. 
2431 Dolgan Cita 

.zgubil seq začasno izkaznico št. 8028 
za moško kolo, izdano od odseka za no- 
tranje zadevo v Murski Soboti na ime 

\   Arvarič Ludvik, Gorica št. 68. S tem jo 
• Preklicujem. 

'424 Drvarič Ludvik 

Izgubil sem osebno legitimacijo in 
prometno knjižico, Ètev. G924, izdani 

}.<•• februarja 1940 v Trbovljah. S tem 
m preklicujem. 
„. Ebcrlinc Ignac, 
«•• Hotemež 

'Uničeno mi je bilo maturitetno spri- 
čevalo drž. trgovske akademijo v Mari- 
boru, izdano leta 1932. na ime Pavla 
*-ržeri, Maribor. S tem ga preklicujem. 
2f!6 Eržen Pavla, Maribor 

^Izgubil sem šofersko legitimacijo št. 
;•29, izdano od okrožnega LO za ljub- 
ljansko okrožje ter osebno izkaznico, 
r^ano od mestnega LO v Kranju, obe 
g-. lnie Gartner Janez iz Stare Loke. 
2 ein ju preklicujem. 

27 Gartner Janez 

.ukradena mi je bila. potna dovolil- 
, lca za cono B, izdana od' ministrstva 
Za notranje zadeve, odsek za potna do- 
jenja, na ime Gorkič Anica iz Ljublja- 
••> S tem jo preklicujem. 

Gorkič Anica . 

Izgubila sem začasno osebno leciti- 
^acijo št. 94 in legitimacijo OF 04Ó716, 
glas- •       "••••• "--"- 

Hi. Vseh svetnikov ul. 4. S tem jih 
Preklicujem. 
^4(>5 Grajfoner  Marija 

Izgubil sem evid. tablico št. S-0187 
?a motorno kolo, izdano od min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani na ime Kaps 
:•••• iz Kamnika. S tem jo preklicu- 
jem. ' 
^59' Kapš  Fcrdo 

..Izgubil sem nakaznico za kurivo, se- 
vJa C št. 028971, izdano od MLO okrož- 
ja mesta Ljubljane na ime Kariž Jo- 
slP_,iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2,470 Kariž Josip 

1 Izgubila sem prometno knjižico št. 
io4,5 za žensko kolo znamke Adler št. 
^62.250, izdano od MLO Murska So- 
' °ta- S tem jo preklicujem. 
2417   ' Kirbiš Jolanka 

Pne 15. aprila t. 1, se je na potu Za- 
;' rc—Formin izgubila odpustnica okrož- 
JSjga   poveljstva   NM   «a   ime   Kolarič 
£i0Jz, komandir  postaje NM  Zavrč in 
ile« iZanska Pr°Pustnica, glaseča se na 

-fiaino  ime Marko, Člana mobilizacij- 

ske patrole za okraj  Ptuj. Obe izgub- 
ljeni listini s tem preklicujem.    , 
2422 ,   Kolarič Alojz, 

Formin, 
Sv. Marjeta pri Ptuju 

Izgubila sem osebno, izkaznico, izda- 
no od\komande NM v Ljubljani, izkaz- 
nico OF, izdano od četrti Moste ter 
mladinsko izkaznico od ZMS v tobačni 
tovarni na ime Korenčan Marija iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
2456 % Korenčan Marija 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo, .izdano od OLO Mozirje, oseb- 
no izkaznico, družinsko karto, izkaznico 
za rudnik in potrdilo o plačani kavciji 
pri vpisnini v rudarsko šolo, vse na ime 
Kovač Franc iz Podkraja 56. S tem jih 
preklicujem. 
2401 Kovač'Franc, Velenje 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, dovolje- 
nje za vožnjo z motornim kolesom št. 
S-0656, izdano od ministrstva za lokal- 
ni promet ter izkaznico OF, izdano od 
četrti Tabor, vse na ime Kozjek Franc 
iz Ljubljane-Moste. S tem jih prekli- 
cujem. 
2429 , Kozjek Franc 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo št. 53099, izdano od komande 
NM v Ljubljani na ime Kozjek Franc 
iz Ljubljane-Moste. S tem jo preklicu- 
jem. 
2449 Kozjek Franc 

Začasno osebno izkaznico št. C36 na 
ime Krabonja Jakob, pos. na  Lešnici 
št. 3, izdano od KLO Vel. Nedelja, sem 
izgubil in jo s tem preklicujem. 
2438 Krabonja Jakob 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
7678, izdano od KLO Kapla in legitima- 
cijo OF, oboje na ime Krajne Ana, Sp. 
Kapla št. 101, in jih s tem preklicu- 
jem. 
,2423 Krajne Ana 

Izgubil sem osebno izkaznico, Ldano 
od krajevnega LO Dravlje na ime Kuna- 
var Rok iz Draveij. S tem jo preklicu- 
jem. 
2412 Kunavar Rok 

Izgubljena je bila kontrolna knjižica 
št. 148, izdana od ministrstva za trgovi- 
no, in preskrbo po okrajnem LO Celje- 
okolica, glaseča se na Lesno industrijo 
Teharje pri Celju, fer se s tem prekli- 
cuje. 

Lesna industrija, 
2421 Teharje pri Celju 

Izgubila sem dve obveznici (posojilo 
narodne osvoboditve) št. serije A 00133 
in serije A 00175, glaseči se na ilegalno 
ime >Zala«. Po osvoboditvi sta prijav- 
ljeni pri OLO v Ptuju. S tem jih- pre- 
klicujem. 
2424 Lešnik Jcra, Prvenci 4 

Izgubila sem osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, izdani od krajevnega  LO^ 
v Dolenji vasi pri Rakeku na ime Le- 
var Frančiška iz' Dolenje vasi pri Ra- 
keku. S tem jih preklicujem. 
2478- ' Levar Frančiška 

Izgubil sem odpustnico osnovne šole 
v D. M. v Polju na ime Lovše Kari iz 
Zg. Kašlja pri Ljubljani. S tem jo pte- 
klicujem. 
2154 Lovše Kari 

Izgubili srno vse dokumente za oseb- 
ni avtomobil >Ford-Sedan« evid. štev. 
tablica S-0469, izdane od ministrstva za 
lokalni promet v Ljubljani na ime Me- 
dic-Zankl iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujemo. 
2455 Medic-Zankl, Ljubljana 

Izgubil sem družinski nabavni list št. 
147.743, izdan od KLO v MajSperku na 
ime Miklavc Ivan iz Majšperka. S tem 
ga preklicujem. 
2402 * Miklavc Ivan 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 78, izdano od KLO v Polici, člansko • 
izkaznico OF št. 518604 in' izkaznico za 
kolo št. 119, izdano od uprave NM v 
Grosupljem, vse na ime Mlakar Franc 
iz Malega konca 7 pri Vi?nj': gori. S 
tem jih preklicujem. 
2480 Mlakar Franc 

Izgubil  sem  osebno  izkaznico  štev, 
010976, izdano ^od KLO nâ Jesenicah 
(Gor.) na ime Mohorič Ivan z Jesenic, 
Obrtniška ul. 7. S tem jo preklicujem.- 
2491 Mohorič Ivan 

•   Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
na  ime Nabergoj  Alojzija  iz  Ljublja- 
ne VII. S tem jo preklicujem. 
2434 Nabergoj Alojzija 

Ukradene so mi bile: osebna izkaz- 
nica in prometna knjižica za žensko kolo. 
znamke >Presto< tov. št.' 665537, izdani 
od krajevnega LO v Domžalah na ime 

. Narobe Ivanka iz Domžal. S tem ju pre- 
klicujem. 
2495 Narobe Ivanka 

Zgubili sta se spričevalo IV. razr.-in 
maturitetno spričevalo I. dekl. mešč. 
šole v Ljubljani pri Sv. Jakobu, izdano 
1. 193G/37. na ime Oblak Marija iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 
2493 Oblak Marija 

Izgubljena je ••• kontrolna knjižica 
št. 142, izdana od -ministrstva za trgo; 
vino in preskrbo po okrajnem LO Ce-, 
lje-okolica, glaseča se na ime Oblak' 
Stanislav, Teharje. S tem se prekPcuje. 
2420        ~ Oblak Stane 

Izgubile so se platne knjižice, izdane" 
od UDB za Slovenijo, glaseče se na 
imena: Matjašič Franc, serija C Štev.. 
12021, Bertoncelj Rudolf, serija C Štev. 
12910 in Požar Franc, serija C štev. 
12907. Proglašamo jih za neveljavne. 

Oddelek UDB za mesto 
2451 ^       Maribor 

Izgubili smo potrdilo o evid.* tablici 
štev. S—2392 ter dovoljenje za vožnjo 
z osebnim avtomobilom št. 02977 znam- 
ke iškoda«, izdano od okrožnega LO, 
prometni odsek, Ljubljana na ime Okraj- 
ni LO škofja Loka. S tem jih preklicu- 
jemo, ' " 
2411 Okrajni L0 gkoîja Loka 
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Izgubil sem nakaznico za kurivo seri- 
ja C štev. 022275, izdano od MLO, odsek 
za kurivo, na ime Oražem Leopold iz 
LJubljane. S tem jo preklicujem. 
2403 Oražem Leopcld. 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
na ime Ostanek Antonija iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
2450 Ostanek Antonija 

Izgubil sem osebno legitimacijo, legi- 
timacijo OF in izkaznico za kolo, izda- 
ne od MLO oz. OLO Kranj na ime Pa- 
jer Janko, Kranj, Titov trg 17. S tem 
jih preklicujem. 
2460 Pajer Janko 

Vojna knjižica br. 695.558, izdata 25. 
IX. 1945. god., od štaba IV. Armije na 
ime  Prebil  Ida,  Ljubljana,  izgubljena 
je i oglašava se navažećom. 
244S    • Prebil Ida 

Izgubili smo potrdilo o dodeljeni evi- 
denčni tablici ter evidenčno tablico št. 
1154 ,za osebni avto Ford, izdano od 
ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ljani. S tem jih preklicujemo. 

Propagandni    zavod 
za  ljudsko  prosveto 

2428 v Ljubljani 
Izgubil sem evidenčno tablico št. S- • 

5072, izdano od min. za lokalni promet 
v Ljubljani na ime Prošek Silvester iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2477 Prošek Silvester 

^Izgubil sem začasno uporabno dovo- 
ljenje (potrdilo) za moško kolo znam- 
ke Adler, evid. št. 11S8558, izdano oči 
okrajnega LO Prevalje. S tem ga pre- 
klicujem. 

Razdovšck  Jožef 
2439       Šmartno 47, p. Slovenj, Gradec. 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
071237, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Rupnik Marija iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2479 Rupnik Marija 

Ukradena, mi je bila osebna izkaznica 
na ime Sire Sfatìislav, rudar iz Lešnice 
št. 14, izdana od-KLO Vel. Nclelja pod 
št. 84,Nin jò s tem preklicujem. 
2406 Sire Stanko 

Ukradena mi je bila začasna službe- 
na izkaznica št. 125719.. izdana na ime 
Slomšek Štefan, zavirač iz Maribora. S 
tem jo preklicujem. 
2432 Slomšek StcIanÄ 

Izgubljena mi je bila prometna knji- 
žica za moško kolo znamke Ella, štev. 
477753, izdana od okrajnega LO Šo- 
štanj, sedaj Mozirje, na ime Srebočan 
Franc, rudar, Pesje št. 18. S tem jo 
preklicujem» ' 
2452 Srebočan Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF, izkaznico Rdečega križa, 
člansko   izkaznico   Enotne   strokovne 

zveze delavcev in nameščencev Jugo- 
slavije in potrdilo o izjavi izven sesta- 
va Jugoslovanske armade. 

Stare  Alojzij, 
2461 '    Breg 29, p. Ribnica na Dol. 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
135, izdano od KLO v Novi vasi, glase* 
čo se na ime škrabec Jernej, poslovodja 
v Novi vasi pri Rakeku. S tem jo pre- 
klirujem. 
2408 Škrabec Jernej 

Ukradena mi jo bila izkaznica za kolo 
št. 108.352 na ime Tkavc Ferdo, Pohor- 
ska 2, Celje. S tem jo preklicujem. 
2426 Tkavc Ferdo 

, Izgubil sem osebno izkaznico, glase- 
čo ee na ime Trbovc Vinko, izdano od 
KLO v Petrovčah. S tem jo preklicu- 
jem. 

Trbovc Vinko, 
2462 Radeče pri Zidanem mostu 

Izgubil sem nakaznico za kurivo, se- 
rija C štev. 012138, izdano od MLO, od- 
sek za kurivo na ime Trotošek Kari iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2481 Trotošek Kari 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 
0119ß4 in legitimacijo OF, izdano v 
Cvenu pri Ljutomeru in jih s tem pre- 
klicujem» 

Vegič Vinko, 
2463 Selnica ob Dravi št. 1 

Ukradena mi je bila šoferska izkaz- 
nica št. 990, izdana od okrožnega pro- 
metnega odseka Celje na ime ViHling 
Leopold. S tem jo preklicujem. 

ViHling Leopold, 
2440 Celje,  Plečnikova  2. 

Izgubil sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF, izdani od KLO v Libojah 
p. Petrovce na ime Vizjak Jože, posest- 
nik' iz Liboj. S tem jih preklicujem. 
2453 Vizjak Jože 

Izgubljeni sli slijedeći dokumenti: 
Vojna knjižica broj 653.415 na ime 

Prelc Jožeta. 
Vojna knjižica broj 654.057 na ime 

Viskić Bogdana. 
Vojna knjižica broj 695.740 na ime 

Samsa Dragica. 
-'Vojna knjižica broj 648.447 na ime 

Tintor Branka. 
Vojna knjižica broj 648.373 na ime 

Vizintin Srečka. 
Vojna knjižica broj 696.013 na ime 

Eržen Milana. 
Vojna knjižica broj 187.046 i --Uvje- 

renje o ranjeničkim značkama« br. 1100 
na -ime Zupan Ivana Franca. 

Vojna knjižica broj 642.210 na ime 
Samanajkić Djordje Teodosije. 

Vojna knjižica broj 624.202 na ime 
Golubović Vojislava. 

Vojna knjižica broj 628.552 na ime 
Markiović Stôjana. 

Vojna knjižica broj 925.021 na '^° 
Božikovie"   Ste vana. 

Vojna knjižica broj 660.702 na ime 
Uršič Petra. 

Vojna knjižica broj 936.922 na ima 
Gligorijević Ivana. 

,   Vojna knjižica broj 617.898 na ime 
Marčec Ignjaca. 

Vojna knjižica broj 647.639 na une 
Tršan Franca. 

Vojna knjižica broj 690.455 na- ime 
Gorički Ludvika Jožefa. 

Vojna knjižica na ime Tomšič Alojza 
Ludvika,  rg.  1908, 40anujuć u Ribnici.. 

Vojna knjižica broj 416.791 i >Uvere- 
nje o otpustu iz JA broj 805 od 20. X. 
1945 na ime Pire Antona. 

Vojna knjižica na'ime Hrovatič Jane- 
za Ivana, izdata od KLVP. 

Svi ovi dokumenti oglašavaju se time • 
nevažećim. 
2410 Komanda vojne pošto 10102/Z 

Ukradene so mi bile osebna izkazni- 
ca in prometna knjižica za kolo, izdani 
od komande NM v Ljubljani, ter izkaz- 
nica OF, izdana od četrti Moste, na 
ime ,Volmut Ljudmila iz Ljubljane-Mo- 
ste. S tem jih preklicujem. 
2476 Volmut Ljudmila . 

Izgubil sem naslednje osebne in služ- 
bene listine, ki jih s tem preklicujeni, 
in sicer: začasno osebno izkaznico št. 
9387, izdano od mestnega ljudskega od" 
bora Novo mesto, IV. kvart, OF leg-'t-" 
macijo štev. 239, izdano od mestnega 
OF odbora Novo mesto, začasno šofer- 
sko legitimacijo štev. 111, izdano d- 
okrožnega LO Novo mesto, začasno V 
kaznico za kolo štev. 513, izdano od 
okrajnega LO Novo mesto, odsek za 
promet, začasno potrdilo upraven <-r& 

posestva Boštanj o službovanju "štev. 
694/46, nakaznice za 100 litrov bencin,3' 
izdane od ministrstva za kmetijstvo '-n 

gozdarstvo za junij 1946, nakaznice' za 
5 litrov olja, izdane od ministrstva -# 
kmetijstvo in gozdarstvo za junij 19-0, 

Vovk Mirko, . 
knjigovodja državnega posestva 

Boštanj, p. Grosuplje 

Vojna   knjižica   br.   968238,   izdata 
1944. god. od štaba 10. brigade 16. di- 
vizije na ime podpor. Zevnik Joško iz* 
gubljena je i oglašava se nevažećom. 
2434 Zevnik Joško 

Izgubil sem začasno osebno izkazni- 
co št. 258,   izdano od krajevnega  LU 
na Visokem na ime Zor Anton z Viso- 
kega. S tem jo. preklicujem. 
2457 Zor Anton    , 

Izgubil sem dvo potrdili oz. začasni 
uporabni dovoljenji št. 15.917 \U. b£ 
(neznana) za leto 1946; za moško Koi« 
in žensko kolo znamke Puçh, izdano o« 
NM v Ptuju na imo ŽunkoVič Janez a 
Žunkovič Otilija, Zupečja vas st, o* l, 
družinski list št. 123.522, izdan <** 
okrajnega ljudskega odbora v r-uJ. 
S tem vse listine preklicujem. 
2415 žunkovič Zv&& 

Založba; .Uprava. .Uradnega list» LES.- urednik: Pohat Roberti tiska tiskarna >Merkur« d. d, —• vsi v Ljubljani 



Letnik .1. 

VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDŠEONIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 48. kosu uradnega lista LRS z dne 13. julija 1946. Štev. 22. 

VSEBINA: 

URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRSs 
37. Odločba o cenah semen. 
38. Odločbo za posamezna podjetja. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 

Odločba o ceni erebra v proizvodnji in prodaji. 
Odločba o določanju cen petrolejskih proizvodov. 

Sprememba  in dopolnitev navodila It. 7867 z dne-  13.  dec. 
1915 za določanje cen obrtnim storitvam in izdelkom. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

36. 

ODLOČBA 

o cenah Bcmcn 

Urad za cene pri predsedništvu VLRS določa na pred- 
log ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS naslednje 
Najvišje nakupne cene za semena: 

din 
*• inkartna  detelja      ,    ,    »    »    »    »    ,     .    kg     40.— 
~ 'rancoška pahovka ,,,..«..    kg     50. 
à- ßiotov;lec      .     .     .    5 kg     60.— 

Predje cene veljajo na domu pridelovalca brez javnih 
dajatev. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
pustne Spekulacijo in gospodarsko sabotaže. 

Ljubljana dne 18. junija 1946. 
IX. št 2225/29.     . 

V. d. direktorja" urada za cene: 
Koblcr Franco s. r. 

37. 

ODLOČBE 

za posamezna podjetja 

Urad za cene pri predsedništvu VLRS je določil ' proiz- 
vodne cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Celjskim opekarnam, Celje: 
din 

pinker kislina, odporni obroci 12X12, 1000 kom.    5.532.— 
Winker kislina, odporni spiral 7.5X7.5, 1000 kom.    2.865.— 
«inker kislina, odporni obroči  6.5X6.5, 1000 kom.    1.604.- 

Cene veljajo Iranko tovarna, brez javnih  dajatev. 
Št. 2191/2 • dne 8. junija 1946. 

Tovarni kemičnih izdelkov, Hrastnik: 
,,                                                                 - din 

'*• kromova lužina   (lOVo ••;0•)     .....   kg     11.78 
•- kromov galun     •   kg    12.07 

Ceni veljata  franko tovarna  brez javnih  dajatev. 
6t.. 2280/2 z dne 8. junija 1946. 

Tvornici du Sika d. d., Ruše: 
i -J " din l6d 1 tona din   '640— 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev, 
St 2233/2 z dne. .12. junija 1946.' 

Tvrdki Cvetic Janez, tov.  perila,  Murska  Sobota: 
izdelovanje moškega perila po meri po posebnem naročilu: 

din 
moška srajca z dolgimi rokavi .    „    kom.   30.77 
moške spodnje hlače, kratke, na pas . *'.     kom.   25;11 
moške spodnje hlače, dolge, nà, pas     .     .    kom.   26.77. 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev.       , 
Št. 2339/12 z dne 11. junija 1946. 

Tvrdki  Pajk Karel  in  drug,  tov. perila,  Celje* 
Gaberje: 

(. din 
ključavničarska   obleka   iz   keper   blaga    (tip.)   veL 

48—56 za kom din    303.49 

Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
.   St. 1031/3 z dne 8. junija 1946. 

Tvrdki Ivan M i k o 11 •, tovarna meril y Slovenjem 
Gradcu: 

1. Pivniki  (ročaji) na vijak   .    ,    «    „ 
2. Peresnice št. 30 (navadne) .... 
3. Trikotniki  iz  parjene bukovine   št. 2.5 

"     št. 2 
št. 1.5 
št 1 
št. 0.5 
št. 0 

komad 
din'^ 
13.94' 
3.21 
5.26 
4.82 
4.441 
4.08 
3.68 
3.30 
9.50 4. Priložna ravnila — srednja cena   ..... 

cene po posameznih dimenzijah od dolžine 40 do 
120 cm po kalkulacijah   ....      od 7.22 do 

5- Ravnila iz parjene bukovine, dolžina 30 cm   .    , 
„      40 cm ..    , 
„      50 cm   . 
„      60 cm   . 

6. Manufakturni mètri 25X25 mm, nebarvani, z me- 
deninastim okovjem .   r  
isti, 15X25 mm '    41.09 

7. Škatle za uteži, v izmeri 160X60X45 mm, 11 delne       9.88 
„     140X60X45 mm,   8 delne 

8. Škatle za  jedilni pribor, s'4 predali,   v   izmeri 
350X245X65X10 mm ;    .    . 

9. Škatle za akte, v izmeri 255X365X6QXl0mm 
10. Deske za meso, velik. I (180X133X10 mm), bukove 

II (180X225X10 mm), bukove 
11. Barvani   hranilniki  z   vzorci,   skrinjica   v   izmeri 

110X75X55mm   .     .     .     ....     .   '.     .    .      14.49 
12. Straniščne deske, brez pokrova, enostavne spone 110.67 

Medeninaste epone, enostavne . ... , . . 5.33 
Medeninaste spone, dvojno 6.32 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 

et. 2490/1 z dne.. 7. junija 1946, 

30.76 
1.39 
2.52 
3.55 
4.54 

43.22 

8.90 

25.93 
19.62 
.6.85 
8.95 
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TYrdki >Titan« v Kamniku: 

ponili vene ključavnice: Slika: Velik.; din 
Slika: Velik. din 90 -13.62 

700 15 7.55 95 13.68 
20 •  7.55 100 13.74 
25 7.56 
30 7.56 715 00 8.16 
35 7.57 0 8.98 
40 7.57 1 9.80 
45 7.58 2   ' 10.62 
50 7.58 3 11.45 
55 7.59 
60 7.59 716 00 9.61 
65 7.60 0 10.28 
70   \ 7.61 1 10.95 
75 7.62 2 11.62 
80 7.63 3 12.30 
85 7.64 
90 7.65 720 24 9.04 
95 7.66 v 26 9.93 

100 7.67 31 10.82 
700 brez 35 11.72 
cevke: 35   39 12.62 

40 — 42 13.53 
• 47 14.42 

701 15 8.90 
20 8.90 722 24 8.83 
25 8.91 '   26 9.70 

*. '30 8.91 31 10.58 
35 8.92 35 11.46 
40 8.92 39 12.34 
45 8.93 42 13.22 
50 8.93 47 14.10 
55 8.94 
60 8.94 725 20 10.39 
65 8.95 25 10.78 
70 8.96 30 11.17 
75 8.97 35 11.56 
80 
85 

8.98 
8.99 

40 
45 

- 11.95 
12.34 

90 9.00 50 12.73 
' 100 -   9.02 55 13.12 

705 
706 
707 
708 

85 
85 
SO 
80 

24.51 za garn. 
28.56 za garn. 
32.28 za garn. 

v, 37.72 za garn. 

• 
60 
65 
70 
75 
80 

13.51' 
13.90 
14.29 
14.68 
15.07 

M2,713 17 ' 11.61 85 15.46 
20 11.66 90 15.85 

. 25 11.71 95 16.24 
30 11.76 100 -16.64 
35 11.81 
40 11.86 730 20 12.88 
45 11.91 25 13.11 
50 11.96 30 13.34 
55 12.01 35 13.57 
60 12.06 40 13.80 
65, 12.11 45 14.03 

* 76 .   12.16 50 14.26 
75 12.21 55 "   14.49 
80 12.26 60 14.72 
85 12.32 65 14.96 
90 12.38 70 15.20 
95 12.44 75 15.44 

15.68 100 12.50 80 
85 15.92 

714 15 — 90 16.16 
17 12.85 95 .16.40 
20 12.90 100 16.64 
25 12.95 
30 13.— 731 20 14.63 
35 13.05 25 • 15.05 
40 13.10 30 15.47 
45 13.15 -    35 15.89 
50 13.20 40 16.31 
55 13.25 45 16.73 
60 13.30 50 17.15 
65 13.35 '    55 17.57 
70 13.40 60 17.99 
75 13.45 65 18.41 
SO 13.50 70 18.83 
85 13.56 75 19.2« 

Slika:    Velik.: din 
80 19.69 
85 20.12 
90 20.55 
95 20.98 

100 21.41 

735        37 6.75 
42 6.77 
47 

J 
6.79 

736        37 8.03 
42. 8-12 
47 8.21 

750        20 17.19 
25 17.62 
30 18.05 
35 18.48 
40 18.91 
45 19.34 
50 19.77 
55 20.21 
60 20.65 
65 21.09 
70 21.53 
75 21.97 
80 22.41 
85 22.85 
90 23.29 
95 23.73 

100 24.17 

751        20 17.90 
25 18.47 
30 19.04 
35 19.61 
40 20.18 
45 20.76 
50 21.34 
55 21.92 
60 22.50 
65 23.08 
70 23.66 
75 24.24 
80 24.82 
85 25-40 
90 25.98 
95 26.56 

100 27.14 

753        20 20.40 
25 21.21 
30 22.02 

i             35 22.84 
40 23.66 
45 24.48 
50 25.30 
55 26.12 
60 26.94 
65 27.76 
70 28.58 
75 29.40 
80 30.22 
85 31.04 
90 31.86 
95 32.68 

100 33.50 

755        20 17.77 
25 18.35 
30 18.93 
35 19.51 
40 20.09 
45 20.67 
50 21.25 ' 
55 21.83 
60 22.42 • 

"'   •   65 23.01 
70 23.60 
75 24.19 
80 24.78 

Slika:    Velik.; din 
85 25.37 
90 25.96 
95 26.55 

100 27.14 

757         20 18.08 
25 18.85 
30 19.62 
35 20.39 
40 21.17 
45 21.95 
50 22.73 
55   . 23.51 
60 24.29 
65 25.07 
70 25.85 
75 26.63 
80 27.41 
85 28.19 
90 28.97 
95 29.75 

100 30.53 

758        20 23.04 
25 2358 
30 24.72 
35 25.56 
40 26.40 
45 27.24 
50 28.08 
55 28.92 
60 29.77 
65 30.62 
70 31.47 
75 32.32 
80 33.17 
S5 34.02 
90 34.87 
95 35.72 

100 36.57 

760         15 17.08 
20 17.62 
25 18.16 
30 18.70 
35 19.24 
40 19.78 
45 20.32 
50 20.86 
55 21.40 
60 21.94 
65 -  2248 
70 23.03 

.     75 23.58 
80 24.13 
85 24.68 
90 25.23 

100 — 

761        15 19.63 
20 20.20 
25 20.77 
30 21.34 
35 21.91 
40 22.48 
45 23.05 
50 23.62 
55 24.19 
60 24:76 
65 25.33 
70 25.90 
75 26.47 
80 27.04 
85 27.62 
90 28.20 

100 — 
762       .25 19.50 
763        25 29.47 
765        25 15.48 

«        30 16.69 
35 17.90 
40 19.11 
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Slika:    Velik.:      diu Slika:   Velik.:    din   100 kom. 
45 20.32 856 75 275.60   „ » 
50 21.53 857 60 201.40.  „ )} 

55 22.74 858 67 445.S0   „ » 
60 23.96 859 60 466.40   „ 1) 

766 25 15.16 860 48 381.60   „ 1» 

30 16.29 861 40 328.60   „ » 
35 17.42 50 332.84   „ 1» 

40 ' 18.55 54 360.40   „ »1 

45 19.69 •862 67 477.-   „ 1) 

50 20.83 863 60 466.40   „ J> 

55 21.97 864 50 551.20   „ »» 
60 23.11. 865 60 392.20   „ JI 

774 
778 
779 

35X165 
33X139 
33X139 

15.26 
12.51 
19.08 

866 

873 

32    ' 
32 

243.80 ponikljani 
132.50 fciščeni 
455.80 100 kom. 

780 
781 
782 
785 

35X150 
35X150 
35X150 
20X150 

'20.78 
22.90 
29.68 
19.93 

900 

905 
906 
907 
910 
911 
912 
913 
920 
921 
922 
923 
930 

,931 
932 

,935 

50 mm   5.57 1 grt. 
100 mm   9.22 1 grt. 

10 cm    5.19 1 kom. 
10         A sfi 

786 
787 

20X150 
25 k 105 

26.50 10 
^.w       ,1 

6.78       „ 
2.54       „ 
3.50 
4.36       „ 
4.24       „ 
6.57       „ 
7.10       „ 
6.89 
7.42       „ 
5.62       „ 
0.S9       „ 
5.62       „ 

14.84       „ 
15.26       „ 

791 30X125 16.33 
793 30X125 18.55 
795 21X 95 15.26 
796 21X 95 25.12 
797 28X130 19.72 
SOO 
801 

•   802 

21• 95 
21X 95 
28X130 

19.72 
28.83 
23.34 2/2 

803 28X130 43.46 
830 SO 

100 
150 
180 

5.99 za 
6.29 za 
9.29 za 

11.09 za 

par 
par 
par 
par 

125X11 
135X10 

200 12.30 za par 950 št. 1   10.42 1 grt. 
531 80 4.45 • z 2 kljuk. št. 2  13.49 »» 

100 5.25 s 3 kljuk. št. 2   12.91 » 
**\   * 150 7.68 št.3  14.19 » 

180 9.18 951 št. 1  12.15 1» 

200 10.18 z 2 kljuk. št. 2   15.79 »Ï 

832. SO 
100     ' 
150 

4.45 
5.25 
7.68 952 

s 3 kljuk..št. 2  15.16 
-   št.3  17.70 

200 mm          14.84 
180 9.18'' 955 i št.3  16.11 1» 

200 10.18 970 2a 
3a 

72.08 ikom. 
91.16 

' S33- 80 4.45 
11 

4a 101.76 
100 5.25 St. 5 ' 114.48 

n 

Ì50 7.68 št. 6 125.08 
180 9.18 št. 7 144.16 

<•    -. 20Ó 10.18 971 ' 800 mm . 203.52 " 
834 80 5.09 

6.29 
löOOmni 228.96 it 

100 1200 mm 254.40 
150 9.29 972 33.92 " 
160 
180 
200 

9.89 
11.09' 
12.30 

973 
974 

57.24       „ 
445.20 1 grt. 

• 975 6.41 1 kom. 
850 65 134.62 100 kom. 976 33.92 
851 60 169.60   „ 11 977 11.02 
852 oo 222.60   „ » 973 21.20 »J 

853 60 339.20   „ • si 979 1200 mm •593.60. 49 

851 65 166.42,   „ n 9SÓ 2S0 mm 159.- 
75 174.90 • „ 11 985 480 mm 186.56 1) 

855 60 201.40   „ 11 990 440 mm 142.95 )f 

70 222.60   „ »1 995 440. m m 153.57 
856 50 131.98   „ 11 999 375X250     .95.40 it 

55 137.80   „ »1 1000 6 vreten 3.922.— ìt 
65 201.40   „ 11 1000 5 vrelen 3.286.— » 

Velikost din 
Vratca za pepelnike sobnih peči 36.80 kom. 
Kurilna vratca sobnih peči .   . 113.90   „ 
Lita vratca za dimnike •     •     • 6X12  col 131.70   „ 
Lita vratca za dimnike •     •     • 7X13 ' „ 147.30   „ 
Kurilna   vratca iz   sive litine 5X6-    „ 51.25   „ 

«i » 11     11 1« 6X7.   „ 60.20   „ 
• «   * »     11 » 1X8'   „ '   80.40   „ 
•1 ..  ii .ii     11 11 8X9      „ •   84.20   „ 

'. • 11 « 11     11 11 9X10    „ •   88.-   „ 
»1 « 11     11 • 11 10••    „ 119.70   „ 
n » ' »        » M 

11X12    , 148.90     , , 

Vodovodna vratca, nepleskana 
Udice za ameriške žage ' .   . 

Velikost 
20••200 col 
60 mm 

„       1, 11 »      •   •   •     70 mm 
„       „ „ 11      .   •   •     «Omni 

Ameriški karabinerji    ....     22 mm 
„ 1, ....     25iuni 

Male zaponko za vreče     .   .   .   228 mm 
Velike zaponke za vreče  .   .   .   258 mm 
Srednji   deli   za   žvale,   sestav- 

ljeni brez prstanov .... 
Okovje za smuči, malo .... 

„       „      »      veliko   .   .   . 
Podganolovke  
Mišnico 100X55 
Cohala za govedo       tìvistna 

„       „       „ ......       7vrstna 
„       »       »         Svi-stna 

Cohala za konje        fivrstna 
„       „v               7vnsina 
„       „     ,,                8vr«ina 

Dalmatinski  razpirači  za  okna    270 in m 
Kljuko za karnise, lahke, nepo- 

cinkane      (. 
Kljuke za karnise, težke, uepo- 

cinkane        
Kljuke za sobna vrata, lita .   .       št. 1 
Srednji  deli zâ zaporne  palice. 
Ročaji za kovčke na ploščici   .       št. 1 

,,'     »       ,,        1, ,.        .       *'• 2 
Gnojnični razpršilci 1/1     ...       št. 1 

1/1     ...       št. 2 • 
1/1     .    .'  .       *t. 3 

Poluge za ključavnice za Zei&s- 
cilinder .   .   .'  

Vsadne   ključavnice   za   Zeiss- 
cilinder ........ 8 cm 

Doz. ključavn. za  «-lade z vrt. 
ključem  

Doz. ključavn. za mlade z nevrt. 
ključem        

Prednje cene veljaio franko tovarna brez 
' St. 'IX. 2457/9 z dne 21. junija 1016. 

din 
22.60 kom. 
6.90 grt. 
9.30 »» 

13.40 »» 
3.90 kom. 
4— )» 

00  »» 
29.- »» 

11.— t» 

29.60 grt. 
33.75 14 

7.80 kom. 
4.30 »» 
9.- »» 
9.90 » 

10.25 »f 

10.— M 

11.— 1* 

11.40 »1 

9.25 « 

4.70 » 

5.— « 
15.92 par 
18.20 kom. 
3.— »t 
3.- »i 

126.50 it 

132.30 ft 

154.40 »i 

4.20 tf 

48.65' H 

46.85 » 

45.50 1» 

javnih dajatev. 

in,du 
n i n  na B 

st r i ji S ovensk ili in Švica 
edu: 

Čipke lm 
.   din 

art. 1500  . .   6.77 art . 1552   . 
„  ^1499  . .    5.67 )* 2296 
„   1456   . .    1.81 yy 5002   . 
„   1450   . .   1.79 î» 5004 
„   1224.. •.'   1.84 J» 1716 
„   1304   . .   4.29 11 2014 
„   1094   . .   1.24 j! 2088 
„   1730   . .   3.05 ti 1350 
„    1722   . .   3.06 11 2108 
„    1732   . .   2.09' 11 2130 
„   1838, . .    2.82 II 2239 
„   1873   . .   5.81 11 802 s 
„   1874   . .   6.60 11 094.S 
„ ; 1063 .. .   4.77 II 3003 
„   1964., .   4.S1 91 1942 
„   2012   . .   1.50 41 2294 s. 

20'''' 11    ""—•    . .    1.76 ' Il 2260 s 
„   2084   . .   2.76 11 2240   . 
„   2094   . .   3JB1 11 2258   . 
„   2098   . ;* .   4.33 II 134R   . 
„ ' 2180   . i. .   3.09 .1 1411   . 
„   2104   . .   3.05 11 HIS   . 
„    2290   . .   4.12 .1 1682   . 
„   2294   . . '». .   2.71 11 193Q   . 

Zavese 
art. 10/11 . . fi7w6 
„   14/11  . . . 76-.7S 

rskih. veze- 

Im 
din 
1.91 
2.59 
3.43 
3.83 
2.50 
2.77 
3.87 
2.75 
3.63 
2.26 

'6.98 
2.78 
2.45 
5J35 
6.18 
2.65 
3.59 
7.63 
3.52 
5.I8 
3.25 
4.07. 
1.50 
5.05 

Certe veljajo franko tovarna brêz javnih dàjater. 
&t. 2229/2 z dne 11. junija 1946. 
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ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 
o ceni srebra • proizvodnji in prodaji 

1. člen • 

Kot proizvodna cena srebra — brez skupnega davka in 
ostalih javnih dajatev, franko skladišče proizvajalca, 6e določa 
din 1.000,— za 1 kg. 

2. člen 

Za kritje stroškov in zaslužka v trgovini na debelo in 
na drobno se določa 12°/oni zaslužek s tern, da se zaračunava 
zaslužek po navodilu za določanje cen v trgovini na debelo 
in na drobno (»Uradna obvestila zveznega urada za cene« 
št. 10/46). 

3. Člen 

Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 
sebni izdaji »Uradnega lista FLRJ« (»Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene«). 

Beograd 24. maja 1946. 
St. 11476. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovié e. •. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene< 
• dne 25. maja 1946, št. 343/21.) 

ODLOČBA 
o določanju cen petrolejskih proizvodov 

1. člen 
Drž.   petrolejskemu   podjetju   se  odobruje,   da   sme   do 

nadaljnjega pTodajati tu navedene artikle po naslednjih cenah: 
neto za 1 kg 

din 
11— 

Ö.50 
13.- 
9.- 

15.— 
18— 
'm- 
11.25 
G.30 
5.30 
4— 

18— 
22.40 
16— 
19— 
16— 
23.10 
23— 
23.—- 
17— 
23— 
24— 
23— 
24— 
30.- 
30:— 
35— 
14— 
30— 

5.50 
30— 
36— 
30— 

petrolej' za razsvetljavo 
petrolej za kmetijstvo 
White špirit .     .    . 
bencin, motorni  . 

„       ekstrakcijski 
„       lekarniški 
„       avionsk[ 73.0 
„       avionski 78.0 

plinsko oljo   .     .     . 
plinsko olje za kmetijstv 
kurilno olje   . 
cil, olje, zasičena para 
cil. olje, pregreha para 
olje za vretena* 
strojno olje    . 
osovinsko olje 
kompVesorsko olje 
motorno olje . 
olje za ladje . 
traktorsko olje 
olje za izmenjače 
turbinsko olje 
transformatorsko 
belo olje .   .'. 
vazelinsko olje 
tehnični vazelin • 
tovotna mast . 
kolomaz    .    s 
parafin     .    . 
bitumen   . 
avionsko olje . 
paraf. med. olje 
olje za hladilnike 

olje 

olje za zavore      .     » ,    , 76.40 
olje za amortizerje    .     .     .     .     .     .     ,     .    .     . 42— 
sredstvo zoper zamrzovanje ........ 30— 
olje za jamske vozičke ,   17.— 
lekarniški vazelin ,  56.— 
polsalit ,  23— 
parafingač  25.50 
mast za kroglične ležaje  42— 
mast za jamske vozičke  33.50 
olje za maščenje vlaken   ta  S4 20 
olje za maščenje vlaken Ha ...,.,.     . 28.90 
vrtalno   oljo «',... 28.20 

2. člen 

Zvišanje stroškov prevoza in zavarovanja do jugoslov. meje 
gre na breme računa razlike. 

3. člen 

Te cene veljajo franko železniška ali ladijska postaja, 
najbližja kraju kupca oz. skladišče »Jugopetrola« za 1 kg neto. 

t- 4. člen 

Blago z originalno zaobalo velja bto za neto. Količinskt 
in kakovostno prevzemanje blaga po prednjih cenah franko 
skladišče »Jugopetrola«. 

6. člen 

S to odločbo se razveljavljajo vse prejšnje odločbe o cenah 
za navedene blago. 

6. člen 

Ta odločba velja od 1. junija 1946. 
Beograd 28. maja 1946. 
Št, 9189. 

V, d. direktorja zveznega urada za cene: 
s Marko Perovié e. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za 
cene« z dne 1. junija 1946, št. 387/22.) 

SPREMEMBA   IN  DOPOLNITEV 
navodila gt. 7867 z dno 13. dec, 1945 

za določanje cen obrtnim storitvam in izdelkom 

(»Uradna obvestila zveznega urada za cene« št. 6/45)" 
I. Odstotki kosmatega zaslužka na mezde, določeni po 

navodilu št. 7867 z dne 13, dec. 1945, se znižajo' za 10 °/o 
od dosedanjih Primer: odstotek zaslužka za lončarje je bil 
do sedaj 25%, od sedaj pa jo 15°/o (25—10 = 15). Odstotki 
kosmatega zaslužka za mlinarje, peke, kruharje, izdelovalca 
bureka, za semnine, mlatev (mlatenje žita z motorjem) ter 
robkanje (luščenje) koruze se ne znižajo, marveč ostanejo kot 
so določeni v navodilih št. 7867 z dne 13. dec. 1945. 

Odstotek zaslužka na materialu go zniža za 4 °/o od dose- 
danjega, to jo od sedaj znaša 6 "/o vrednosti materiala. 

II. Obrtniki morajo na kalkulacijah navesti klavzulo: 
»Da navedena uporaba materiala in izdelavne mezde pri naj- 
boljšem učinku dela ustreza dejanskemu stanju, jamčim mate- 
rialno in kazensko.« 

III. Neupoštevanje navodila št. 7867 z dne 13. dec 1915" 
in te dopolnitve je kaznivo, po zakonu o zatiranju nedopustne 
špekulacije in gospodarske sabotaže. 

IV. Ta dopolnitev navodila dobi obvezno moč osmi dan 
po objavi v posebni izdaji »Uradnega lista FLRJ« (»Uradna 
obvestila zveznega urada za cene«). 

Beograd 25. junija 1946. 
Št. 15.433.      , 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovié e. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dne 29. junija -1946, št. 462/26.) 

Založba; Uprava Uradnega lista' LRS; urednik: fonar Robert; tlaka tiskarna »Merkur« d. d, — T»l t Ljubljani» 

L 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. Priloga k 49. kosu z dne 17. julija 1946. Številka 49. 

Objave 
OPOZORILO NAROČNIKOM 

Nekaj sto Izvodom številke 47 »Uradnega lista LRS« so bile za 
plačilo naročnine po pomoti priložene položnice tednika »Tekmujemo«. 
Kdor je prejel tako položnico, se naproša, da je pri nakazilu naročnine 
ne uporabi,  marveč zahteva od  upravništva  Usta pravilno  položnico. 

Ob tej priliki se naročniki ponovno naprošajo, da pošiljajo naročnino 
vedno le z navedbo naslova, na katerega Ust prihaja, ne pa z navedbo 
imen raznih oseb, uradov ali ustanov, ki upravništvu niso znani kot 
naročniki lista. Tudi vsaka sprememba naslova naj se takoj sporoči 
upravništvu, da se tako preprečijo zamudne reklamacije. 

UPRAVNISTVO 

Vlada Ljudske republike 
Slovenije 

St. 2339 2515 

Razglas 

Z(j 
a Predlog ministrstva za ljudsko 

ravje LRS je izreklo ministrstvo za 
f.^nje z odločbo z dne 8. julija 1946, 
V^v 2339, na osnovi čl, 2. odloka 
p'NOJ-a o pravnih predpisih in pravni 
^Minuiteti vobče, Ur. list 51/4 ex 1945, 
Miselno uporabljajoč določila § 118. 
Vadbenega zakona 

gradbeno prepoved za Golnik. 

Gradbena prepoved velja za območje, 
azviclno iz prerisa katastrske mape, ki 

,v°ri sestaven del tega razglasa in se 
g
rani pri ministrstvu za gradnje ter ob- 
e8a naslednje parcele k. o. Golnik: 
, 325, 326, 327, 70, 71, 372, 373, 123, 
H^1 125, del 21/1, 30, del 31, 75, 72, 77, 
'3 375, 376, 377, 378, 17, 18, 52, 58, 59, 
3 324, io, 107/1. 109, 110, 111, 116, 
•3 219, 225, 262, 263, 264. 265, 97, 98, 
*&100' 101, 102/1, 103/1, del 104, 221, 
£< 223, 224/1, 224/2, 104, 168, 169, 170, 
oni' 172, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
i~*- 205, 206, 207, 208, 162, 163, 173, 
C- 176, 177, 178, 183, 192, 199, 200, 
2J2' 202, 203, 209, 210, 211, 212, 213, 
7p 215, 217, 220, 370, 371, 238, 334, 
*,' «el 260, del 261, 78, del 266, 345, 
•• 113, 20, 68, 69, 96, 117, 118, 119, 
3•- 121, 333, 379, 179, 180, 182, 161, 
6j/' 112, 115, 322, 347, 349, 323, 61/1, 

«, 102/2, 103/2, 340, 181, 95, 344. 

v iz<iacî^ena prepoved se izreka, ker je 
8radn-avi novi regulacijski načrt. Nove 
obrnix-6 -ali bistvene adaptacije v tem 
grad,,' bo dovoljevalo ministrstvo za 
«aleT , le v lolifc°. kolikor bi se izka- 
brojekp ne ot^žujeja izvajanja novo 

'   KUraûega regulacijskega načrta. 

Gradbena prepoved se izreka za do- 
bo dveh let, računši od dne objave v 
»•Uradnem listu LRS«. 

Ljubljana dne 11. julija 1946. 
Minister za gradnje: 

dr. Miha Kambič 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
903. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa:  1. junija 194C. 
Besedilo: Celjska tekstilna tovarna 

Bergman in drug, Celje. 
Na podlagi odloka ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo z dne 12.1.1946, št. 
Pers 244/1, se vpiše delegat inž. Štru- 
kelj Janko Medlog pri Celju, zbriše pa 
se delegat Turnšek Avgust, Celje, Benja- 
min Ipavčeva ul. 22. 

Firma se podpisuje odslej tako, da 
podpiše delegat inž. Štrukelj Janko pod 
pisanim, tiskanim ali s štampiljko od- 
tisnjenim besedilom firme svoje ime s 
pristavkom: delegat ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 1. junija 194& 

A III 63/17 
t 

904. 
Sedež: Radeče. 
Dan vpisa: 18. maja 1946. 
Besedilo: >Peiac d. z o. z. v Rade-. 

Cali. 
Na podlagi odloka ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo NVS z dne 30. 
XI. 1945, Pers. 4084, se vpiše delegat 
Boršič Stane, Sevnica 15.3, izbriše pa že 
vpisani delegat Presker .Viktor iz La- 
škega, 

Firma se podpisuje odslej tako, da 
pisanemu, tiskanemu ali z žigom od- 
tisnjenemu besedilu firme dostavi de- 
legat Boršič Stane svoje ime z dostav- 
kom: delegat za industrijo in rudar- 
stvo. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. junija  1946. 

C I 102/12 

ad 892. 
Popravek 

V trgovinskem registru vpisani spre- 
membi tvrdke Levetek & Oblak s sede- 
žem na Rakeku, objavljeni v prilogi k 
48. kosu Ur. lista z dne 13. julija 1946 
pod zap. št. 892, se pomotoma izpuščena 
tretja vrsta glasi: »Besedilo: Levstek 
& Oblak.t 

Zadružni register 

Vpisi: 
905. 

Sedež: Dvor. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: kraj. 

odbor Dvor, Sadinja vas, Ajdovec, V. 
Lipovec, Smuka, Vel. in Malo Lipje.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome. 
jeno zavezo v Dvoru. 

Zadruga je ustanovljena 24. marca 
1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom strokovnjaka prouči terenske 
razmere in izdela odnovitveni načrt za 
svojo vas; b) da pod vodstvom gospo- 
darskega strokovnjaka izdela proračun 
obnovitvenih del za vsakega posamez- 
nega člana in za celotni okoliš; nadalje 
določi visino obremenitve v delu in de- 
narju in odplačilni načrt za vsakega 
člana; c) da posreduje med člani in na- 
rodno oblastjo ureditev zemljiškoknjiž- 
nih, služnostnih în drugih event, spor- 
nih odnosov (komasacija); č) da preskr- 
buje 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 porušena naselja 
po predloženem in odobrenem obnovi- 
tvenem načrtu; f) da po možnosti cd 
pristojnih vojaških oblasti izposluje pri- 
tegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. — Za- 
družni delež znaša 200 din. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne izplaču; 
jejo. dividende. Zadruga po nninovejši 
uredbi  ni  oproščena   plačila   taka.  — 
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Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in 3 odborniki. — Za- 
drugo zastopa upravni odbor ali tisti, Ki 
ga ta pooblasti, njeno firmo pa podpi- 
sujeta po dva člana upravnega odbora. 
— f'bja.'e in priobcitve zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega načelstva so: Vovk Vik- 
tor, zavarovalni zastopnik, Dvor št. 13, 
predsednik, Može Dušan, posestnik, 
Dvor št. 25, tajnik in blagajnik, Vid- 
mar Anton, posestnik, Sadinja vas 
št. 24. odbornik, Zupančič Alojz, posest- 
nik. Gorenji Ajdovec št. 23, odbornik, 
Pcpež Jože, posestnik, Vel. Lipje 
št. 18, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 15. junija 1946. 
Zt 50/46 — Zadr II 110/1 

906. 
Sedež: Stopite. 
(Okoliš zadruge obsega krajevne ljud- 

ske odbore Stopiče, Črmošnjice in Dolž.) 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Stopicali. 
Zadruga je ustanovljena na podlagi 

pravil z dne 26. maja 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom strokovnjaka prouči terenske 
razmere in izdela odnovitveni načrt za 
svojo vas; b) da pod vodstvom gospo- 
darskega strokovnjaka izdela proračun 
obnovitvenih del za vsakega posamez- 
nega člana in za celotni okoliš; nadalje 
določi višino obremenitve v delu in de- 
narju in odplačilni načrt za vsakega 
člana; c) da posreduje med člani in na- 
rodno oblastjo ureditev zemljiškoknjiž- 
nih, služnostnih in drugih event, spor- 
nih odnosov (komasacija); č) da priskr- 
buje kredit za nabavo materiala in iz- 
vedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje ciano gradbeni material; 
e) da s pritegnitvijo vseh razpoložljivih 
delovnih moči pod vodstvom tehničnega 
strokovnjaka obnovi porušena naselja 
po predloženem in odobrenem obnovi- 
tvenem načrtu; f) da po možnosti od 
pristojnih vojaških oblasti izposluje pri- 
tegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim odreja delo po 
njihovi strokovni usposobljenosti. — Za- 
družni delež znaša 200 din. Vsak za- 
družnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
•• ne obrestujejo in se nanje ne izplaču- 
jejo, dividende. Zadruga po najnovejši 
uredbi ministrstva ni oproščena plačila 
taks. — Upravni odbor sestavljajo 
predsednik, tajnik, blagajnik in šest od- 
bornikov. Zadrugo zastopa upravni od- 
bor aH tisti, ki ga ta pooblasti. — Ob- 
jave in priobcitve članom zadruge se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Bele Alojz, čevljar, Stopiče št. 37, pred- 
sednik, Štangelj Franc, kmet, Stopiče 
št. 10, tajnik, Gazvođa Alojz, kmet, Čr- 
mošnj'ce št. 6, blagajnik, Kralj Jože, 
kmet, Zajčji vrh 4, odbornik, Barborič 
Anton, kmet. Št. Jošt, odbornik, Hoče- 
var Janez, kmet, Brezovica št. 7, odbor- 
nik,    Barborič Jože, kmet. Dolž št.- 1, 

odbornik,   Junič   Janez,   kmet,   Igienik 
št.  o, odbornik,  Slrajnar  Anton,  knrot, 
Dolenja '1(•••   voda, * uik. 
Okrožno kot tig. sodišče v >'wiii mestu 

dne 21. junija  1016. 
Zt 53/46 — Zadr 11 113/1 

Spremembe in dodatki: 
907. 

Sedež: Izlake. 
Dan vpisa: 2. julija 1946. 
Besedilo: Mlekarska zadruga z o. j. v 

Izlakah. 
Na občnem zboru dne 5. februarja 

1946 so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Živinorejska zadruga 

z o. j. v Izlakah. 
Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadru/.nikov ter vo- 
di o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko čisto in pasemsko mešano go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za, odsek za živinorejo; 

c) da nabavlja plemensko živino zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo; 

č) da priskrbi in vzdržuje skupno 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

d) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar 5e -pada k 
pospeševanju  živinoreje. 

Te naloge veljajo tudi za ustanovitev 
konjerejske selekcijske zadruge oziro- 
ma za zadrugo za rejo žrebet. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša en sto dinarjev 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Kolikor ni v pravilih določeno druga- 
če, se vse priobcitve zadruge izvrše ve- 
ljavno s tem, da se nabijejo na zadruž- 
ni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 2 člana, ki jih vso voli skup- 
ščina za dobo 3 let. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če 'ta odsotna, pa dva za '.o po- 
oblaščena  člana  upravnega  odbora 

Izbrišeta se člana Razpotnik Peter ;n 
Kovač Albin, vpišejo pa se Kolčan Ju- 
rij, posestnik, Orehovica, tajnik. Hribar 
Ivan, posestnik, Šemnik, blagajnik, Ro- 
zina  Anton,  posestnik.  Prhovc  in Ro- 
žanc Franc, posestnik, Mlinše 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 2. julija 1946. 

Zt 39/46 — Zadr VII 20/75 

To 155/46 2508 
Oglas 

Tožeča  stranka:  Lončar  Angola,  za- 
sebnica v Celju, Sp. Hudinja 93- 

Tožena stranha. Loi'čar I-rane, orož- 
nik, nazadnje v lìog. Slatini, sedaj ne- 
znanega bivališča 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo  na   razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
mu postavlja za skrbnika na čin Gre- 
gorio Jož;;, sodni uradnik v Celju, ki ga 
bo zastopal in čuval njegove interese, 
dokler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 6.  julija  1946. 

To 425/16- 249Ö 

Oklic 
Tožeča stranka: Cankar Franc, stroj- 

ni delavec, Skoplje, Pečatnira ; Kultu- 
ra«, ki ga zastopa dr. Vladimir Šuklje, 
odv. v Ljubljani, je vložila proti: Cankar 
Anici roj. Miklavčič, bivši poštarici, 
Ljubljana, Rožna ulica 27, sedaj nezna- 
nega bivališča, radi razveze zakona k 
opr. štev. To 425/46 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na 27. Avgusta 194« ob 8.30 uri 'dopoldne 
pred tem sodiščem v sobi št. 140. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna* 
no, se ji postavlja Peterca Franc, tajnik 
okrožnega sodišča v Ljubljani, za skrb' 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevai" 
riost in stroške, dokler ne nastopi sama 
aH ne imenuje  pooblaščenca. 

Okrožno   sodišče  v  Ljubljani 
dne 8. julija 1946. 

144 

fri- 

To 472,46 23- 

Oklic 
Šuh Leopoldina rojena Jelenko, - 

zerka v Mariboru, Aškerčeva ulica *.J 
je vložila proti Šuhu Štefanu, barvaj 
na Dunaju, sedaj neznanega bivah*0 ' 
tožbo radi razveze zakona. Javna ilstL 
razprava v tej stvari bo dne 30. lü •}' 
1946 ob 8. uri pri tuk. sodišču, sou 
št. 84. ,e 

Ker bivališče toženca ni znano, ^ |j[ 
postavljen Knez Jožef, odv. Pr'Pr^rb- 
v sodni praksi pri tuk. sodišču, za s 
nika na čin, ki ga bo zastopal na nj &ge 
vo odgovornost in stroške, dokler ^ 
sam ne javi ali no imenujo P00 

ščenca. 
Okrožno  sodišče  v   Mariboru 

dne 12. julija 1946. 

•2Ô10 
To 61/46-4 

Oklic 
Tožeča  stranka Keber Franc, mesjj 

Brežice  Št.  53,  je  vložila   proti  «^. 
stranki Keber Ani roj. Zeljko, za*    ^ 
ci, sedaj neznanega bivališča, k   J na. 
To 61/46-1 tožbo radi razveze »^   ^ 

Narok za ustno razpravo o tej ^ 
se je določil na dan 24. julija u' ggf 
8.30 uri pri tem sodišču v sou» 
prvo nadstropje. . zna- 

Ker bivališče tožene stranice       .^ 
no, se  postavlja tóv. dr; Ja^veIT1 in* | 
tajnik okrožnega sodiaca v «°.   ai »* 
stu. za skrbnika, la jo bo ••*^ fie 
njeno nevarnost in stroge. 
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pride sama aii no imenuje sodišču dru- 
gega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
due 24. junija 1946. 

Sp 164/46-1 * 2532 
Uvedba postopanja za progla- , 

sitev za mrtve 
Spiegl Pavel, roj. dne 29. VI. 1877. 

leta v Goričanu, trgovec in gostilničar, 
niegova žena Spiegl Etelka roj. Buch- 
wald, roj. 2. I. 1882. leta v Cirkovljanu, 
njuni hčerki Sp.'egl Irena, roj 26. VII. 
1913. leta v Križevcu ter Spiegl Sarika, 
roj. 5. XII. 1919. leta v Gornjem Lako- 
šu, vsi pristojni v Gornji Lakoš, so bili 
dne 24. aprila 1944. leta od okupator- 
skih'oblasti internirani ter odvedeni v 
Nem-•••, odkoder se niso niti javili niti 
Vrnili. t i 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Weissenstern Marje- 
te roj. Spiegl, hčerke prvoimenovanih, 
gospodinje iz Gornjega Lakoša št. 42, 
postopanje za proglasitev za mrtve, ter 
se izdaja .poziv, da se o pogrešanih po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Simonki Aleksandru, pisarni- 

~ «kemu uradniku pri okrajnem sodišču 
• Dol. Lendavi. 

1 Spiegl Pavel, Spiegl Etelka, Spiegl 
Sarika in Spiegl Irena pa se pozivajo, 
•la ee zglasepri podpisanem sodišču al.i 
drugače dajo kakšno vest o sebi. 

Po 1. avgustu^ 1917. leta bo sodišče 
fia. vnovično prošnjo odločilo o progla-, 
6itvi za mrtve. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
•>       .dne 8. julija 1946. 

"„ »... • 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Op I 280/46-2 2529 
Hajduer Emilija roj. Dukič, roj. ,8. III. 

1903 v Rubeži št. 96, hči Franceta Du- 
kfta in Terezije roj. Brajan, poročena 
z Emilom Hajnerjem, nazadnje stanu- 
joča na Crncu št. 27 pri Brežicah, je bi- 
la takoj po osvoboditvi aretirana in od- 
peljana' neznano kam. Poizvedovanje 
njenega moža o njenem sedanjem biva- 

' Hšču je ostalo brezuspešno. 
' Ker obstoji tedaj upravičena domne- 
va, da Hajdner Emilije ni več med ži- 
vimi, se uvaja na predlog ujenega mo- 
ža Hajdnerja Emila, stanujočega v Ma- 
tuljah š-t. 113, postopanje za proglasitev 
Za mrtvo.        V 

Vsakdo, komur je kaj znano Q pogre- 
šani, se pozivlje, da to javi sodišču ali 
skrbniku pogrešane Zidanu Francu, za- 
sebnemu nameščencu v p. v Brežicah. 

Po 10. juliju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvo. 

Okrajno sodišče Krško 
z zakasnim sedeïem v Brežicflh 

dne 10. julija 1946. 

Sp'1.170/46—1    /" * 2525 
, Kartaliia Viktor, rojen dne 11. IX. 
•&. x Zagrebu, -pristojen, jr Globoko 

pri Brežicah, zakonski sin že pokojnih 
staršev, posestnik, nazadnje stanujoč v 
Globokem št. 32, je odšel leta 1914. v 
vojaško službo k 87. peh. polku in z 
njim na rusko bojišče. Zadnjič je pisal 
leta 1918. iz ruskega ujetništva, in sicer 
iz Aštrahana. Od tega časa o njem ni 
več nobenega sledu. 

Ker je upravičena domneva, da je 
Kartalija Viktor umrl, se. uvede na 
prošnjo njegovega nečaka Sobe Jožefa, 
sina posestnika na Sremiču št. 43, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in 
se' vsakdo pozivlje,' da o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Somerju Ludoviku, zvaničniku 
v Brežicah.   - 

Vsakdo, komur je kaj'znano o pogre- 
šancu, se pozivlje, da to javi sodišču ali 
skrbniku pogrešanca. 

Po 4. januarju 1947 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo b proglasitvi 
za mrtvega." 

Okrajno sodišče Krško 
z začasnim sedežem v Brežicah 

dne 4. julija 1940. 

2526 Sp I 97/46-1 
Leskovec Alojz, rojen 24. I. 1909 na 

Jesenicah št. 22 na Dol., okraj Krško, 
sin sedaj že pok. Leskovca Franca in 
Marije roj. Vovk, oženjen, orožnik v 
Prekmurju, je odšel meseca septembra 
1944 v partizanske odrede 15. brigade. 
Zadnje poročilo je dobila njegova žena 
meseca marca 1945. Po svojem bratiču, 
čigar ime ni znano, je poslal Leskovec 
Alojz poročilo iz Kočevja, da je na po- 
tu proti Trstu. Od tega časa ni o njem 
nobenega glasu. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se uvede na pro- 
šnjo njegove žene Leskovec Marij© roj. 
Prah, gospodinje iz Vel. Malene št. 44, 
postopanje 'za proglasitev za mrtvega 
in se vsakdo pozivlje^ da o pogrešanem 
poroča sodišču ali e tem postavljenemu 
skrbniku Somerju Ludoviku, zvaničniku 
v Brežicah. 

Leskovec Alojz se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem^ sodišču ali drugače 
,da kako vest- o sebi. 

Po 4. I. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi-za mrtve- 
ga- 

Okrajno sodišče Krško 
z začasnim sedežem v Brežicah ' 

dne 4. julija 1946. 

Sp I 34/46 ,      2531 
Liberšar Marija roj. Salamon, rojena 

dne 17. XI. 1879 v Giintah pri Boštanjii, 
omožena, gospodinja iz Dol. Boštanja 
št. 21, je bila leta 1942. v mesecu apri- 
lu prestavljena v neko neznano tabori- 
šče v Nemcjiji. Imenovana- je bila zelo 
razburljive in prepirljive narave. Med- 
tem, ko se je nien mož Liberšar Alojz, 
s katerim eta bila nekaj Časa skupni v 
taborišču Schwabisch Gmünd v-'Nemčiji 
vrnil, o njej ni sledu. Verjetno je. da je 
bila Liberšar Mari'a v kakem kazen- 
skem taborišču v Nemčiji ter da so jo I 
zaradi njene razburljive narave.Nemci I 

usmrtili, lahko pa je tudi, da je bila ob 
stalnem bombardiranju ubila. 
. Ker je torej 'verjetno, da bo nastopila 
zakonita domneva "miti, se uvede na 
prošnjo njenega moža Liberšar Alojzija 
iz Dol. Boštanja št. 21, postopanje za 
proglasitev za mrtvo in se vsakdo po- 
zivlje, da o pogrešani poroča sodišču ali 
e tein postavljenemu skrbniku Somerju' 
Ludoviku, zvaničniku v Brežicah.   . 

Liberšar Marija se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 10. VII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvo. 

Okrajno sodišče Krško 
z začasnim sedežem v Brežicah 

dne 10. julija 1946.       , ( 

Sp I 178/46 *    • •   ' '   2524 
Prah Jože, rojen meseca ••••• 1883 

na Bučki, tja pristojen, "oženjen, po- 
sestnik in # kovaški mojster, nazadnje 
stanujoč ha JarČjem vrhu št. 18 pri 
Bučk:, je odšel 17. XI. 1913 v Ameriko. 
Milwaukee v Severni Ame'riki. Tam je 
bil zaposlen kot ključavničar v neki to- 
varni. Njegova žena je prejela od njega 
zadnje pismo dne 25. VII. 1914. leta. Od 
tega časa pa ni o njem nobenega glasu 
več. 

Ker je tedaj upravičena domneva, da 
je Prah Jože mrtev, se uvaja na pred- 
log njegove žene Prah Jožefe, gospodi- 
nje iz 'Jarčjega vrha št. 2, postopanje za 
proglasitev za' mrtvega. , 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se pozivlje, da to javi sodišču ali 
skrbniku pogrešanca Lindiču Antonu, 
stavbenemu delovodji v Jarčjem vrhu 
št. 2. .   '       . 

Po 4. juliju 1947 bo sodišče- na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče Krško 
z začasnim sedežem v Brežicah   . 

dne 4. julija 1946. / 
• - :• • • 

Sp I 39/46-1 _     '   ?     2528 
PrffioŽič Ivan, rojen 12. decembra 1883 

v Stari vasi-Videm, oženjen, zakonski 
sin pokoj. Pribožiča Franca in Elizabete 
roj. Lapuh, posestnik, nazadnje stanujoč 
v Stari vasi 106-Videm, je za okupacije 
po Nemcih ob selitvi Slovencev dne 
30. oktobra 1941 zbežal od doma v sme- 
ri proti Vrbini in Savi na Vidmu. Bežal 
je pred Nemci, ki4so ga hoteli odpeljati; 
v taborišče v Rajhenburg in ' od ; tam v 
Nemčijo. Najbrže je hotel priti preko 
Save in zbežati v provinco Ljubljane. 
Od tega časa ni nobenega sledu več'o 
njem. Najbrž je vpriŠel takrat òb življe- 
nje, ker so ta čas Nemci,več naših ljudi 
ustrelili na meji. ' , 

Ker utegne nastopiti domnevaj da je 
Pribožic Ivan mrtev, se uvaja, na, pred- 
log njegovo žene Pribožic Neže, posest- ( 
nice v Stari vasi 106-Videm, postopanje' 
za proglasitov za mrtvega. 

Vsakdo, komur je.kaj znano o pogre- 
šancu, sa pozivlje, da to javi sodišču ali 
skrbniku pogrešanca Somerju Ludovi- 
ku, zvaničaiku ï Brežicah,      '. '". 
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Po 4. juliju 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče Krško 
i začasnim sedežem v Brežieah 

dne 4. julija 1946. 

Sp I 43/46—1 * 2527 
Zemljak Ivan, rojen 4. decembra 190G 

v Stranjah, KNOO Gorenji Leskovec, tja 
pristojen, oženjen, posestnik, nazadnje 
stanujoč na Stranjah št. 12, je bil dne 
18. avgusta 1944 od Nemcev aretiran in 
odpeljan v zapore v Maribor. Od dneva 
aretacije pa do meseca novembra ni 
zlasti njegova žena dobila o njem nika- 
kega poročila. Pogrešanec je bil pozne- 
je odveden v taborišče Dachau. Po pri- 
povedovanju njegovega prijatelja ne- 
znanega imena, ki sta bila skupaj v tem 
kazenskem taborišču, pa je bil Zemljak 
Ivan dne 9. novembra 1944 ob bombar- 
diranju ubit. 

Ker je tedaj verjetno, da je Zemljak 
Ivan mrtev,, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Zemljak Terezije roj. Požun, 
posestnice v Stranjah št. 12. p. Bianca, 
postopanje za proglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se pozivlje, da to javi sodišču ali 
skrbniku Somerju "Ludovjku, zvaničniku 
v Brežicah. 

,Po 4. juliju 1947 bó sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.   , , < 

Okrajno sodišče Krško 
t začasnim sedežem v Brežicah 

dne 4. julija 1940. 

I Sp •1/46—3        * 2547 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kosi Matija, roj. 81. VII. 1922 v 
Gpabah, sin posestnika na Grabah 
št. 21, je bil leta 1942. prisilno mobili- 
ziran v nemško vojsko in potem poslan 
na vzhodno bojišče, kjer je po sporo- 
čilu vojaške komande St. Reinhart 
12";761, Kg. Get. Stab padel dne 20. III. 
1943 v bojih pri "KopetkL 

Ker je tedaj verjetno, da je Kósi "Ma- 
tija oimrl, se uvede na predlog njegove 
sestre Kosi-Otilije, pos. v Grabah št. 21, 
postopek v dokaz smrti pogrešanega in 
se mu postavlja-za skrbnika tov. Koro- 
šak Josjp, sodni uradnik v Ljutomeru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. X. 1946. 

Po preteku tega roka in izvedb^ do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 9. julija 1946. 

I Sp 32/7/46-2. .     * 2502 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

• Novak Ludvik, posestnik v Peskovcih, 
roj. 11.. februarja 1910, je bil v madžar^ 
ski vojski in je dne 1. decembra 1944 
odšel na fronto v Nemčijo, kjer ga je 
ob  letalskem   napadu  na   Kassel  dne 
19. .februarja 1945 ubila bomba,   , 

Ker je-torej verjetno, da je pogrešani 
'res mrtev, 'se uvede na prošnjo Kozica 
Jožefa, posestnika v Peskovcih št. 4, po- 
stopanje v dokaz smrti in se poziva 
vsakdo, ki bi kaj vedel o pogrešanem, 
da to javi sodišču ali skrbnici Flisar 
Miri, sodni uradnici v Murski Soboti, do 

-15. septembra 1946.. 
Po preteku tega roka in izvedbi do- 

kazov bo sodišče izdalo odločbo o do- 
kazu smrti Novaka Ludvika. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd. L, 

dne 12. junija 1940. 
* 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

Ok 74/46-2      - 2507 
Kürnik Ivan, roj. 1<>. maja 1887, ru- 

dar, nazadnje stanujoč v Podkraju št.'35, 
p. Radeče, je bil dne 12. oktobra 1944 
odpeljan ^znano kam in se od tega 
dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Kurnik Marije, 
gosp., stanujoče v Podkraju št. 55, po- 
šta Radeče, uvede postopanje v dokaz 
smrti, ter se izdaja poziv, da se o.po- 
grešanem -poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Kurnik Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču alf drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. decembru 1947 bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
za mrtvega.        ; 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 11. julija 1946. 

Ok 73/46—2 * 2505 
Ovčak Franc, roj. 9. septembra 1907 

v Zg. Senici, skladiščnik v materialnem 
skladišču rudnika TPD v Hrastniku, na- 
zadnje stanujoč v Hrastniku št. 152, je 
odšel dne 5. maja 1945 s kolesom v 
smeri proti Cečam, odkoder se ni več 
vrnil in ni od tedaj o njem nikakega 
glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Ovčak Ivane, ku- 
harice v steklarni v Hrastniku, stanu- 
joče v Hrastniku 161, uvede postopanje 
v dokaz smrti ter se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem* postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Ovčak Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH drugače da 
kako ves't o sebi. 

Po 1. juniju 1948 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče -y Trbovljah, odd„ L, 
dne 11. julija 1946. 

Ok 75/46-3 * ..    2506 
Vrtačnik Terezija roj. Ocepek v St. 

Lambertu, nazadnje stanujoča v Trbov-' 
Ijah-Lokah, je odšla leta 1912. e svojim 
možem nekam v Nemčijo in se je javila 
samo enkrat po prvi svetovni vojni. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 

na predlog njene sorodnice Vozelj Ma- 
rije roj. Ocepek, gosp. v Trbovljali-Retju 
št. 50, uvaja poslovanje v dokaz smrti 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešani 
poroča 'odišru ali s leni postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Vrtačnik Terezija se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače <la kako vest o sebi. 

Po 1.  novembru 1946 bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
za mrtvo. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 11. julija 1946. 

A Z 72/45-2 * 2530 

Poklic dedičev neznanega 
^        bivališča 

Klakočar Jožefa rojena Klakočar, Ko- 
privnica št. 39, je dne 22. novembra 
1944 v Koprivnici umrla. Poslednja vo- 
lja se ni našla.    / 

Klakočar   Franc   in   Klakočar   Jožef, 
katerih  bivališče sodišču  ni znano, °.e 
pozivljeta, da se v 0 mesecih od danes 
naprej zglasita pri tem sodišču. Po pre- 
teku tega roka se bo razpravljala  za- 
puščina z ostalimi dediči in s Klakočar- 
jem Antonom, Koprivnica 39, ki je po- 
stavljen za skrbnika odsotnima Klako- 
čarju Francu in Klakočarju Jožetu., 

Okrajno sodišče Krško 
z začasnim sedežem v Brežicnh 

dne 10. julija 1946. 

Amortizacije 
Sp I 49/46-2 2523 

Na prošnjo Gošek Ane, Videm *f. 41, 
se uvaja postopanje za amortizacijo 
vložnn knjižice št. 1431/893 Obč:nske 
hranilnice v Krškem, glaseče se na nje- 
no ime Gošek Ana s stanjem per 31. de- 
cembra 1944 po din 987.60. Gošek Ana 
je bila izseljenka in je ostala njena vlož- 
na knjižica v Nemčiji. 

Imetnik te hranilne knjižice se  po- 
zivlje, naj uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih od dne tega razglasa, jn sicer 
naj  pokaže  listino  sodišču, aH  pa da 
ugovore zoper predlog, ker se bo sicer 
po tem roku listina sodno razveljavila. 

Okrajno sodišče Krško 
z začasnim sedežem v Brežicah    • 

dne 10. julija 1946. 

Sp I 151/46—2 * 2522 
Na prošnjo Hočevar Alojzije, kmetice 

na Artu, pošta Studenec pri Sevnici, se 
uvaja postopanje za amortizacijo-hra-' 
nilje knjižice ObčHiske hranilnice v 

Krškem, glaseče se na njeno ime Ho- 
čevar Alojzija s stanjem DFJ din 2147.62, 
katero je prosilka 7. novembra 1941 ob 
preselitvi v Nemčijo izgubila. 

Imetnik te hranilne knjižice se po-; 
življe, naj uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih od dne tega razglasa, in sicer 
naj pokaže listino na sodišču ali pa. da 

ugovore zoper predlog, kör se bo sicer 
po tem roku listina sodno razveljavila. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško     / 

due 10. julija 1946. '     ' 
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Sp I 257-4(5— 1 2520 
. •<• prošnjo Jri ička Blaža, gostilničar- 
ja in trgovca v lîa.iheiiburgu št, 18, se 
uyi-.;n postopanje /,y amortizacijo 10 lel- 
•• (iosliliiičatvko p.vovarne d. (i. La 
sko, m sicer šl. 00011 do 09050 v nomi- 
nalni vrednosti po din 500.—, glaseči h 
se na njegovo ime, katere je prosilec 
°b izgonu po okupatorju iz Rajlienbur- 
ga v Srb.jo leta 1041. pustil doma, a jili 
P° vrnitvi jz izgnanstva ni ve-" našel. 

Imetnik teli delnic se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v treh mesecih 
od dno tega razglasa, in sicer naj po- 
kaže delnice sodišču ali pa da ugovore 
zoper predlog, ker bodo sicer po tem 
roku zgoraj navedene delnice sodno 
razveljavljene. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 8. juiija 10lß. 
* 

SP  1  258/10—2 2521 
Na prošnjo Sire Slavice, gostilničar- 

je, Videm ob Sav;, se uvaja postopanje 
^ amortizacijo delnice št.' 00256 e ku- 
poni in taloni Gostilničarske pivovarne 
d- d. Laškr\ glaseče se na njeno ime, 
galero je prosilka ob prisilni izselitvi 
Iberni 1941 vzela s seboj v taborišče 
j^ebenow,     Kreis     Landsberg,    Mark 

^ndenburg, a jo je spomladi 1. 1915. 
P,0 večmesečnem  potovanju iz taborišča 

Crriov z vso prtljago vred izgubila, 
letnik  te delnice se  pozivlje,    naj 

Ve'iavi svoje  pravice  v treli  mesecih 
°d dneva tega razglasa, in sicer naj po- 
kaže "delnico sodišču ali pa da ugovore 
zoper predlog, ker se bo sicer po tem 
roku delnica sodno razveljavila. 

Okrajno sodišči; Brežice 
za okraj Krško 

dne 4.  julija   19-16. 
* 

SP I 127/4G-2 2519 
Na prošnjo Vidmarja Ivana, posestni- 

ka v Sevnici Št. 154, se uvaja postopa- 
nje za amortizacijo hranilne knjižico 
zadružne gospodarske banke -J. d. v 
Ljubljani, štev. 3597, glaseče se na nje- 
govo ime Vidmar Ivan, v sedanij ;:omi- 
"alni vrednosti DFJ — din 1310.50, ka- 
Jcro je prosilec ob preselitvi po okupa- 
torju iz Sevnice na Hrvatsko pustil do- 
toa, a je po vrnitvi iz pregnanstva do- 
•• ni več našel. 

_ Imetnik te hranilne knjižice se po- 
zivlje, naj uveljavi svoje pravice v dveh 
Mesecih od dne tega razglasa, in sicer 
••• pokaže listino sodišču aH pa da 
ugovore zoper predlog, ker se bo sic^r 
Po tem roku listina sodno razveljavila. 
okrajno sodišče v Krškem • zac. seđo- 

ženi v Brežicah 
dne 10. julija 1046. 

* 
Sp 376/46—2 2504 

Amortizacija 
p ^a prošnjo Obnovitvene zadruge' v 
»• odgradu se uvaja postopek za amorli- 
•acijo zdolai  navedene vrednotnice.  ki 

jo je prosilka baje izgubila ter se njen 
imenik poi.i\i>, da uvelj^v. v 2 (dveh, 
mesecih po objavi tega oklica v Urad- 
iH m l.stu svoje pravice. «LC(T 'JI se po 
I teteku tega roka progla-ilo, da je 
v irdnottiica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Hranilnice in poso- 

jilnice za Kandijo in okolico št. 11.159 
z glavnično vrednostjo din 10.0••),40, 
glaseč« se na ime Obnovitvene zadruge 
v Podgradu. 

Okrajno sodišče  v Novem  mestu 
dne 10. julija 1946. 

Sp ?,W/4G 
Amortizacija 

2518 

Na prošnjo Šmid Milene, zasebnice z 
Sv. Lenarta št. 43 pri Mislinji, se uvaja 
postopanje za amortizacijo vrednotnice 
ki je bila predlagateljici od okupatorja 
baje uničena ter se njen imetnik poz1- 
va, da uveljavi v treh mesecih po obja- 
vi v Uradnem listu svoje pravice, sicer 
bi se po preteku tega roka izreklo, da 
je vrednotnica brez moči. 

Označba vrednotnice: 
zavarovalna polica zavarovalnice 

»Slavija«, jugoslovanska zavarovalna 
družba, ekspozitura Celje, štev. 40989, 
glaseča se na ime Iršič Stanko, z zava- 
rovanim zneskom 25.000 din do 30.000 
din. 

Okrajno sodišče na Pre valjah 
dne 11. julija 1946. 

* 

Zp 90-92, 158-172/1946 2501 

Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Murski Soboti 

je uveden zaplembeni postopek zoper 
naslednje osebe; 

1. Horvata Ludvika, bivšega trg. po- 
močnika  v  Murski Soboti, 

2. Šiftarja Karla, bivšega trgovca v 
M. Soboti,' 

3. Kregarja Štefana, kmeta v Bakov- 
cih, 

4. Zrima Franca, kmeta v Kuzmi, 
ô. Paulika Janeza, bivšega učitelja v 

Gor, Petrovcih, 
6. Vrečica Ludvika, bivšega poštarja 

v M. Soboti, 
7. Vrečic Elizabeto roj. šlihthuber, 

pošt. ženo v M. Soboti, 
8. Vaivi Elizabeto, ženo bivšega ad- 

vokata v M   Soboti, 
9. šebeka Franca, bivšega mizarja v 

M. Soboti, 
10. Peterko Rudolfa, bivšega bančne- 

ga uradnika v M. Soboti, 
11. Činča Franca, kmeta v Serdici, 
i?.. Paulik Rozalijo roj. Vagner. ženo 

bivšega  učitelja v Gor.  Petrovcih. 
13. činč Marijo roj. Fric, kmetico v 

Serdici, 
14. Lončar Antoni io roj. Duh, ženo 

bivšega čevljarja v M. Soboti, 
15. Horvata Gezo, biv. mlekarnama v 

M. Soboti. 
16. Bratkovca Štefana iz M. Sobote, 

Kn7iničeva ul. 15. 
17. dr. škrilca Mihaela, biv. zdravni- 

ka v M. Soboti. 
18. Keresturiia Karla iz Bakovcev. 

Pozivajo se vsi upniki imenovanih, 
da prijavijo svoje terjatve pri c!:.-n;ncm 
sodišču v Murski Soboti v 15 dneh od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 10. julija 1946. 

Razna oblastva 

Št. 1209/46 2513 
Razpis 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje 2 mosti asistentov ali pomožnih 
asistentov za organsko in anorgansko 
tehnologijo in blagoznanstvo na gospo- 
darski fakulteti. Prosilci za asistentsko 
mesto morajo biti diplomirani inženirji 
kemije ali diplomirani kemiki na filo- 
zofski fakulteti. Prosilci za pomožne 
asistente so lahko tudi slušatelji višjih 
semestrov filozofske ali tehniške fakul- 
tete. 

Prošnje, opremljene v smislu čl. 3. 
uradn. zakona, je vložiti pri rektoratu 
univerze v Ljubljani najkasneje do 27. 
julija 1946. 

Rektorat  univerze v Ljubljani 
dne 12. julija 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 
* 

Št. 623/lb -2 2535 

Razpis cestarske službe 
Baza cest Kamnik, Zaprice 7, razpi- 

huje za progo od km 20.000 do km 
25.030 federalne ceste I. reda štev 8 
Trzin—Kamnik—Gornji grad službo ce- 
starja. Prošnjam, ki jih je kolkovati 
s takso za din 10.—, jo priložiti 'takso 
din 30.— in listine: 

1. rojstni list prosilca, 
2. zadnje šolsko spričevalo, 
3. nravstveno  spričevalo, 
4. roistne liste (družinsko polo) žene 

in otrok, 
5. domovnico. 
6. potrdilo vojaške uprave o službi v 

NOV oziroma v POJ. 
Vsaka teh prilog mora biti taksirana 

s kolkom za din 5.—. 
Prošnje je vložiti neposredno na Bazo 

cest Kamnik. Zaprice 7, najkasneje do 
10. avgusta 1946. 

Baza cest v Kamniku 
dne 12. julija 1046. 

Razno 
2560 

Poziv upnikom 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo je prešla v takojšnjo likvida- 
cijo trgovina s kurivom >Kurivo< d. z 
o. z. v Kranju. Zaradi tega pozivata li- 
kvidatorja vse upnike, da prijavijo svo- 
je terjatve oziroma dobrôimetja radi 
končne likvidacije v roku 1 meseca od 
dneva objave na naslov tvrdka Kurivo, 
Kranj-Gorenja Sava v likvidaciji.4 

Likvidatorja: 
Lesjak Lojze, s. f.,   Rojšek Jože s. r. 



Stran 31t) Slev. 4i> 

2517—3—1 

Poziv upnikom 
Splošna delavska gospodarska zadru- 

ga »Železničarski dom« je v likvidaciji 
in poziva vse svoje upnike, da prijavijo 
svoje terjatve do dne 31. avgusta 1946 
na gornji naslov, Novi trg št. 2 v Ljub- 
ljani. 

Likvidacijski odbor 

Št. 60/46—HP—K 2483 3—2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se vsi upniki in dolžniki Po- 

sojilnice in hranilnice v Sv. Križu pri 
Litiji, zadruge z neomejenim jamstvom, 
da prijavijo najkasneje do 21. oktobra 
1946 svoje terjatve oziroma dolgove za- 
drugi, ki posluje sedaj v prostorih Po- 
sojilnice v Trebnjem, z. z n. j. 

Po preteku tega roka za upnike (vla- 
gatelje), ki se ne bi prijavili ali dopri- 
nesli dokazov o svojih terjatvah, ugasne 
pravica do njihovih vlog (terjatev). Pro- 
ti dolžnikom, ki bi v tem roku svojih 
dolgov zadrugi ne prijavili, bo zadruga 
postopala na podlagi drugače dobljenih 
podatkov glede njihovih obveznosti. 

Posojilnica in hranilnica 
T Sr- Križu pri Litiji, z. z n. j. 

Delegat ministrstva financ: 
Tomšič Hubert 

Izgubljene listine 

Izgubljena je platna knjižica br. 
37.880 serija »E<, izdata na ime poruč- 
nika Banović Vlado te se oglašava ne- 
važećom. 
2•50 Poručnik  Banović Vlado, 

vojna pošta 68.037 A 

Ukradeni so mi bili naslednji doku- 
menti: osebna izkaznica, izdana od 
mestnega odbora OF Maribor, orožni 
list, izdan od okrožnega odbora OF Ma- 
ribor in šoferska izkaznica, izdana od 
okrožnega odbora OF Maribor. 
2498 Ing. Brclih Miloš 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 403, izdana od KLO v Gor. 
Lendavi na ime Bunderla Alojz iz Gor. 
Lendave št. 207. S tem jo preklicujem. 
2549 Bunderla' Alojz 

Izgubila se je dovolilnica za vožnje 
% motornim vozilom št. S—1246, izdana 
od min. za lok. promet v Ljubljani na 
ime Drž. gozdna uprava Crna pri Pre- 
valjah. S tem jo preklicujemo. 
2538 Drž. gozdna uprava 

Črna pri Prevaljah 

Izgubil sem začasno službeno izkazni- 
co št. 128.047, izdano od železniške 
uprave Ljubljana na ime Glodež Franc, 
red. pog. kval. delavec — zidar — 
progovne sekcije Ptuj. 
2497 Glodež Franc 

Izgubila  sem osebno  izkaznico,  izda- 
no od KLO Drvanja. okraj Gor. Radgo- 
na, T._. ime Golob Antonija iz Drvanja. 
S tem jo preklicujem. 
2533 Golob Antonija 

Ukradeno mi je bilo: vojna knjižica, 
izdana od person, odd. J V. armije, legi- 
timacija OF, izkaznica Rdečega križa na 
ime Gorkič Anica in potrdilo o prijavi 
kolesa na ime Flego Marija iz Ljublja- 
ne. S tem jih preklicujem. 
2540 Gorkič Anica 

Izgubila se je evidenčna tabb'ca štev. 
S—6257 motornega kolesa ter se s tem 
preklicuje. Heler Herman, 
2503 referent za nabave 

OkLO,   Slov. Bistrica 

Izgubil eem osebno izkaznico štev! 
087472, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani, izkaznico OF, izdano od KLO 
Škofljica, sindikalno izkaznico, izdano 
od ESZDN rud. ind. ter družinski list, 
izdan od KLO v Škofljici, vse na ime 
Jamnik Valentin iz Lanišč. S tem jih 
preklicujem. 
2539 Jamnik Valentin 

Ukradeni sta mi bili zač. osebna iz- 
kaznica in prometna knjižica za moško 
kolo znamke >Dürkopp«, izdani od kra- 
jevnega LO v Dolskem,na ime Jemec 
Franc iz Klope pri Lazah. S tem ju pre- 
klicujem. 
2554 Jemec Franc 

IzgubU sem osebno izkaznico številka 
016878. Izdano od komande NM v Ljub- 
ljani, službeno izkaznico £t. 2861, izda- 
no od min. za ind. in rud. v Ljubljani, 
sindikalno izkaznico št. 296568, izdano 
od sindikalne podružnice pri min. za 
ind. in rud., šofersko izkaznico št. 74, 
izdano od .MLO v Ljubljani in potrdilo 
o lastništvu avtomobila znamke >Tatra< 
v nerabnem stanju, vse na ime Jurak' 
Mihael iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
2553 Jurak Mihael 

Izgubila sem legitimacijo za kolo 
znamke >Indian« št. 37.656, in jo s tem 
preklicujem. 
2537 Kočnik Pavla, 

Medlog - Celje 
Izgubila sem osebno Izkaznico štev. 

042.889, izdano od komande NM v 
Ljubljani ter izkaznico OF, izdano od 
četrti Bežigrad na ime Kralj Darinka 
iz Ljubljane. S tem ju preklicujem. 
2514 Kralj Darinka 

Ukradeno mi je bilo: potrdilo o do- 
delitvi evidenčne tablice št. S—0597 za 
motorno kolo znamke >Guzzk 500, iz- 
dano od min. za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Kraševec Valentin iz Kres- 
nic. S tem ga preklicujem. 
2516 Kraševec Valentin 

Ukradene so mi bile železničarska le- 
gitimacija, objava za brezplačne vožnje, 
sindikalna izkaznica, osebna izkaznica, 
legitimacija OF in nakaznica za čevlje, 

vse na ime Pečnik Štefan iz Gameljnov, ^ 
okraj Ljubljana. S tem jih preklicujem. ' 
2541 Potnik Štefan 

Ukradena mi je bila promelna knji- 
žica za žensko kulo, znamke :Panax<, 
brez številke, izdana od okrožnega L0 
Celje-mesto, prometni odsek na ime 
Repnik Mira, Celje, Cesta na Dobravo 
št. 19. S tem jo preklicujem. 
2509 Repnik Mira 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
179,  izdano od  O LO v   Kranju  in  jo s 

tem preklicujem. 
2551 ltijavpc Elizabeta, 

Kranj - Gorenja Sava 5 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no cd KLO v Sodišincih na ime Rogan 
Emilija,  Sodišinci  št.  9,  okraj   Murska 
Sobota. S tem jo preklicujem. 
2500 Rogan Emilija 

Izgubil sem spričevalo IV. b razreda 
drž. realne gimnazije v Celju, izdano 
1. 1945. na ime Senič Dani iz Drešinje 
vasi pri Petrovčah. S tem ga preklicu- 
jem. 
2510 Senič Dani 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Horizon« tov. štev. 
180.903, izdano od načelstva NM na Je- 
senicah, glaseča se na ime Stegnar Fi* 
lip, prevoznik. S tem .jo preklicujem. 
2536 Stegnar Filip 

Izgubil   sem   družinski   nabavni   Is*' 
izdan  cd   MLO,  odsek   za   preskrbo v 

Ljubljani na ime Škraba Ivan iz Ljub' 
ljane. S tem ga preklicujem. 
2555 Škraba Ivan 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke >Rigo< št. 49.805, & 
dano od uprave NM v Celju na ime Jo- 
že Štravs iz Celja. S tem jo preklicujem. 
2534 Jože Štravs, Colto 

Mariborska 39 
Izgubil sem začasno osebno izkaznico 

št. 22 in izkaznico OF, izdani od krajev- 
nega LO v Medvodah ter prometu0 

knjižico za žensko kolo znamke >Puch<j 
izdano od okrajnega LO v Škofji L°Kl 

na ime Težak Franc iz Medvod. S telo 
jih preklicujem. 
2545 Težak Franc 

Izgubil sem izkaznico za kolo, izdano 
od OKL v Murski Soboti na ime Veres 
Jožef, Središč© 42. S tem jo preklicu- 
jem. 
2546 Vcrcs Jožct 

Izgubili smo potrdilo o dodelitvi eylo< 
tablice za poltovorni avto št. S—0•/8> 
izdano od min. za lokalni promet v 
Ljubljani na ime >Vino< d. d. iz LjuC 
ljane. S tem ga preklicujemo. 
2548 >Vino« d. d-, 

Ljubljana 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda' 
no od komande NM v Ljubljani na ime 

Zebre Marija iz Ljubljane. S tem jo pr " 
klicujem. .   ..„ 
2512 Žcbrc Marija 

Založba: Uprava Uradnega lista. LESj urednik; Pohar Robert'; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 



Letnik 1 D 
VESTNIK 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 49. kosu uradnega lista LRS z dne 17. julija 1946. Štev. 23. 

; VSEBINA: 
URAD ZA CENE •• PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

41. Odločba o prodajni ceni sladoleda. 
42. Odločbo za posamezna podjetja. 

89. Odločba o cenah za žaganje drv. 
40. Odločba o prodajnih cenah piva na območju Ljudske repu 

bliko Slovenije. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
Odločba o določitvi cen taninskemu lesu za vse območjo Fede- 

rativne ljudske republike Jugoslavije. 
Odločba o določitvi cen za najemniško rezanje (žaganje) teh- 

ničnega mehkega in trdega lesa za vse območjo FLRJ. 
Odločba o določitvi enotnih cen za bombažne izdelke, ki 60 iz- 

delani po odločbi o tipiziranju bombažnih izdelkov. 
Odločba o določitvi enotnih cen za sanitetni material za vse 

območje države. 

Odločba o postavitvi rudnin, ki niso kovine, pod predpise o 
normiranju' cen. 

Odločba o določitvi kosmatega zaslužka za preprodajalce ce- 
menta. 

Odločba o "določitvi enotnih cen za bombažne vezalke za VFS 
območje države. 

Dopolnitev odločbe o obveznem navajanju klavzule o cenah 
na računih. i 

•      URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

39. 

O D L O ČJB À 
o cenah za žaganje đrr 

Urad za  cene pri predsedništvu vlade XRS določa na 
Retavi uredbe o določanju in kontroli cen v zvezi z navo- 
^lorn za  določanje cen obrtnim  storitvam in izdelkom na- 
sedajo najvišje cene za žaganje drv: , 
*• za žaganje na domu et ranke: 

Štirikratni  rez        ......     din 45.— za 1 prm 
trikratni  rez    .     .     ,     .'...•„      „   40.—  „  1 '„ 
dvakratni ali  enkratni  rez    ...      „ • 35.— „  1^ „ 

2, za žaganje v skladiščih oziroma pri  trgovcih s kurivom: 
štirikratni  rez        ......     din 30.— za 1 prm 
trikratni  rez    .     . , „   25.— „  1   „ 
dvakratni ali enkratni rez    .    .    .      „   20.-^ ,j 1   „ 

V cenah so vračunane vse javne dajatve razen pogod- 
bene in pohptnične takse. 

Te cene eo najvišje in se' v nobenem primeru ne smojo 
Prekoračiti. Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zati- 
ranju nedopustne spekulacije in gospodarske sabotaže. 

Okrožni ljudski odbori smejo gledo na krajevne razmere 
Predpisati za posamezne kraje svojega okrožja tudi nižje cene 
*°t so določene po tem ceniku. 

Ta odločba velja od dneva objave r >Vcs!niku urada za 
«ene pri predsedništvu VLRSt. 

Ljubljana dne< 4. julija 1946. 
St. 703/5. 

V. d. direktorja urada za cene: 
Koblcr France s. r. 

40. 
ODLQCBA' 

* prodajnih" cenah piva na območju Ljudske republike 
Slovenije 

Urad za ceno pri predsedništvu vlade LRS določa na 
Podstavi uredbe o določanju in konti oli cen naslednje naj- 
•Vlsje cene piva: 

!• V prodaji na debelo: 
•*) ža pivo v sodčkih  .    ,    •    •   '•    din    980.— za hI 
h) za pivo v steklenicah :    .    .    •      ,.   1.240.— „   „ 
Te cene veljajo franko gostinsfii obrat ali prodajalna na 

«robno s 6kupoim davkom na poslovni promet in državno 

4 

veliko malo 
etekle- 

nica 
pivo 

din 6.50 
pivo 
4.— 

piva 
S— 

7.—      4.50      8.50 

7.50      4.50      9.-i'* 

8.- 5— 9.50 

trošarino. Če oskrbi prevoz ipiva od pivovarne oziroma založ- 
nika piva do gostinskega obrata, ki je zunaj kraja sedeža 
pivovarne ali založnika, prodajalec na drobno sam, imi mora 
pivovarna oziroma založnik piva povrniti prevozne stroške po 
veljavni prevozniški tariti ali po dogovoru. 

II. V prodaji na drobno: 
a) v krajih s krajevno trošarino 

od 50—90 din    ...     . 
b) v krajih e krajevno trošarino 

od 100-150 din  .    .    .*    . 
c) v krajih s krajevno trošarino 

od 200—250 din  .    ...     „ 
' S) v krajih e krajevno "trošarino 

od 300  din    ......     . 
V prednjih cenah so vključene vse javne dajatve, razen 

pogodbene in pobotnične takse. , 

III. V turističnih postojankah je dovoljeno priračuaati k cenam 
na drobno naslednje pribitke: 
1. za postojanke, ki imajo dovozno pot; 

a) pri oddaljenosti do 2 ur din 3.—, 
b) pri oddaljenosti do 3 ur   „   4.—, 
c) pri oddaljenosti do 4 ur   „   5.— 

r   za steklenico ali 1 liter piva v sodSkiK. 
2. za postojanke, ki nimajo dovozne poti: 

a) pri oddaljenosti do 2 ur din 4 , 
b) pri oddaljenosti do 3 ur   „    5.—, 
c) pri oddaljenosti do 4 ur   „    7.—, 

'.   -   č) pri oddaljenosti do 5 ur   „    9.—, 
d) pri oddaljenosti do 6 ur   „ 11 , 
e) pri oddaljenosti do 7 ur   „ 13.— ' "   " 

za steklenico piVa. 
Pod oddaljenostjo je razumeti čas, ki je potreb"en turistu, 

da pride iz najbližjega kraja, kjer veljajo cene kot je nave» 
dono pod IL, do postojanke. Čo vodi do postojanke več poti, 
je, računati čas one poli, po kateri se je do sedaj oskrboval« 
postojanka. Če je pot v prvem delu vozna, je računati za ta 
del poti pribitek pod 1., za ostanek poti pa pribitek pod.2. 

Vsi prodajalci pi\a na drobno morajo navesti cene-piva 
v ceniku, ki mora biti izobešen v obratovalnici na vidnem 
mestu.   - '•'.._._', 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju ne-, 
dopustne špekulacije in gospodarske sabotaže. ,       -,   • 

Ljubljana dne 10. julija 1946. 
IX št. 2830/6. - "  ..       -'..-•• 

j V. d. direktorja urada za cene: 
Kobler France e. r, : 
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4t. 

0 U L Ü t B A 
o prodajni ceni sladoleda 

Urad za cene pri piedsedništvu vlade LRS določa na 
podlagi uredbe o določanju in kontroli cen najvišjo prodajno 
ceno sladoleda v običajni dobri kvaliteti z 

d i •   3.—   za   porcijo   5 dkg 
Cena mora biti označena v vseh obratovalnicah, ki iz- 

delujejo in prodajajo sladoled, na vidnem mestu. 
Prekoračenje cene je kaznivo po zakonu o zatiranju ne- 

dopustne Spekulacije in gospodarske sabotažo. 

Ljubljana dne 10. julija 1940. 
IX Št. 2290/1. 

V. d. direktorja urada za cene: 
Kobler France e. r. 

) 42. 

ODLOČBE 

za posamezna podjetja 

Urad za cene pri prcdsedništvu VLRS je doloSil proiz- 
vodne cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Tvirdki Šiftar Ludvik, Murska Sobota: 

moške'kratke spodnje hlače na pas. RX106 iz oV.s- 
din 

56.40 forda        kom. 
moške srajce z dolgimi  rokavi, art.  Zmaga,  J 105, 

•    iz  platna 126.53 
Ceni veljata franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 1994/9 z dne 8. junija 1946. 

Tvrdki O to Kr-aft, tov. perila, Slov, Bistrica: 
•   ' din 

.     .   kom.   61.63 
kom    79.90 

Ceni   veljata   franko  tovarna   brez  javnih   dajatev. 
Št. 2431/6 z dne 8. junija 1946. 

otroške erajce iz frencha. št. 28—30 . 
ótroSke srajce iz frencha, št. 32—34 . 

Tvrdki Fr. Novak, stroj, pletilstvo, Radovljica: 
din 

moški  telovnik z  dolgimi   rokavi   iz  domače   volne, 
.    vel. II., teža 54 dkg, art. 500 ..     .   kom. din    197.— 

Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev 
št. 2462/1 z dne 11. junija 1946. 

Tvrdki Železarna   Muta, Muta ob Dravi: 
Motike : 1 kg 

din 
Vse  vrâte  motik  po   enotni  ceni 40 dkg 02.60 
v običajni izdelavi, crno obrobljene,     '   50 dkg 54.80 
neteärirane 60 dkg 49.10 

70 dkg 43.80 
80 dkg 40.50 
90 dkg 37.80 

T 100 dkg 35.90 
110 dkg in težje 34.10 

ft-ovnico':                                                '              \ 
madžarske, nemške, bosanske .      90—100 dkg 39!C0 
krampi 110—140 dkg. 34.40 

L'opate: ., v 

Okrogle in koničaste lopate metače, 
prekopne lopate, kubične' lopate      .   100 dkg in težje   36.10 
»Original Muta Herkules«-    ...     100 dkg in težje   38.90 
Lopate vejače,  banatske  lopate   (za  žito),  dolge  in 
kratke, lopate za zel     ........     ,     3G.90 
Lopate za premog, univerzalne lopate (za premog, prst 
in zemljo, za glino, koks, oglje, žaganje, gnoj), jese- 
niške  lopate,   madžarske  hlevske   lopate,   lopate   za 
puljenje  pese     .  36.90 
Ponvaste (žličaste) lopate     .-    . ...     . 42.90 
fcopaiiji "(lopate za kruh), oglati in okrogli, 80—110 dkg     44.40 

t 

.... .! kom. 
Vlle: .hn 

Vile s 4 roglji v navadni   izdelavi   .... '-•> s0 
Vile s 4 roglji v težki izdeJavi  32 40 
Vile s 4 roglji v izdelavi   vGarancijat  .... n.'i 60 
Vile s 3 roglji v navadni   izdelavi  "f; '0 

Razna   doplačila: 
Te cene veljajo za enkratni odjem nad 5.000 kg, pri 

odjemu od 1.000 do 5.000 kg he cene pr>w"ajo /a ."> "/<•, • "diem 
izpod 1.000 kg pa za 10°/o. 

Manjšinski pribitki se np zaračunavajo pri dobavni' pod- 
jetjem na debelo, ki naročijo blago po koolingonlii 

Za posebne izdelave je priračunati («e izdela «amo po 
izrecnem naročilu): 
izdelava tuljave >Herkulesf .... din 2,— za 1 kg 
2/2 kaljenje (pri motikah, even!, lopatah) din 3.— za 1 kg 
izdelava iz trdega materiala       . .     din 2.— za 1 kg 
klepanje  d\n 3.— za 1 komad 
udarjanje posebnega žiga   (žig posebej 
enkratno)       . • din 1,— za 1 komad 
okrašenje  v   vročem   stanju   (zvezdice, 
ćvetice)~  din 1.50 za 1 komad 

P I a č i 1 n i   p o g o j i : 
Prednje cene veljajo od 1. maja 1946 dalje franko postaja 

Vuzenica-Muta za 1 kg oziroma za 1 komad (kakor je nave- 
deno), prištevši razno dodatke po naročilu za specialne izde- 
lave, ki se normalno ne izdelujejo pri trgovskem ».naročilu, in 
prištevši zakoniti skupni davek na poslovni promet (ki znaša 
sedaj 8.1 °/o), kakor tudi kolek za naročilnico in račun i» 
Stroške tovornega lifita, plačljivo takoj ob prejemu računa pelo, 
brez vsakega odbitka (na račun Železarne Mute pri Industrijski 
banki, podr. Ljubljana ali Denarnem zavodu Slovenije, pndr. 
Maribor). Reklamacije v leži (težinske reklamacije) se pri; 

r znajo na podlagi železniškega uradnega potrdila v mku 8 di' 
po prejemu blaga 

St. 319/3 z dne 'l9. junija 1940. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 
o določitvi fiiii taiiinskeiuu lesu 

za, vse obfiiočje Federativne ljudske republike Jugoslavije 

1. člen 
Do nadaljnjega so določene naslednje najvišje cene •• 

ninskega lesa za vse območje Federativne ljudske republik0 

Jugoslavije: ." . 
/a) hrastov   taninski   les   (čoki,   cepaniee   in   okroglih 

320.— din za 1 prm, 
b) kostanjev taninski les 400.— din za 1 pnn, 
c) hrastovi žagarski odpadki 3.500.— din za 10.000 kg, 
č) hrastovi ostružki   (žaganje)  2.500— din za 10.000 KB- 
Te cene veljajo samo za blago v notranjem' prometu • 

veljajo franko naloženo v vagon JD2 ali vlačilec, brez javn 
takse in dajatev, ki nastanejo v  trenutku prodaje. 

,    '     ' 2. člen, 
S to odločbo se razveljavljajo vse odločbe o ceua1'' k] s9 

nanašajo na taninski les ter so v nasprotju s to odločbo. 

3. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osifii dan po objavi v po- 

6cbni izdaji »Uradnega lista FLRJ«  (>Uradna obvestila.zve* 
nega urada za cene«). 

Beograd 11. junija 1940. 
St- 14648- ,      < «.eta Za  predsednika  Gospodarskega 6\eu 

minister za finance: 
Sretcu Žujovjć s. r. 

(Objavljeno   v   -»Uradnih  obvestilih   zveznega   urada 
cene« z dne 15. junija 1Ö40, št   422/24:) 
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ODLOČBA 
o določitvi con za uajciiiniSko rezanje (žaganje) tehnič- 

nega mehkega in trdega lesa za vse območje FLRJ 

1. člen 

Do nadaljnjega so določijo za najemniSko rezanje okrog- 
lega mehkega in lidoga tehničnega lesa naslednje najvišje cene: 
I.  Za potrebe ljudstva pri obnovi domov v porušenih krajih: 

1. hlodi   iglavcev      -~~-     • din   60— 
•2. hrastovi,   jesenovi,   bukovi   in  ostali  hlodi 

lislavcev „   100.— 
Prednje cene  veljajo za  l m" ^okroglega tehničnega lesa, 

• postavljenega  na  žago,  za  cïïkraTno  rezanje na  jarnieniku  v 
obiùajtij obdelavi na pomožnih strojih. 

Pri  dvakratnem   rezanju  na  jarnieniku  se   prednje cene 
povišajo za 50°/o. 

Žagarski .odpadki in žaganje ostanejo žagi. Lastnik lesa- 
mora obdelaniTes takoj odpeljati z žage. Prav tako mora last- 
nik dokazati s potrdilom krajevnih ljudskih oblasti, da potre- 
buje les za obnovo v vojni poškodovanih zgradb in da ne bo 
lesa preprodaja!. 

II.'Za druge potrebo: 
i. hlodi iglavcev na srednjih in velikih žagah: 

a) z zlaganjem lesa na običajni način in nakla- 
danjem v vagone, kamione ali vozove in 
vMdadiščenjem do 6 mesecev .... 
I') brez zlaganja lesa, z odvozom takoj po 
obdelavi  •     • 

2. hlodi   iglavcev' na  malih   žagali   brez  zlaganja 

din 

200.— 

160.— 

120.— les-a in odvozom  lakoj  po obdelavi 
3. hlodi listavcev (hrast, jesen, brest, bukev itd.) 

na srednjih in velikih žagali: 
a)  z zlagan |em lesa na običajni način, naklada- 

njem v vagone, kamione ali vozove in vskla- 
diščenjem do 6 mesecev 350.— 

,    .       b) brez zlaganja  lesa, z odvozom  lakoj po ob- 
delavi    :     .     300— 

4. hlodi listavcev na malih žagali pod vodstvom 
OLO, brez zlaganja, z odvozom neposredno po 
obdelavi     .     . .     .   , .   - .     .     .     ...     160.— 

Prednje" cene* veljajo za lin3" okrojflega tehničnega lesa, 
postavljenega na žago, za enkratno rezanje lia janneuiku in 
običajno obdelavo na-pomožnih strojih. 

Pri dvakratnem rezanju na janneuiku se prednje ceno 
povišajo za 50 °/o. 

Žagarski odpadki in žaganje ostanejo žagi. 
Vse prednjo cene. veljajo brez skupnega davka na poslovni 

.promet, pogodbene'in pobotuične takst. 

2. člen 
S to odločbo so razveljavljene vse odločbe o cenah, ki se 

nanašajo na najemninsko rezanje tehničnega okroglega lesa in 
ki so v nasprotju s to odločbo. 

3. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 

sebni izdaji »Uradnega lista ,FLRJ« (^Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene«). 

Beograd dne 11. junija 1946. 
'    Št. 14.645. 

Za predsednika Gospodarskega svela 
minister- za finance: 
Sreten Žujović s. r. 

(Objavljeno v ^Uradnih obvestilih zveznega urada za 
cene« z dne 15. junija 1046, št. 423/24.) 

0DL0ÖBA 
o določitvi   enotnih cen za bombažne .izdelke,   ki so 
izdelani  po   odločbi  o  tipiziranju  bombažnih  izdelkov 

ministrstva industrijo   FLRJ   St.  8052/46 

1. člen 
Bombažnim izdelkom, ki so izdelani po odločbi o tipizi- 

ranju   bombažnih   izdelkov   ministrstva   za •. industrijo   FLRJ 
£t. 3052/46, so določijo naslednje enotno cene: 

"za "lin 
1. art. p6, tipiz. št. 106, oksford-progast, šir   75 cm,       din 

sestava: preja št. 30/20, vezava 20/16   ....     22.26 
2. art.  po tipiz.  H.   123,  posteljni  kanafas,  sestava: 

preja št. 34/20, vezava 20/16, šir. 80 cm, pisan     .     23.32 
za 1 kom. 

3. art. po Upi2- št. 137, naglavne rute, •-stava: preja       din 
St. 50/50, vezava 26/23, dim. 100 X.100: 
surovo •. 24.— 
beljene      26.— 
barvano   .».,      27.— 
tiskano 32.— 

2. člen 
Cene veljajo v proizvodnji za vse območje države do na- 

daljnjega, brez državnib in samoupravnih dajatev. 

3.. člen 
Z dnem, ko dobi ta odločba obvezno moč, izgube veljavo 

vse odobritve cen za spredaj navedene izdelke, ki so jih izdale 
pristojne oblasti za določanje ceu. i 

4. člen 
S tem se razveljavijo cenq za naslednje artikle, ki so bile 

določene  z odločbo  zveznega  urada  za  cene  št.  S641  z dne 
19. februarja 1946: ( 

ari. po tipiz. št. 106, oksford-progast, 
art. po tipiz. št. 123, posteljni kanafas. šir 80 cm, pisan 
art. po tipiz. št. 137, naglavne rute. dim. 110X110 in. 100X100 

. 5. člen 
Ta odločba velja oò dneva objave v posdbni izdaji urad- 

nega lista FLRJ* (: Uradna obvestila zveznega urada za-cene«). 
Beograd dne 18. junija 1916. 
St. 14.78S. 

V. d. direktorja zveznega urada za cane: 
Marko Perorić s. r. 

(Objavljeno   v   »Uradnih' obvestilih   zveznega   Urada   za 
cene t z dne 22. junija 1916, št. 442/25.) 

.ODLOČBA 
o  določitvi   enotnih* cen  za  sanitetni   material za vse 

območje, države 

1. člen 
Sanitetnemu materialu se določijo naslednje enotne cene 

za območje države: 
1. mul zavoji iz bombažnega prediva 6 pletenim robom: 

zal kom. 
•• -, din l>       šir.   4 cm, dolž. 5 m    .     .     .     .     .     . '" .     . 3.99 

šir.   5 cm, dolž. 5 m    .    .     ...    .     »     .    . 4.26 
šir.   6cm, dolž. 5m.     .     »   '.     .     ._.. 4.52 
šir.   8 cm, dolž. 5 m  5.66 
šir. 10 cm, dolž. 5 m    .     . •   . .    s    .    . 7.44 
šir. 12 cm, dolž. 5 m  8— 
šir. 15 cm, dolž. 5 m      . 9.30 

2. kaliko.zavoji iz bombažnega prediva s pletenim, 
robom: 
šir.   4cm, dolž. 5m .     .   ;.     .     .    ä     . ., 4.27   . 
Sir.   5cm, dolž. 5 m ..*.,,. 4.86 
šir. v6cm, dolž. 9m .    ,    *    .    .     ,     ,     , 6.27 - 
sir.   8 cm, dolž. 5m . '   ,.    •     .     ,     •     .     . 7,30 
šir. 10cm, dolž, 5m .....     j     ,     . 8.20 
sir. 12 cm, dolž. 5 m  g.38 

3. hidroiilna gaza iz bombažnega prediva s plete-.: 
nim robom:' 
'/im «     ,     .    „,..'.  4.37 • 
Va m    .     .     ,    « * .    .    ,    ,     ,    #    . >\,   7.64 

1 m ;   ..   14.16 

<2. člen •'.-'• 
Te cene veljajo v proizvodnji za vse območje države, brez 

državnih in samoupravnih dajatev. ^ 

3. člen 
Z dnem, ko dobi'ta odločba obvezno moč, "ìzgube'Veljave 

vse dosedanje odločbe P cenah navedenih vrst sanitetnega ma- 
teriala. •       • 
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4. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v posebni izdaji »Urad- 

nega lista FLRJ« (»Uradna obvestila zveznega urada za cene<). 
Beograd 27. maja 1946.      , 
št. 10.033. y  (•_ direktorja zveznega urada za cene: 

Marko Perovié s, r. 
(Objavljeno   v   >Uradnih   obvestilih   zveznega   urada   za 

cene« z dne 22. junija 1916, št. 443/25.) 

ODLOČBA 
o postavitvi rudnin, ki niso kovine, pođ predpise 

o normiranju cen 
1. člen , 

Pod predpise o normiranju cen se postavijo naslednje 
rudnine, ki niso kovine: surova sadra, kaohn, barit, negorljiva 
glina,   lojevec,   infuzorijska   zemlja,  okra,   zemeljske   barve, 
marmor, mlinsko kamenje, granit, grafit in živec. 

'2. člen 
Za določanje cen kopov iz 1. člena te odločbe je pristojen 

zvezni urad za cene. 
3. člen 

Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 
sebni izdaji >Uradnega lista FLRJ« (»Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene«). 

Beograd dne 20. junija 1946, i 
St. 15358. v# d. direktorja zveznega urada za cene: 

Marko Perović s.r. 
(Objavljeno  v  »Uradnih   obvestilih   zveznega   urada   za 

eene« z dne 29. junija 1946, št. 458/26.) 

ODLOČBA 
o določitvi kosmatega zaolužka za preprodajalce cementa 

1. člen 
Kosmati zaslužki v trgovini s cementom so naslednji: . 

za 100 kg 
a) trgovec (zadruga, podjetje), ki nabavi cement      din 
.   neposredno v tovarni in ga prodaja iz svojega 

obrata potrošniku     ,' 10.— 
, b) trgovec (zadruga, podjetje) na^debelo, ki pro- 

daja cement v vagonskih količinah trgovcu na 
drobno za nadaljnjo prodajo 1.— 

c) trgovec (zadruga, podjetje) na debelo, če pro- 
daja potrošniku vagonske količine franko na- 
membna postaja kupca      .      2.— 

2) trgovec (zadruga, podjetje) na drobno, če ku- 
puje cement od trgovca •• debelo zaradi pre- 
prodaje iz svojega skladišča 9.— 

d) trgovec (zadruga, podjetje) na drobno, Če ku- 
puje cement od trgovca na debelo V vagonskih 
količinah' in te vagonske količine preproda po- 
trošniku, ne da bi blago vskladiščil     .     .     .      1.— 

2. člen 
S to odločbo ee razveljavljajo kosmati zaslužki v trgovini 

s. cementom, ki so določeni po navodilu za določanje cen v 
trgovini na debelo in,na drobno št. 4850 z dne 5. marca 1946. 

3. člen 
Ta odločba velja od 1- julija 1946. 
Beograd dne 26. junija 1946. 
št. 14812. v. d. direktorja zveznega urada za cene: 

Marko Perović 8. r.   • 
'(Objavljeno. v  »Uradnih  obvestilih .zveznega  urada  za 

cene« z dne 29. junija 1946, št, 461/26.) 

ODLOČBA 
o določitvi enotnih cen  za bombažne vezalke 

za vse območje države 
l.'člen 

Bombažnim vezalkam se določijo naslednje cene: 

za 1 par   . 
•  1. okrogle vezalke, barvane, dol. 60 cm, tež. 2.94 g,     dfb 

sestava: bombažno predivo št. 34/2, konci z laki* 
rano pločevino 0.04 

2. okroglo vezalke, barvane, dol. 45 cm, tež. 2,205 g, 
sestava: bombažno predivo št. 84/2, konci z la- 
kirano pločevino 0.75 

3. ploščate vezalke, barvane, dol. 45 cm, tež. 2,295 g, 
sestava: bombažno predivo it. 32/2, konci z la- 
kirano pločevino 0.77 

4. plpščate vezalke, barvane, dol. 60 cm, tež. 3,06 g, 
sestava: bombažno predivo št. 32/2, konci z la- 
kirano pločevino 0.Ö6 

5. ploščate vezalke, barvane, dol. 60 cm, tež: 318 g,, 
. sestava: bombažno predivo št. 3-1/2 in 40/2, konci 

z lakirano pločevino I.—1 

6. ploščato vezalke, barvane, dol. 90 cm, lež. 4,77 g, 
sestava: bombažno predivo št. 34/2 in 40/2, konci 
z lakirano pločevino ,   1.40 

>• 7. ploščate vezalke, barvane, dol 60 cm, tež. 3,24 g, 
.sestava: bombažno predivo št, 60/2, konci z la- 
kirano pločevino, vsak par z etiketo .     .     .     .     1.46 

8. široke ploščate vezalke, barvano, dol. 60 cm, 
tež. 3,54 g, eestava: ' bombažno predivo št. 40/2, 
konci z lakirano pločevino      1.12 

9. široko ploščate vezalke, barvane, dol. ?90 cm, 
tež. 5,31 g, sestava: bombažno predivo 40/2, 
konci z lakirano pločevino 1-58 

10. vezalke za gojzerice, barvane, dol. 100 cm, tež. 
9,72 g, sestava:'bombažno predivo št. 40/2, konci 
z lakirano pločevino  ........     2.48 

11. okroglo vezalke, barvane, dol. 100'cm, tež. 7,92 •, 
sestava: bombažno predivo št. 40/2, konci z laki- 
rano pločevino      .  2.11       s 

2. Člen 
Te cene veljajo v proizvodnji za vse območje FLRJ, brea 

državnih in samoupravnih dajatev. 

3. člen 
Odločba zveznega urada za cene št. 9531 z dne 20. aprila 

1946 izgubi s tem obvezno moč. 
4. člen 

Ta odločba dobi obvezno moč osmi dan po objavi v po- 
sebni izdaji »Uradnega lista FLRJ« (»Uradna obvestila zvez- 
nega urada za cene«).. '     , ' 

Beograd dne 29. junija 1946. 
Št. 16.817. 

i    V. d, direktorja zveznega urada za cene: • i   . 
Ni * Marko Perovié s.r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za 
cene« z dne 6. julija 1946, št. 458/27.) / * 

DOPOLNITEV 
odločbe   o   obveznem   navajanju  klavzule  o   cenah   na 
računih   št. 10772  z   dne 4„ decembra 1945  (»Uradna- 

obvestila zveznega urada za cene« Št. 4/46) 

1. člen 
Vsa proizvodna, trgovska in druga podobna podjetja mo- 

rajo pri klavzuli o cenah na računih navesti poleg ostalih ele- 
mentov, ki 60 predvideni z odločbo o obveznem navajanju klav- 
zule o cenah na računih, še številko in datum »Uradnega lista '( 
FLRJ«, ali »Uradnih obvestil zveznega urada za cene« oziroma 
uradnega glasila ljudske republike za tisto blago, za katero so 
cene v teh listih objavljene. 

2. člen 
Ta dopolnitev dobi obvezno moč osmi dan po objavi v 

posebni izdaji »Uradnega lista FLRJ« (»Uradna obvestila zvez- 
nega urada, za cene«), 

Beograd dne 2. julija 1946. 
St. 16875. .     .  ' " 

V. d. direktorja zveznega urada za cene:     , 
Marko Poro vie. s. r. 

(Objavljeno v  »Uradnih  obvestilih  zveznega  urada   za 
cene« z dne 6. julija 1946, št. 473/27.) '    , 

Založba: Uprava Uradnega litto LRS; urednik:.P.ohai Robert.; toka tiskarna >Merkur< d. d. — vsi T. LJubljani. 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 
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lave 
Denarni zavod Slovenije 

Ljubljana. 
2593 

Slanje računov z dne 31. junija 1946. 
Aktiva din 

J.otovina v blagajni / •   .   28,806.283.17 
£tto račun pri Narodni banki ».   •   10,216.713.57 
^ekovni račun pri Poštni hranilnici 19,001.038.44 
^ložba pri Industrijski banki, Ljubljana ....   61,899.752.03 
Jalute  
kratkoročne terjatve pri kreditnih ustanovah     ...... 
P,lagajniški zapisi • 
'«enice 
r°3ojila oz. dolžniki 
posojila proti zastavi . . . . 
prednostni papirji . . . . , 
J^entar in poslovna oprema . 
^Premičnine1  
j,eriatve pri podružnicah 
Aazna aktiva .... 

din 

119,923.787.21 
217.176.80 

108,694.750.78 
200,000.000 — 

5,952.527.73 
600,182.738.18 

766.778.25 
9,837.980.— 
1,098.068.15 
2,489.400.- 

40,089.500.87 
24,096.294.79 

Videni čni računi — akreditivi, jamstva itd. 

K-.. 
Zit, 

•••; iva 
:
••<••• ustanove — korespondenti 

0 računi  Vin 
v, Se po tekočih računih 
• na knjižice . . . 
**M upniki ..... 
?°«ni depoziti r- . . . 
jjdaai blagajniški zapisi . 
t,VOltfrolirana podjetja .   . 
naztla pasiva  
Sevnica ...;... 
•ervni sklad    .... 

°lgovi podružnicam .   . 

Vu?enčni račuuj — akreditivi, jamstva .......... 

*«vna obrestna mera (za posojila itd.) Vdetno obračunavanje 
^Iv'»a obrestna mera — polletno obračunavanje: 

Žiro računi 

1.113,349.002.76 
46,626.849.61 

1.159,975.852.37 

20,744.248.82 
477,860.464.72 
209,090.120.95 

14,647.634.57 
214,171.-363.53 

23.492.61 
,  516.497.55 

28,050.103.93 
81,409.697.17 
30,000.000.— 

166.636.50 
36.663.742.41 

1.113,349.002.76 
46.626:849.61 

1.159,975.852.37 
3.5—6 % p. a. 

/loge na tekočih računih a vista   ..... 
Hranilne vloge na pokaz  

, Hranilne vloge vezane na 1 mesec .... 
Hianilne vloge vezane na 3 mesece. . . . 
Hranilne vloge vezane na 6 mesecev ali več 

0 %-p.a. 
1 % 
2 % 
2.5% 
3 % 
3.5% 

a. 
a. 
a. 
a. 
a. 

m Trgovinski register 

Vpisi: 

^ež: Maribor, Meljska c. 16. 
^an Vpisa; 2. julija 1946. . 

je pi •!'1•: Državno odpremno  podjet- 
MtJ, ekspozitura Maribor. 

kov!d- Podružnice: Ljubljana, Masary- 
ga cesta št. 17-21. 

na K»el cenlrale: Beograd, Cika Ljubi- 

,0t.ratui;   predmet:   Spediterski,. od- 

premniški,   skladiščni   in   carinskOrpOr 
sredniški posli.    ; 

Vodja ekspoziture: Rakuš Franjo, Ma- 
ribor, Meljska c. 48. ' - 

Sopodpisovalec in vodja carinskega 
posredništva: Beden Franc, Maribor, 
:Smetanova ul. 44. 

Firmo zastopata in zanjo podpisujeta 
;Rakuš Franjo in Beden Franc kolek- 
tivno, i 

-Okrožno koj trg. sodišEe .v Mariboru . 
dne ,2. julija 194S. 

I IV 80/2 

Spremembe in dodatki: 
909. 

Sedež:'Celje. 
Dan vpisa: 10. julija 1946. 
Besedilo: Franc DoboviEnjk. 
Po odločbi ministrstva za trgovino jh 

preskrbo 1RS'z dne 27. VI. 1946, IV. čL. 
2249/1, je prešla tvrdka Franc Doboviž- 
nik,. Celje, v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: Jamnik Majda, pray- 
nicà- y Celju, Nabrežje Svobode 5 ter 
Vèber Stanislav, poslovodja tvrdke *•i- 
Mac, Celje, Cret 109.     ' 

Likvidacijska firma: kakor dpslej s 
pristavkom. >v likvidaciji?. 

Firma v likvidaciji se podpisuje' Jako, 
da likvidatorja pisanemu, tiskanemu ali v 
% žigom odtisnjenemu besedilu firme s * 
pristavkom   >v likvidaciji«   kolektivno 
pristavita svoja lastnoročna podpisa. : " 

Okrožno sodišče y. Celju 
dne' 10. julija 1946.. ' 

A III 139/11 

'910. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 10. julija 1946- 
Besedilo: Valentin Jttladin. 
Eo -odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo LRS'z4hë 27: VI. 1946, ÌV. it. 
2251/1/ je prešla tvrdka Valentin Hla- ^ 
din, Celje, v likvidacij«. 

Likvidatorja sta; Vetrovec Venčeslav, 
pravni.^,' Celje, Vodnikova 2 ter Eilač' 
•••••, poslovodja, Celje, Stanetova 21.'/ 
i Likvidacijska •firma: kakor dpslej s' 
pristavkom >v likvidaciji*. 

Firma v likvidaciji se podpisuje tako, 
da likvidatorja pisanemu, tiskanemu: al; 
% žigom odtisnjenemu besedilu firme s 
pristavkom   >v "likvidaciji*   kolektivno 
pristavita svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče • Celju 
dne .10. julija'1946.     . '     ' 

-_    ArIlI 138/12        .   . 

«II. 
Sedež: Celje, Kralja 4Petra cesta št. lo. 

!   Dan vpisa:rip. julija 1946. 
Besedilo:,Ivan Masrnak.: 
Obratni predmet: Prodaja konfekcij- 

skega blaga, krojaških' potrebščin in 
«ukna- ter izdelovanje oblek.  -        '     ' 

Po odločbi ministrstva za trgovino in * 
preskrbo LRS z<lne 27. VI. 1946. IV. št." 
2258/1, je prešla tvrđka Ivan Ma?tnak 
Celje, v-likvidacijo. '' . - " •' '• • *: 

.   Likvidatorja sta: Uzar Anica, admini- 
stratorka, Celje, Cankarjeva" 111er 3m:'d" 
Milada, pisarniška: moč, Celje, Prešer- 
nova. 6. ^,        ' 

Liktfdacijska firma: 'kakor ' dpslej s 
pristavkom '>v .likvidaciji*; 

Firma* v likvidaciji ee, podpisu je tako. 
da- .Ukyjd^jtpjia pijanemu.,tiskanemu ali 
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z žigom odtisnjenemu besedilu firme s 
pristavkom   >v   likvidaciji«   kolektivno 
pristavita svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. julija 1946.'  -    •     - 

A I 79/7 

912. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa:  10. julija 1946. 
Besedilo: Anton Mislej, trgovina z me- 

šanim blagom na drobno in debelo. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo z dne *7, VI. 1946, IV. št. 
2247/1, je prešla tvrdka' Anton- Mislej, 
trgovina z mešanim blagom na drobno 
in debelo, Celje, v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: dr. Bavdek Jože, 
pravni referent MLO v Celju, Pohorska 
ul. 26 in Stojan Franc, trg. nameščenec, 
.Celje, Zavodna 73. 

Likvidacijska firma:, kakor doslej s 
pristankom >v likvidaciji«. 

Firma v likvidaciji se podpisuje tako, 
da likvidatorja pisanemu, tiskanemu ali 
z žigom odtisnjenemu besedilu'firme s 
pristavkom  s>v   likvidaciji«,   kolektivno 
pristavita svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Celju 
'      '   .  dne 10. julija 1946. 

A 97/18 
• i     ..    * ' 

913. 
Sedež: Celje, Kralja Petra cesta št. 5. 
Dan vpisa: lp. julija 1946. 
Besedilo: Miloš Pšeničnik. 
-Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo LRS z dne>27. VI. 1946, IV. št. 
2252/1, je prešla tvrdka Miloš Pšeničnik, 
Celje, v likvidacijo. 

Likvidatorja sta: Logar Ivan, referent 
za preskrbo v Celju, Tkalska 14 in Suš- 
nik Ivanka, uradnica, Dr. Kržišnikova 
ulica 3/1. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Firma v likvidaciji se podpisuje tako, 
da likvidatorja pisanemu, tiskanemu aH 
z žigom odtisnjenemu besedilu firme s 
pristavkom   >v   likvidaciji«   kolektivno 
pristavita svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Celju 
*     dne 10. julija 1946; 

-.       A III 253/6. 

Sedež: Celje.' - 
Dan vpisa: 10. julija 1946. 
Besedilo: R., Stermecki, trgovina z 

mešanim blagom ter izdelovanjem 
obleke na zalogo in prodajo iste. 

Po odločbi ministrstva za trgovino in 
preskrbo LRS v Ljubljani z dne 27. VI. 
1946, IV. št. 2253/1, je prešla tvrdka R. 
Stermecki, trgovina z mešanim in mod- 
nim blagom ter izdelovanjem obleke na 
zalogo in prodajo iste, Celje, v likvida- 

Likvidatorja sta: 'dr. Bavdek' Jože, 
pravni referent MLO, Celje, Pohorska 
št. 26 ter Cokan Ludvik, poslovodja, 
Celje, Čret.     .-   < >     / 

Likvidacijska firma:- kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«.    :> 

Firma y likvidaciji s.e podpisuje tako, 

da likvidatorja pisanemu, tiskanemu ali 
odtisnjenemu besedilu tvrdke s pristav- 
kov »v likvidaciji- kolektivno pristavi- 
ta svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. julija 1946. 

A 111 225/12 

915. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 15. julija 1946. 
Besedilo: Izdelovalnima slovenskih in 

švicarskih vezenin, družba z o. z. 
Z odločbo LRS ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo z dne 4. VI. 1946, 
zap. št. Pers. 3488/1, se izbriše delegat. 
Potočnik Franc in vpiše novo postavlje- 
ni delegat Osterman Elza.- 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. julija 1040. 

Rg C'l 176/34 
* 

916. 
Sedež: Britof pri Kranju. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Zabret & Co. družba z o. z. 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo z dne 10. VII.'»1946, št. Pcrš. 
3689/1, se izbriše delegat Modle Roman. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 18. julija 1946.' 

Rg C II 17/24 
* 

917. , 
Sedež: Jesenice: 
Dan-vpisa: 16. julija  1916. 
Besedilo: Kranjska industrijska druž- 

ba. 
Na podlagi dekreta ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo z dne 9. marca 
1946 se izbrišeta delegat dr. Potočnik 
Miha in tehnični ravnatelj ing. Kotnik 
Viktor. 

Na podlagi dekreta ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvo z. dne 8. marca 
1946, št- Pers 1501/1, so.vpišeta^uprav- 
nik dr. Miha Potočnik in tehnični rav- 
natelj ing. Sergej Cernivec. 

Imenovana bosta podpisovala za druž- 
bo vsak' samostojno tako, da bosta pod 
besedilom firme pristavljala svoj lastno- 
ročni podpis. 

Okrožno so'điščć v Ljubljani, 
dne 15. julija 1946. 

Rg B i 12/89    . 

n   / 918. •'  '' 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 16. julija 1946. '  v  „ 
Besedilo: Jugoslovansko tvornice gu- 

me, družba z o. z. , 
Na podlagi odločbe okrajnega sodišča. 

V Kranju z dne 8. aprila 1946, št. Iz 
497/45, se prenese delež Jugoslovanske 
tvornice gume družbe z o. z. v Kranju 
v last države FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. julija 1946. 

Rg C I 114/44 
• -   .A  * 

919. ^    A   • 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Dolenjske toplice, zdravili- 

ška družba z o. z. 
'. Izbrišejo  se   poslovodjo   ing. Sérnec 

Dušan, Šumer Hinko in Rus Zdravko. 
Vzame se na znanje prenos poslovnu: 
deležev družbenikov ing. Serneca Du- 
šana,- Šumerja Hinka in Rusa ZdravkP 
v zneskih po 50.000 din na sodružbeni- 
ka Ilienga Ernesta. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljan' 
dne 16. julija 1946. 

Rg C V '278/3 
* 

920. 
Sedež: Ljubljana. ( 
Dan vpisa: 13. julija 1946«, 
Besedilo: Državno električno podjetje 

»Elcktrotehna«. 
' Izbriše se namestnik ravnatelja ing' ' 
Plazzeriano Rudolf. 

Vpiše se novo postavljeni namestni» 
ravnatelja Klavs Vladimir, s pravico- 
podpisovanja za tvrdko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. julija 194G 

Rg VIII'93/2 
* 

921.      . 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 15. julija 1•46. 
Besedilo: Slovenia Transport Jos..^' 

Silili, spedicijsko in transportno pedje*" 
je za trgovino in industrijo. 

Z odločbo ministrstva za trgovino i" 
preskrbo z dne 29\ junija 1946, štev. Iv 

249/4, se  izbriše delegat ölhofer li- 
beri, y 

Okrožno sodišče v Ljubljani    , 
dne 13. julija 1946 

Rg A VIl'2ßl;4             ;   '..' 
* 

922. 
Sedež: Ljubljana. . 
Dan vpisa: 18. julija 194G. 
Besedilo:   Tesarski  mojstri  «Iriiï»» * '• 

o. z. v Ljubljani. N 

Na podlagi sklepa, izrednega °,bcneß 
zbora družbenikov z dne 12. julija l"iv 
so je družba razdružila in prešla.Y u', 
kvidacijo. 

Likvidator: Zaje Lojze, lastnik komerc' 
pisarne v Ljubljani, Gledališka 7.    , 

Likvidacijska 'firma: kakor doslej ? 
pristavkom >v likvidaciji«. .  • 

Podpis firme: Likvidator samostojn*^ 
podpisuje likvidacijskovfirmo. 

.   Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
dne 16. julija 1946. 

Rg C V 294/4 

923. *•   .   . 
Sedež: Ljubljana/ 
Dan vpisa: 15. julija 1946.    m       ' 
Besedilo: '»Vinocote tovarna vinsKce» 

in spiritovega kisa, družba z o. z.    , 
Po odločbi okrajnega sodišča v 14 uu- 

liani z dtle  15. maja W46,, *teV-/£ 
801/45,-6, se zaznamuje, davif P°s ^t 
ni   delež   Nade  Žerjav   prešel  v ias 
FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani   . .-, 
dne 13.'julija 1946. •"' 

Rg CI 125/38, 

924,- ' *       •' ;'-.'• -•' •;' 
Sedež: Tacen pri Ljubljani,    i•_,,.,- 
Dan vpisa: 18. julija l9.46-,.v. 1• •••1- 
Besedilo: >Cit« izdelovanje čipki t»» 

ba z o. i~ • •   -> 
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, •• predlog ministrstva za industrijo 
in rudarstvo z dne 12. VII. 19,46, št. I/P 
0.66/46, so zaznamuje, da je postavljen 
za začasnega delegata tov. Strlič Emil. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 18. .julija 1946. 

Rg C III 280/13 

925. * 
Sedež: Brezno. 
£an vpisa: 22. junija 1946. 
Besedilo: Tovarna lesovine in lepcn- 

Ke E. Pogačnik, Brezno. 
Na podlagi odloka NVS, ministrstva 

za industrijo in rudarstvo od 28. junija 
iJ4 zap. št. 740, se vpiše delegat Skr- 
1^0 Mirče, Podvelka 69, ki podpisuje 
•ko, da pristavi pod besedilom firme 
**°je ime z dodatkom: Delegat ministr- 
stva za industrijo in rudarstvo. 
krožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 22. junija 1946. 
A III 164/13 

926. '      *      - 
Sedež: Marcnberg. 
"an vpisa: 22. junija 1946. 

v Kesedilo: Vrcnčur Karel in sin, (o- 
' a£ni* usnja, Marenbcrg. 
-, ^° .odločbi VLRS, ministrstvo, za iti- 
ti 1\$• in rudarstvo, oboi oddelek od 
& VI« 1946, zap. št. I P 2689/46-B, se 

T
a.,M tej firmi izvršili likvidacija. 

LÌfvìdator: Serše Ivan. 
p.^^idacijska   firma   kakor doslej e 

L.7?v.k°m: >v likvidacija. 
prj ^vidator podpisuje firmo tako, da 
L» avi pod besedilo firme svoj lastno- 
"ctli podpis. ••.""•• 

^roïno kot trg. sodišče* v Mariboru 
• ' -      dne 22. junija 1946. 

9 A 1/10 

927. * 

fedež: Maribor. 
£an vpisa: 4. julija 1946. 
jedilo: Dragotin RogliČ. 

Za .a Podlagi odločbe VLRS, ministrstva 
(Industrijo in rudarstvo v Ljubljani • 
wkiìì' ]uniJa 1946' opr- štev' l P 
*a£a • dr-p', se vpiše, da se odpravi 
jen državna uprava te firme, odre- 
iVîn z °dlokom tega ministrstva od 14. 
ga * ^045' št- Pc.rs- 1778/45. Zaradi te- 
iiik \ obriše začasni upravitelj Kopriv. 
OK !bin- 

°*no kot trg. sodišče v Mariboru 
'.-<     dne 4. julija 1946. 

,; A II 41/12 
•28. * 

^dež: Murska Sobota. 
:   gan vpisa: 21. junija 1946. 
'°aidneđii0: Nemec Janez, trgovina z žc- 
'^°bot*0'   •••?•" in premogom v Murski, 

•• u^^agi odločbe okrajne zaplembe- 
1946 m&i'lQ v Murski Soboti od 21. III. 
toa •1 *\- 2h se vPi5e> da je.ta fir- 
0k Prešla v' državno last FLRJ. 

ro.zno kot trg. sodišče; v Mariboru 
•  .   ,   '' dne 21. junija 1946. 

•    - - A* i 27/6 

•*r>^      - .       Izbrisi: 
Ö29.  "S*. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa 18; ÌullÌa 1»*6'.    „   „... 
Besedilo: Uracil."« podjetjo G., lon- 

nies nasi, družba z o. *. 
Po odločbi ministrstva Za Z-$e-Z 

dne 13. VII. 1946, O št. 2898, se .;.•se 

tvrdka zaradi razpusta. " ~- 
Okrožno   sodišče  v Ljubljani 

dne 16, julija 1946. 
Rg C I 99/46. 

Zadružni register 
Vpisi: 

930. 
Sedež: Vransko. 
Dan vpisa: 24. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Vranskem. 
Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge t© vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in premičnin, kolikor je v zadruž- 
no korist; 

d) sklicevanje članskth sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečaje* za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. •     .    ' 

Vso te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne iö. iuliia* 1945 za nedoločen' 
cas. ^   > 

Zadružni delež zna?a petdeset dinar- 
jev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo, v 

Vsak zadružnik jamči še z enkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem. kolikor 
ni v "pravilih drugače določeno, da ?e 
iiabijejo na z'idružni razglasni iteskì 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 
ino-, bitni načelniki odsekov in 7 čla- 
nov, ki jih vse voli skupščina za dobo 
itreh let. 

Člani upravnega odbor? so.: 
Križnik Jožef, posestnik in gostilni- 

čar, Vransko, predsednik,     v _  '' 
Pečovnik Franc, posestnik. Jeronim, 

podpredsednik, 
Vrbovšek Franc, finančni .uradnik, 

Vransko, tajnik,    r • " 
Mihelčič Jožef, cestni nadzornik, 

Vransko, blagajnik, 
Kludnik Robert,  posestn'k.   Vransko, 
Vranic Avgu°t. posestnik,' Prekopa; 
Plakati ' Franc.. posestnik.   Zaplanina. 
Florjan 'Frar"\ tesač.  Vransko, 
TTkman Pavel,  posestiv'k. Znhomce, 
Križnik  Anica. p"4P"hr',n   Vransko, 
Jurjinr Franc, posestnik.  Ločica;'- 

Zadrugo zastopata in podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega cdb:> 
ra, če sta odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Ceiju 
dne 24. junija 1946. 

Zt 63/46-3 — Zadr VU 17/3 
* 

'Suò.Q'y- Sv» Ana v Slov. gor, • 
Dati vpi.?a:J21. junija 19-16. 
Besedilo: ÎCbavna in prodajna zaaru- 

ga z omejenim jamstvom Sv. Ana • 
Slov. gor. 

Zadruga jo bila ustanovljena na 
skupščini dne 5. maja 1946 ?a nedoločeo 
čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava in pro/ 
daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za člane brez posrednikov, b) 
vnovčevanje pridelkov in izdelkov čla- 
nov brez posrednikov, c) najemanje in 
nakupovanje inventarja in nepremičnLi, 
kolikor je to v-zadružno korist, č) usb> 
navljanje in sodelovanje pri ustanavlj i- 
nju poslovalnic in oddajališč, zadružnih 
gostiln in podjetij zaradi boljše in ce- 
nejše preskrbe svojih članov, d) skli- 
cevanje članskih sestankov', prirejanje 
predavanj in tečajev za poglobitev za- ) , 
družne vzgoje in aktivnejše sodelovanje ' 
ter  prebujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 din in *e 
plača ob vstopu v zadrugo ali pa v 10 
enakih mesečnih -obrokih. 

• Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Omri'la «e izvršujejo tako, da se 
razglase v zadružnem glasilu in da *e 
iiabijejo na zadružni razglasili deski na 
sedežu uprave in vseh podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednk-in "toliko članov uprav- 
nega odbora, kot je poslovalnic, voli | a 
vse skupščina "za dobo treh let. • 

Vsako leto se izmenja ena tretjina 
Članov Odbora. 

Zadrugo zastopata' in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in 1 član upravnega od- 
bora oziroma dva člana upravnega od- 
bora ali pa po en i član upravnega od- 
bora- in po en nameščenec, ki ga p° 
predhodni načelni odločbi skupščine od- 
bor pooblasti in ga prijavi za vpis v za. 
družni\reg:sler. • 
,   Člani, upravnega odbora so: ;' 

Kaučič Franc, uradnik, -Sv. Ana v 
Slov. gor-., predsednik,      .    •    -     ' '' - 

Zugman Janez,, posestnik; Žice, pod 
predsednik      - * .  .. 

Murovec Dušan, pomožni delavec,'Sv 
km v Slov. gor., odbornik, '" 

Urbanič Janez, - posestnik. Zg. Ščav 
niča, odbornik,        '   - 

Voler Franc, posestnik," Dražen vrb 
odh°rn;k,.      . ;. • - .'       ' , 

Zlender Ivan,, posestnik, LokaveVod- 
boroik. ' *'..";• 

ITaidinjak Vinko, • posestnikov • sin. 
Zg. Ščavnica, odbornik.   ._ •    \ 
Okrožno kot Irg. sodišče v Mariboru 

.'dno 21. iunija 1946. 
•   " ' Zamrli 124/2 
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932. 
Sedež: Fara. 
(Okoliš zadruge obèègâ •••|•: Sektor 

Banja Loka in vse vâsi do Kuzëljà.j 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom, Fara — Banja Loka. 
Zadruga je ustanovljena dae 30. sep- 

tembra 1945-za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da pod vo3f 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela -obnovitveni 
načrt za.svojo vas; b) da -pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela .pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 

sameznega člana-'in za. celotni okoliš;.na- 
dalje določi višino .obremenitve v delu 
in denarju in odplačilni načrt za vsake- 
ga člana; c) da posreduje med člani in 
narodno oblastjo ureditev .zemljiško- 
knjižnih* .služnostnih in drugih event 
spornih odnosov (komasacija); ..Č) da 
priskr.buje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih .del; d) da .skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira ju poraz- 
dèljuje med ,svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da.š pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom te- 
hničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem- in ..odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti 
od pristojnih* vojaških .oblasti izposluj© 
pritegnitev'delovnih moči, zlasti iz vrst 
vojnih ujetnikov ter jim odreja .delo po 
njihovi: strokovni usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
eadružnik jairiči še z desetkratnim .zne- 
skom-vpisanih deležev..Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende. Po najnovejšem razpi- 
su ministrstva .za' 'finance .zadruga ni 
oproščena plačila taks. — Upravni .od- 
bor sestavljajo predsednik, podpredsed- 
nik, tajnik, blagajnik ter 3 odborniki. 
.Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
že 6ta odsotna, pa dva za to pooblaščena 
člana upravnega, odbora. — Objave^ in 
;priobčitve zadruge .elanom -ee nabijejo 
na zadružni razglasni .deski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Rauh Alojzij, kmet, Slavski iaz št. ,6, 
predsednik, Jurjevič Alojzij, cestar, Vrh 
št. 1, podpredsednik, Obranovič Anton, 
posestnik in, mlekar, Fara M.-.8, tajnik, 
Briški*Martin, posestnik/in trgovec, Vas 
ft. ' 21, blagajnik, cerne Anton,, kmet, 
Grivac št. .6, odbornik, Delač Anton, 
kmet, Podstene št. 1, odbornik, Ožanič 
Anton, kmet, Kuželj št. .6, odbornik. 
Okrožno kottrg. sodišče v Novem mestu 

dne 29. maja 1946. 
Zt 44/46 — Zadr II•04• ; 

933. • * ; 
Sedež: Gorjane. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Gor-( 

jane, Podsreda, Pòklek, Križe, Kopriv- ! 
niča, Osredek, Vojsko, MrČna sela, "Pre-; 
ska, Pečica.)        # '     '        ' t 
, Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome-! 
jenim jamstvom v Gorjanah."       ' > 

Zadruga je ustanovljena dne 16. IX. i 
1945 za nedoločen čas. i 
, Naloga zadruge je: a) .da .pod vod-! 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči j 
terenske razmere in izdela obnovitveni' 

načrt zt svojo vêj;; D) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega ììlaha in ža celefni okoliš; na- 
dalje določi Višino obremenitve v delu 
in denai-ju in ocfplačijni načrt za vsake- 
ga fta.mv, c) da posreduje med člani in 
riardano oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) da skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira in poraz- 
deljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s. pritegnitvijo vseh razpolož- 
ljivih delovnih moči pod vodstvom te- 
hničnega strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možnosti 
od pristojnih vojaških oblasti izposluje 
pritegnitev delovnih moči, zlasti iz vrst 
Tojnih ujetnikov ter jim odreja delo po 
njihovi  strokovni  usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 200 din. Vsak 
•zadružnik jamči še s trikratnim zneskom 
vpisanih deležev. Zadružni deleži-se ne 
obrestujejo in nanje ne izplačujejo di- 
vidende. Zadruga ni oproščena plačila 
•taks od'1. I. 1946 dalje. — Upravni od- 
bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gajnik, in 3 odborniki. Zadrugo zasto- 
pata in zanjo podpisujeta predsednik in 
tajnik upravnega odbora, če sta odsot- 
na, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. — Objave in pri- 
občitve Članom se nabijejo na zadružni 
razglasni deski.   ' '    - 

Člani prvega upravnega odbora * so: 
Škrbec Edmund, Poklek št. 9, predsed- 
nik, Kunej Jože, Gorjane št. 3,- tajnik, 
Ban Ivan, Gorjane št. 1 blagajnik, Bo- 
žičnik Rok, Koprivnica št. 21, odbornik, 
Sikošek Terezija, Poklek št. 28, odbor- 
•nica, Çerjak Maks, Podsreda št. 83, od- 
bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 29. maja 1946. 
Zt 11/45 - Zadr II 36/1 

Spremembe in dodatki: 
934. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 21. Junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Celju. 
. Izbriše se član upravnega odbora 
Lenko Ana, vpiše pa se član Kalin 
Marta, gospodinja, Celje, Dolgo polje 
št 5. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. junija 1946.. 

Zadr VI 126/4 

935. 
Sedež: Solčava. 
Dan vpisa: 11. julija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

T Solčavi. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

predsednik Cigala Konstantin, čevljar, 
Solčava 22, tajnik Vider Marija, trg. po- 
močnica, Solčava 16, blagajnik Klemen- 
šek Jože, kmet, lesni trgovec, Sv. Duh 
št. 14; odborniki: Jezernik Anton,, de- 
lavec, Solčava 20, Logar Franc, kmet, 
Solčava, Vršnik Andrej, kmet. Solčava. 

Vpišejo se člani: Havdej Damjan, de- 
lavec, Solčava št. 27, predsednik, Kle/ 
menšek' Marica, pis. moč, Solčava, taj- 
nica, Klemenšek Janez, delavec, Soda- 
va 108-, blagajnik, Selišnik Franc, dela- 
vec, Solčava št. 54, èramel Pavel, učite1]! 
Solčava št. 42, Resnik Jože, jkmeî, Sol- 
čava št. 82. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 11. julija 1946. 

Zadr VI 134/6 

936. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan vpisa: .24. junija 19-16. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za<irU' 

ga z o. j. v Trbovljah. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora- 

Adlgšič Peter, Ban Pavel, Naprudm» 
Rudolf, Amon Franc, Princ Franc, Je/ 
sih Slavko, Giuliatti Janez, Ocepe* 
Alojz.      _ ' ». 

Vpišejo se člani: Gorjup Slavko, "a 

meščenec, Trbovlje-Loke 130, tajnik, S_e' 
tinc Franc, nameščenec, Trbovlje-Lo* 
436, blagajnik, Mahkovec Anton, nsm^ 
ščenec, Trbovlje-Loke 73, • Šk?$, 
Alojz, nameščenec, Trbovlje-Loke '"?' 
Završnik Slavka, šivilja, Trbovlje-L^ 
108, Klenovšek Jakob, elektronmi^;' 
Trbovlje-Loke 541, Juvari Jernej, i'uđ; ' 
Trbovlje-Loke 501, Škufca Ludvik, ";' 
sar, Trbovlje-Klek 182, Dular -A• 
paznik, Trbovlje-Retje 93. 

Okrožno sodišče v Celju 
•dne -24. 'junija 1946      - " V   , 

Zadr. VI 125/4   '      ' • 

*' 
937. 

Sedež: Vransko. f 

Dan vpisa: 25. junija 1946.    _      %. 
Besedilo:    Nabavna in prodajna 

druga z o. j. v Vranskem. ,y, 
Na izredni  skupščini  z dne 14-   g, 

1946 so bila pravila spremenjena v c!• '; 
stavku prvem. Ta se odslej glasi:   • 
družni delež znaša 150  (en sto Pet 

set) dinarjev. .- , ••: 
Izbrišejo se člani, .upravnega c£y° *. 

Križnik Jože,   Mihelčfč .Jože, ' K|ad" „ 
Robert, Vranic Avgust, Florjan *r?- 
in Križnik Anica, . • 

• vpišejo se člani: ' .. -n«, 
Krušič Ivan,1 ključ, mojster, PreK°P 

predsednik, •      ••, i 
Sevnik Julij, nadučitejj, Vransw. 

podpredsednik, .  ,   /   •- 
Praprotnik Vinko, usnjarski pom- 

nik, Vransko, blagajnik, •••- 
Goropevšek   Karol,   posestniK, 

kopa, vriti* 
Ketiš Franc, zidarski,,mojster, yr*. 

sko, - _,      :u'-'. 
Felicijan Josip, posestnik, 'Stopnic 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 25. junija 1946.       . , 

Zt 63/46-5 — Za^VlI-17/?.... 
* .  ', 

338. 
Sedež: Vransko. ,      '., 
Dan vpisa: 19.  junija J«40-   B1,sKeiD 
Besedilo:   Posojilnica   na   vraiu _,,_,, 

r. z. z n. Z. "  '       '    .     '..    iglt 
Na občnem zboru-dne 2. junija. . 

so bila sprejeta .nova /pravila. 
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.Besedilo odslej: Posojilnica z m j. na 
'Vranskem. 

Naloga zadruge je: 
a) da sprejema in obrestuje hranil- 

j?6 vloge na knjižice in -na tekoče ra- 
M»ie; 

, b) da pridobiva nadaljnja potrebna 
«enarna sredstva  z najemanjem • kre- 

E,) da daje svojim članom posojila. 
ïe   • ruga *6 ustauovlJena za 'nedolo- 

..^fdružni delež znaša din 50.—, ki se 
vm& ob vstopu v zadrugo. 
j Vsak  zadružnik  jamči   z vso  svojo 

Upravni odbor sestavljajo  predsed- 
• tajnik, blagajnik in 6 članov, ki 
"yoli skupščina za dobo 3 let. 
jeta      s° zasloPata in zanjo podpisu- 
Enp ^° dva  člana  upravnega  odbora, 
ben     0<* ten ^an^° nadomešča usluž- 
celn^C ^••••> ki ga po predhodni na- 

J1 odločbi skupščine pooblasti odbor. 
<itu   x      ni v ten  Pravilia določeno 
öOöP   '• se vse Pri°Dčitve zadruge čla- 
na?!, objavljajo veljavno e tem, da se 

'JeJo na  zadružni  razglasili deski. 
• Okrožno  sodišče  v  Celju 

"dne 19. junija 1946. 
Zadr V 19070 

S3»., , . * 

BJ vplsa: 24. junija 1946. 
ga •    \l°- Nabavna in prodajna zadru- 

Ule°'J' Za8°ri° 0D Savi. C6' 16r .lon' upravnik zadruge, Topli- 
druo ' ^c I)00Dlaščen podpisovati zn- 
bor|°.2 enim članom    upravnega . od- 

2aB{,°?avJe< konzumna ^zadruga z o. j. 
in * rJe ob Savi se je spojila z Nabavno, 

Pr°dajno zadrugo Zagorje ob Savi. 
Okrožno sodišče v.Celju 

dne 24. junija 194P- 
Zadr VI 123/6 

?^6Ž: Begunje pri Cerknici. 
*£j,pisa: 15- j»1«3 im 

ï»rj n^to: Lesna zadruga v Begunjah 
•Na  i nici zadruga z o. j. 

••* skupščini dne 12. V. 1946 eo bila 
•-,•0•• Pravila-- 

^r°4uSl     udruge   i0   odslej:   Lesno 
Pr{ rjp!?Tna zadruga z o. j. v Begunjah 

, jfgj^«nicj. 
v8eh J*a zadruge je: a) prevzemanje 
*v°iih 4* lesa (8°zdnih pridelkov) od 
" ni«. cianov -««lu — • gozdnih posestnikov, v 
-4prav Posebnega dogovora pa tudi od 
)4)8est 

drzavnih gozdov iu razlaščenih 
iHovan- ter agrarnin zajednic; 1>) ob- 
^Hov i6 lesa v polizdelke za načun 
^^i- • Pjevanje lesa po izvršeni 
^•••• m Po odbitku stroškov; c) naje- 
^iLP^upovanje ali zgraditev ne- 
\ *<*£*? m inventarja radi zagotovi- 
le W?.b5ih obratovališč za obdelova- 

za-oi t> Poglobitev zadružne vzgoje 
Naru , • " Pospeševanje smotrnega 
*••.-,enja-In gospodarjenja z'lesom 

^WLZadružnik jamči še s petkratnim 
m VDisanih deležev. Uiaravni od- 

bor sestavljajo predsednik, tajnik, bla- 
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 
dva člana. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik iu tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva Za to- 
oblaščena člana upravnega odbora. Va- 
bilo i- ekuščino se pošlje vsem LOO, v 
območju katerih zadruga posluje. 

• Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Švigelj Ježe, Ciniperman Anton, Meden 
Franc, Turšič Milan, vpišejo pa se novi 
člani odbora: Petrič Ivan, pos., Selšček 
št. .29, Kranjc Ludvik, pos., Kožljek 12, 
Debevc Franc, pos., Begunje 20, Teka- 
vec Franc, pos, ein, Otonica 6. 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani . 
dne 13. julija 1940. 

Zadr. IV 103/9 
*  . 

941. 
Sedež: Ig. » 
Dan vpisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: Nabavna zadruga z omeje- 

nim jamstvom na Igu. 
Na skupščini dne 14. aprila 1946 so 

bila spremenjena zadružna pravila v 
čl. 1. Zadružni delež znaša odslej '200 
dinarjev. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946. 

Zadr V 27/2 

942. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom na Jesenicah. 
Na skupščini dne 14. aprila so bila 

spremenjena zadružna pravila v čl; 5., 
10., 16. in 20. ter so se spojila s to za- 
drugo: Nabavna in prodajna'zadruga z 
omejenim jamstvom, v Ratečah-Pla- 
nici, Nabavna in prodajna zadruga 
Podkorenom, zadruga z omejenim jam- 
stvom, Nabavna in prodajna zadruga na 
Koroški Beli, zadruga z omejenim' jam- 
stvom (prej Gospodarska zadruga na 
Koroški Beli), Splošna gospodarska in 
konzumna zadruga za Gorenjsko, za- 
druga z omejenim jamstvom na Jeseni- 
cah in Prvo delavsko konzum'no društvo 
z omejenim jamstvom na Jesenicah. 

Zadružni delež znaša odslej 500 .di- 
narjev. 

Upravni  odbor  sestavljajo   predsed-, 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 5 
odbornikov in po en zastopnik vsake 
poslovalnice. 

Izbrišejo- se člani upravnega odbora: 
Perko Pepca, Potočnik Jože, Logar 
Francka, ,Grandovec Ivan, Stržinar 
Franc, Sušnik Matija, Kajner Jakob, 
Arih Janez, vpišejo pa se člani ' uprav- 
nega odbora: , 

Klomenčič Pavel, delovodja na Javor- 
niku, 

Ravlar Jože, vlakovodja na Jesenicah, 
Zupančič Anton, tov. delavec KID na 

Jesenicah, < ; 
Prešeren Jože, delavec na Javorniku, 
Smolej Janez, tov. delavec, Koroška 

Bela, 
Kožar Avaust, žel. uradnik na Do- 

bravi- • 

Jerič Franc, fin. uradnik, Mojstrana, 
Kersnik    Janez,    žel.  upokojenec v 

Kranjski gori. 
Okrožno sodišče, v Ljubljani 

,        •       dne 6. julija 1946. / . 
!  -    Zadr -• 4.1 j2 

943. 
Sedež: Kropa. 
Dan vpisa: 3. julija  1946, 
Besedilo:    »JPlamen«  kovinarsKa  za- 

druga z omejenim jamstvom v Kropi in 
Kamni gorici. 

Na skupščini due 17, novembra •945 
so bila spremenjena zadružna pravila 
v čl. 30. in 37.' 

Upravni odbor je sestavljen iz trinaj- 
stih zadružnikov. ,   , 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Solar Joža in Kržišnik Anton ter Pro- 
kurist Gašperšič Joža,    vpišejo pa se 
člani upravnega odbora: 

Gašperšič Joža, ravnatelj v Kropi 91> 
Berčič Tomaž, knjigovodja v Kropi 7, 
Lazar Anton, delovodia v Kropi 6,, 
Hrovat Alojzij, strojni ključavničar v 

Cešnjici pri Podnartu, 
Blaznik Joža, strojni delavec v Kropi, 
Resman Edvard, ključavničar v Kropi, 
Petrač   Valentin,   strojni   delavec  v 

Kropi, 
Rajgelj Miha, ključavničar v Kropi, 
Rešek Joža, žebljar v Kamni gorici, 
Lukan Miha, žebljar v Kamni gorici. 

Okrožno sodišče v Ljubi jar 
dne 27. junija 1946 

' "• ,      Zadr I 79/80 
' ' !••.*   '• 

944. . , 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. julija 194b. 
Besedilo: Nabavna in prodajna tanni- 

ca   knjigovezov,    zadruga ž omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Na skupščini z dne 17. marca 1946 so 
se spremenila zadružna pravila v § 1. 

, Besedilo zadruge je odslej: Nabavna 
ia prodajna zadruga knjigovezov in tor- 
barjev z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

Izbriše • se ' član upravnega odbora 
Barlič Viktor, vpiše pa se član upravne- 
ga odbora: Lenarčič Ivan, knjigovez y 
Ljubljani, Tyrseva c' 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. julija 194& 
. Zadr. IV. 97/7 

945. * 
.Sedež: Ljubljana.       j      . 
Dan vpisa: 3. julija 1946. " 
Besedilo:    Oblačilna produktivna za- 

druga z omejenim jamstvom v Ljublja 
ni. ' : „ 

Na skupščini ,'dne 27. maja 1946 s» 
bila spremenjena zadružna pravila v čl 
1. in 7. 

Izbriše se član upravnega odbora Kri- 
žaj Franc in vpiše se član upravnega 
odbora MarenSe Anton, krojač v Drav- 
ljah, Cobelarska 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani      . 
.   " dne 27. ji"iih 1946 

'     '.   .       Zadr;X24i!i 
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946. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan,vpisa: 15. julija 1946. 
Besedilo: »Poštni dom« zadruga z 

omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Urbančič Kari, Gradišče 15, Kunsl Ma- 
rica, Bleiweisova' cesta, Slamič  Vinko, 
Tyrseva cesta, Jelovšek Ida, vpišejo pa 
se novi člani upravnega odbora: Mikuž 
Vladislava,   Trubarjeva 2,   Rihar Leo; 
pold, Rožičeva 31, Dvorak Gustav, Alja- 
ževa 41, Ilaš Hinko, Bezenškova 34. 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
-    dne 13. julija 1946. 

Zadr. III 52/23 

947. 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Produktivna zadruga ljub- 

ljanskih mizarjev z. z o. j. v Ljubljani. 
Spremenila so se pravila v § 35. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Kernjak Miha in Peterca Andrej. 
Vpišeta se novoizvoljena člana uprav- 

nega odbora:, 
Gregorio Jože, Ljubljana, Celovška 

c. 26, 
Japelj Lojze, Ljubljana, Rožna ulica 

št. 23. • , 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 17. julija 1946. 
Zadr. I 129/76 

948, * ,,. 
, Sedež: Ljubljana. 

Dan vpisa: 13. julija 1946. 
Besedilo:   Prvo   delavsko   konzumno 

društvo z. z o. j. v Ljubljani., 
Na predlog Iniciativnega- zadružnega 

odbora za Slovenijo z dne 15. VI. 1946 
se. vpiše začasni upravitelj Vilfan Er- 
nest. r 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
dne 13. julija 1946. '  •• 

Zadr. III 53/99 
. " * 

949. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: Učiteljska samopomoč v 

Ljubljani, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Na skupščini dne 16. junija 1946 so 
bila spremenjena zadružna pravila v §§ 
1., 3., 4., 9,- in 18. 

• Javne razglase, zlasti vabila na skup- 
ščino, mora razglašati zadruga v vsako- 
kratnem zadružnem glasilu. 

,    Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1946.   . 

Zadr IV 18/23 
* 

950. 
Sedež: Ljubljana; 
Dan vpisa: 3. julija 1946. 
Besedilo: Učiteljska samopomoč y 

Ljubljani, /zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Izbriše se član upravnega odbora Am- 
brožu- Josip, vpiše pa ee član upravne- 
ga odbora' Fiere Pavel, referent' min. y 
polç. v Ljubljani, Gledališka 10. 

Okrožno sodišče v-Ljubljani 
dne 27. junija 1946-    , 

»     Zadr I.V 18/22 

951. 
Sedež: Rakek. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 

*  Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
ga na Rakeku, z. z o. j. 

Na skupščini dne 19. maja 1946 so se 
spremenila pravila v členili 5,. 19. in 
20. 

Zadružni delež so zviša na 500 din. 
Izbriše se član upravnega odbora Te- 

kavec Jože. 
Vpiše 66 nov član upravnega odbora 

Škrlj Manica, pos.., Begunje 3. 
' Okrožno  sodišč-!  v Ljubljani 

dne 16. julija 1946. 
Zadr. I 86/21 

To 173/46 2563 
Oglas 

Tožeča stranka: Bajt Milica, učiteljica 
v Novi cerkvi. 

Tožena stranka: Bajt Karol, učitelj, 
sedaj nekje v Avstriji. Tožeča stranka 
je vložila zoper toženo stranko tožbo na 
razvezo zakona.   x 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin Gregorio 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. julija 1946. 

To 146/46 
Oglas 

2610, 

Tožeča  stranka:   Groblar Mirko,  po- 
slovodja pri tvrdki Meinl v Hrastniku. 

. Tožena   stranka:    Groblar   Štefanija 
rojena Hausberger 1. 1925. v Knittell- 
feidu 31, sedaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je 'vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavlja za skrbnika na čin Gregorič 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki jo bo 
zastopal in čuval njene interese, dokler 
äe.sama ne javi. - 

Okrožno sodišče v Celju     t 
dne 15. julija 1946. 

To 514/46, 
Oklic 

2628 

Tožeča stranka Platinovšek Josipina 
roj. Pavšek, državna' uradnica, Ljublja- 
na, Poštna hranilnica, Vošnjakova ulica 
št. 4, je vložila proti toženi stranki Pla- 
tiuovšku Mihaelu, vojaškemu uradniku 
iz Ljubljane, sedaj neznanega bivališča, 
radi razveze zakona, k opremni št. To 
514/46 tožbo.. 

Narok za ustno razpravo.se je določil 
na 10. septembra 1946 ob 7. uri pred 
tem sodiščem v razpravni dvorani, soba 
št. 140. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja Petrca Franc, tajnik 
okrožnega sodišča, za skrbnika, ki jo bo 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. julija 1946. 

To 431/46 2614 
Oklic 

Tarkuš •••••••, gospodinja v Mari- 
boru, Vratova ulica 3/1, je vložila zoper 
Tarkuša Ivana, trgovskega potnika, prs] 
v Mariboru, Nekrepova ulica 8, tožbo na 
razvezo zakona. 

Razprava bo pri tem sodišču dne ol. 
julija 1946 o poli 11. uri, soba št. 84/11. 

Kor loženčevo bivališče ni znano, se 
mu postavi  za  skrbnika  na čin KncZ 

Jože, ociv. pripravnik v praksi pri tem so- 
dišču. Skrbnik ga bo zastopal na nje- 
govo nevarnost in ob njegovih stroških) 
dokler ne nastopi sam  pred sodiščem • 
ali ne prijavj svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 17.^ julija 1946. 

To 454/46 257S 

Oklic 
Vindcr. Marija roj. Zlatar, hišnica v 

Mariboru, Aškerčeva 18, je vložila pr^ 
ti Vinderju Karlu, pomožnemu delavcu 
ravno tam, sedaj neznanega bivali^'3' 
tožbo na" razvezo zakona. Javna usWj* 
razprava v tej stvari bo dne 23. juW . 
1946 ob 8. uri v sobi št. 84. .„., 

Ker je toženec neznanega bivalisc?| 
mu je postavljen Knez Jožef, odveto*' 
ški pripravnik v sodni praksi pri luAj 
sodišču, za skrbnika na čin, ki 8a.7. 
zastopal na njegovo nevarnost in ->'r 

ške, dokler se sam' ne javi ali • ne i"1 ' ( 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče r Mariboru 
dne 6.  julija  1946. 

T 238/46 2609 

Oklic 
Tožnik   Korpič   Karel,   poljedelec 

tukaj; Markovcih št.  95,  je vložil  pri}}    , 
štejem sodišču proti Korpič Mariji r Jj 
Šnepf,  poijedelki  iz  Markovcev, sc.y. 
neznanega bivališča, tožbo na razvelj 
vitev darilne pogodbe. 

V tej stvari je razpisana razprava P 
tem sodišču v sobi št 23 na dan 10-    , 
gusta 1946 ob 9. uri. 

Kor bivališče tožene stranke ni zu^ 
no, ji sodišče postavlja za skrbnika °, 
šotnih tov. dr. Cvetka Toneta, odvet» 
ka v Murski Soboti, ki bo zastopal tour 
no stranko na njeno nevarnost in 5 . 
ške, dokler se sama ne javi: air 
imenuje pooblaščenca. • 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
odd. IL, 

dne 16. julija 1946. 

*'  - <>6i5 
Sp 210/46-3   ' f . 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Križan Anton, roj. 11. I. 1004 na ÇgJ 

kii, zak. sin Mika in Ano. roj. wi 
pos. v Zemlju Št. 15, okraj Criiomgl.• 
je udeležil kot vojak železniške DHL 
dne 21. X. 1943 pri Brodu na Kolpi ^ 
jev z nemško vojsko, od koder se • 
nil ter je baje padel.        .     ,     novani 

Ker  je   veviclno,   da   W,mf°Lae 
umrL.se uvaja »a predlog njegove w> 
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Križan Marije iz Zemlja št. 15 posto- 
panje za proglasitev ža mrtvega in se 
vsakdo pozna, da sporoči podpisanemu 
sodsču ali pa skrbniku VVeissu Matiji, 
sodnemu zvaničniku v Črnomlju, kar bi 
vendei o pogrešanem. 

Po preteku 6 mesecev od dneva raz- 
glasa v Uradnem listu se bo odločilo o 
koncm proglasitvi imenovanega za 
mrtveca. 

Okrajno sodišče  v  Črnomlju 
dne 18. julija 1046. 

* 
Uvedbe postopanja v dokaz 

smrti 
I Sp 534/46-2  • 2591 

ugriza Pavla, roj. SO. VII. 1905 v 
Svečah na Koroškem, tov. delavca, na- 
zadnje stanujočega na Jesenicah, "Sav- 
sko nabrežje'št. 21, so dne 15." februar- 
ja 1044 vzeli partizani. Od takrat ni o 
njem nobenega glasu več in je verjetna* 
domneva, da ni več med živimi. 

Na predlog Ogriz Ane, gospodinje, 
stanujoče na Jesenicah, Savsko nabrežje 
št., 21, se uvaja postopanje za dokaz 
smrti Ogriza Pavla. 

Krmur je o Ogrizu Pavlu kaj znano, 
naj to javi do 1. septembra 1916 sodi- 
šču ali skrbniku Malovrhu Mihi, tajui- 
"ku tega sodišča. 

Po preteku tega roka bo sodišče kon- 
' vno odločilo ' o predlogu. _ 

4 Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 15. julija 1946. 

I Sp 544/46—2 '2636 
Ravnik Simon, - rojen .15. februarja 

1913 na Jesenicah, je .šel. julija 1.1944. 
v službo na Koroško v Böckstein,, kjer 
je delal v tovarni. Dne 12. aprila 1945 

' so tovarno, kjer je imenovani bil v služ- 
bi, bombardirali in od takrat ni o njem 
nobenega glasu. Zato je verjetna do- 
mneva, da Ravnik Simon tega dne ni 
več preživel. ' ' 
; Na predlog Ravnik Julije, gospodipje 
iz Javornika, Pijonirska ulica Št. 11, se 
uyede postopanje za dokaz smrti Rav- 
nika Simona. t 

Komur je kaj znano o njem. naj to 
Javi sodišču ali skrbniku Malovrhu Mihi, 

•tajniku tega sodišča do 1. oktobra 1946. 
Po preteku tega roka se bo'končno 

. odločilo o predlogu. 
Okrajno sodišče na Jesenicah 

dne 19.' julija 1946. 
:* 

!'Sp 537/46-2 ..,2561 
Šifrer Ludvik, rojen 1, IX. 1907 v Sel-, 

cah pri Škof ji Loki, delavec KID, na- 
zadnje stanujoč v Lipcah,.je biljne 29. 
L 1944 neznano kam odveden. 

Ker je podana domneva, da imenova- 
nega ni več med živimi, se na-predlog 
'Sifrer* Ivane, gospodinje iz Lipe št; 1, 
"uvede postopanje, za dokaz- smrti ime- 

novanega. Komur.-je ognjem kaj-znano,; 
?aJ javi sodišču ali skrbniku Maloyrhu 
Mihi,-tus.(tajniku do 1. IX. 1940. 

Po tem-roku se bo dokončno-sklepalo* 
•predlogu       L.    '.'-...•:; ..  ..    •- j 
(        Okrajno sodišče na Jcseniruh ; 

dne 12 julija 1946, 

I Sp 547/46—2   ' ' 2637 
Znirtek Franc. roj. 24. februarja 1-Š97, 

nazadnje stanujoč v Stari Fužini St. 5, 
je bil 25. avgusta I'M-* ob Ì0. uri zvečsr 
odveden neznano kam. O nadaljnji nje- 
govi usodi se odtlej ni moglo več zve- 
deti. Obstoji zato domneva, da ni več 
med živimi. 

Na predlog njegovo žene Žmitek Ma- 
tilde iz Stare Fužine št. 5 sq uvode- po- 
stopanje za dokaz smrti 2mitka Franca. 

Komur j« o njem' kaj znano, naj*to 
javi do 1. oktobra 1946 sodišču ali skrb- 
niku Malovrhu-Milii, tajniku tega sodi- 
šča. Po tem roku se bo končno odločilo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne IS. julija 1946. 

1 Sp 586/46 '" '   _       25S8 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev-za ••mrtvega 

Kovač Martin, rojen v letu 1307. v 
Šenčurju, pristojen y Moravče, r. k. ve-J 
re, samski, zidar, stanujoč v Preverjali,j 

-oče 'Matevž, mati Frančiška rojena Pir- ' 
nat, je dno 15.TIL 1944 odšel k parti-! 
žarom. Zadnjo vest o njem so dobili»bj 
božiču lota 1944. Baje so t;a Nemci v) 
blir.'.ni Radomlja Ujeli in ga odpeljali! 
'neznano kam. i 

Ker je .potemtakem Verjetno, da bo Î 
nastopila zakonita domneva smrti, se; 
livedo na prošnjo njegovega brata lio- ' 
vaca Jožeta, avtomelumika iz Ljub)ja- • 
ne,. Cesia v Rožno dolino št.' 9, pošto-1 
panje, za proglasitev za mrtvega Aar se • 
izdaja poziv,'da se o'pogrešanem 'poroča * 
sodišču ali s tem 'postavljenemu 'skrb- 
niku Klemenčiču • Ivanu,- zvaničniku v 
Kamniku. .-..•.' .->' 

Martin Kovač se, poziva, da se-zglasii 
pri podpisanem sodišču ali drugače daj 
kako-vest o sebi 

Po Ì7. X. 1946 bo sodišče ••• vnovično! 
prošnjo odločilo o proglasitvi za, mrtve- 
ga      _    . _. 

/'- 
Okrajno eouišče v Kamniku 

dne 17. julija'1946. 

Ok 87/46-3 .       . '    „        '2571 j 
Uvedba postopanja v sdökäz <- j 

.    ;'        Smrti,'    •    -'    : \  •   •" -    ; 
Zažjgajev Teodora"'vdova Sapira, roj.! 

*Fcdridt,-roj.'l. X.'!1D05 na Dunaju; hčij 
Teodora " Fed ridta "in Fanike ' roj. Ve? j 
mar, jugosl. državljanka,"ompžena; tr-; 

;góvka,"slan:'nazadnje v Ljubljani, Dvd~r-- 
žakova'ul.'S, je":bila-proti'koncu vojne.v; 

'taborišču Mauthausen'• ranjeiia pri'bom-Ì 
bnem napadu'in nato vibolnicikot re-j 
konvalesceritka''po-tifusu telesno 'zelot 
oslabljena in izčrpana, ter :je po izjavi'; 
dveh bolniških .strežnic .in^-zdravnikaj 
dr. Poppviča P/ivla.fv prvi polovici ju-s 
nijadota 1945.. ..unirla,,., ,.,-.• v ^     J 

Ker je potemtakem verjetno, 'da jej 
imenovana umrla, so uvede na prošnjo! 

.Zažigajeva Leonida, Miklošičeva c. •• 
v Ljubljani, postopanje za dokaz smrti| 
lef so izda ja j poziv, ••da; se *Q pogrešani: 
poroča dò 15. X. 1946 sodišču ali Libati-; 
Dostavljenemu 'skrbniku "*• Zažigajevui 

!Leonidu-   •'. -      "•• '   i-"    ' ''• '"•" >;'_ » 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v 'Ljubljani ' 
dne 10. julija 1946. 

* 
I Sp 4Š8/46—4        ' '     250Û 

Amortizacija ' 
Na .predlog Petriča'Gabrijela.-župnika , 

vGorjah, se okličejo naslednje vrednot 
nice, ki jih je okupator baje odvzeFHra- 
nilnici.in posojilnici v Gorjah. Imetniki 

•teli vrednolnic se pozivajo,-da -jih-pred- 
lože pri sodišču v 2 mesecih od dneva 
tega -razglasa. Tudi ;drugi lupravičerici 
imajo, prijaviti v tem roku proti pred- 
'logu"event. ugovore. V -nasprotnem pri-«, 
meni se bodo po preteku «prednjega'ro- 
ka izrekle vrednotnice na pòhovni.préd- 
log za neveljavne. 

Oznamenilo vrednotriic: 
I. Jiranilna knjižica št. 2698 Hranilni- 

ce in posojilnice v Gorjäh, glaseča ;se na 
ime: !Petrič Gabrijel, župnik v Gorjah, 
s slanjem.od 1.1. 1941 32•)80 dirf50.p, 

'2. hranilna knjižica .št. 2848 Hranilni- 
ce in posojilnice v Gorjah, glaseča:se'na 
ime: Željko Julka, služkinja v župnišcu 
s stanjem od 1. I. 1Ô41 din ••••.-•. 

Okrajno /sodišče na Jesenicah 
dne 16. .julija-19-46,     ,* 

V Sp 369/46-4     * '   2574 

Amortizacija 
Na prošnjo Serneca Janka, upoko- 

jenca v Mariboru, Vilharjeva ulica št. 6, 
se uvaja postopek za amortizacijo -vred- 
notnice, ki jo je prosilec 'baje izgubil 

Jter'se njegov-imetnik opoziva,1 da'uvèlja- 
•vi v 2 mesecih, .počenši z dnem-objav» 
i v Uradnem ^listu, "svoje -pravice, sicer 
bi se po'preteku tega'roka izreklo,"'da 
je vrednotnica<brez moči. -   -, • -i  •v 

Oznamenilo vrednotnice:; '      ' • r 
•; -hranilna "flmjižica Mestne hranilnice 
•v .Mariboru št. 13.849 na ime _Serne'c 
Janko preje-Gulič J. z valorizirano'vlo- 
-go din. 3266.—. ., ,,.... /;., 
-Okrajno «sodišče 'r "Mariboru, loAd. V., 

•-'      -'  dne 16, julija 1946.'   :-':-"'.:rj 

'   "    Razna òblastya •, 

•St. 183S.  . ,,'• \~. , -''.:-'2•27 

"' • •' Razpis  ,.'\/';.;\ '.'1 
,, , -Uprava kliničnih^ bolnic., v ^Ljubljani 
'.razpisuje mesto zdravnjka-rentgénologa 
pripravnika na rentgenološkein zavoda 
... Mesto je združeno e kliniènimin'znan. 
slvenim • udejstvovanjem -v ".rentgenoma 
eni-    t. '.;....'„  - " 
.Prošnje s potrebnimi" dokažilT je na- 

sloviti na upravo kliničnih: bolnic. Rok' 
za vložitev prošenj do 5. avgusta'19^. 
Uprava kliničnih "bolni« v 'Ljubljani 

-dne 20. julija 1946. 

•.Objava. 
2634 

: Krajevni odbor OF-St.sIljVSlov". gor. 
razveljavlja z dnem 18.- julija "4946 pe- 
čatnik -z   besedilom:   Krajevni   odber 
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osvobodilne fronte St. IIj, ker je bil iz- 
gubljen. 

Besedilo novega pečata se glasi: Kra- 
. jeviii odbor osvobodilne fronte Št. Ilj v 
Slov. goricah. 

Vsi dopisi  in karakteristike, izdane 
s starim pečatom, so od tega dne dalje 
neveljavne. * 
Krajevni odbor OF Št. Ilj v Slov. gor. 

Razno 
2617 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Delegat ministrstva za trgovino in 

preskrbo v Ljubljani za upravo imovi- 
ne Centrane vinarne d. d. v Ljubljani, 
Frankopanska 11, poziva vse upnike, 
da prijavijo svoje terjatve z dokazilnimi 
listinami, dolžnike pa, da poravnajo 
svojec obveznosti glede plačila računov 
in vrnitve sodov, steklenic in drugih 
prevzetih predmetov do navedene imo- 
vine, do 1. septembra 1946 na naslov: 
Delegat za upravo imovine Centralne 
vinarne d. d. v Ljubljani, Frankopanska 

JSt. 11. 
Po preteku tega roka se bodo štele 

vse neprijavljene terjatve proti imeno-, 
vani imovini za ugasle. 

Delegat min. za trg. in preskrbo 
, v Ljubljani: 

Deu Žane 
* 

.-.-." •-• - 2580 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Po odločbah ministra za trgovino in 

preskrbo z dne 27. VI. 1946, IV. št. 
2247,, 2249, 2250 do '2253 in 2255 do 
2258 so prešle v Celju naslednje trgov- 
eke tvrdke v likvidacijo:   : 

1. A. Mislej, galanterija in nürnber- 
ško blago, Stanetova ul.; 2. Dobovičnik 
Franc,, manufaktura, Zidanškova ul.; 
3. Vidic Friderik, moda in galanterija, 
Stanetova ul.; 4. Hladin Valentin, ma- 
nufaktura, Prešernova ul. 14; 5. Pše- 
ničnik Miloš,, manufaktura, Stanetova 
ul.; 6. Stermecky Rudolf, manufaktura 
in galanterija,. Stanetova ul.; 7. Zorman 
Franc, živila, Tomšičev trg; 8. Cydrih 
iVili, špecerija, Mariborska 26; 9. Hilma 
Oto >Mato<, moda, Tomšičev trg in 10. 
Mastnak Ivan, konfekcija in manufak- 
tura, Stanetova ul. 9. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki teh 
tvrdk, da najkasneje do 1. septembra 
t. 1. prijavijo pismeno svoje terjatve'oz. 
dolgove na _ naslov gori naznačenih 
tvrdk v likvidaciji. 

Neprijavljene pravice se po tem roku 
ne bodo priznale, marveč bodo veljale 
t& ugasle.       \ 

Celje dne 15. julija 1946. 
' Likvidatorji 

Poziv upnikom 
2)35 

Fo odločbi ministrstva za trgovino in 
preskrbo LRS z dne 10. maja>1946, št.-IV. 
991/1, je prešla tvrdka D. Rakuš, vele- 

trgovina z železnino v'Celju, v likvida- 
cijo. Upniki se pozivajo, da v 30 dneh 
pismeno prijavijo svoje morebitne ter- 
jatve na tvrdko D. Rakuš, veletrgovina 
z železnino v Celju v likvidaciji. 
' Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku zgoraj navedenega roka štele za 
ugasle. 

Likvidatorja 

2585—3—1 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Kreditni zavod za trgovino in indu- 

strijo v Ljubljani, Prešernova ulica 50, 
je prešel z dnem 1. julija 1946 v likvi- 
dacijo (>Uradni list LRS« št. 48 z dne 
13. VII. 1946). 

Upniki in dolžniki se pozivajo, da 
najkasneje do 31. avgusta 1946 prija- 
vijo svoje terjatve in dolgove likvidator- 
jem na naslov: Kreditni zavod za trgo- 
vino in industrijo v likvidaciji, Ljublja- 
na, Prešernova ulica št. 50. 

Obenem se vabijo, da se prepričajo 
do navedenega roka o točnem vknjiže- 
nju njihovih terjatev oziroma dolgov pri 
zavodu. Po preteku tega roka veljajo 
knjiženja za verodostojna. ' 

Likvidatorji 

2599-3-1 

Čoziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga, z. z. o. 

j. na Jesenicah sporoča, da se je dne 9- 
julija 1946 vpisala v zadružnem regi- 
stru okrožnega sodišča v Ljubljani spo- 
jitev spodaj navedenih zadrug z Nabav- 
no in prodajno zadrugo na Jesenicah. 

Spojile so se in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: ' 

1. I. delavsko konzumno društvo, z. z 
o. j. na Jesenicah, 

2. Splošna gospodarska in konzumna 
zadruga za Gorenjsko, z. z o. j. na Je- 
senicah, 

3. Nabavna in prodajna zadruga na 
Koroški Beli, z. z o. j. (prej Gospodar- 
ska zadruga na Koroški Beli) Koroška 
Bela, 

4. Nabavna in prodajna zadruga, z. z 
o. j., Podkoren, 

5. Nabavna in prodajna zadruga, z. z 
o. j., Rateče-Planica. 

Nabavna in prodajna zadruga na Je- 
senicah kot sprejemajoča zadruga po- 
ziva v smislu § 74. zakona o gospodar- 
skih zadrugah upnike in dolžnike vseh 
zgoraj navedenih zadrug, da prijavijo 
svoje terjatve in obveznosti v roku treh 
mesecev od dneva poziva Nabavni iti 
prodajni zadrugi na Jesenicah, Gospd- 
svetska cesta. 

Jesenice dne 18. julija 1946. 
Upravni odbor 

Nabavne in prodajne zadruge 
Jesenice 

* •. 
25Ì7-3-2 

Poziv upnikom 
Splošna delavska gospodarska zadru- 

ga >2eleznicarski dom< je v likvidaciji 

in poziva vse svoje upnike, da prijavijo 
svoje terjatve do dne 31. avgusta 104G 
na gornji naslov, Novi trg *t. 2 v Ljub- 
ljani. 

Likvidacijski odbor 
* 

St. 65/46—HP—K 2483 3-3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se vsi upniki £n dolžniki Po- 

sojilnice in hranilnice v Sv. Križu pn 
Litiji, zadruge z neomejenim jamstvom, 
da prijavijo najkasneje do 21. oktobra 
1946 svoje terjatve oziroma dolgove za- 
drugi, ki oosluje sedaj v prostorih Po- 
sojilnice v Trebnjem, z. z n. j. 

Po preteku tega roka za upnike (vla- 
gatelje), ki se ne bi prijavili ali dopri- 
nesli dokazov o svojih terjatvah, ugasne 
pravica do njihovih vlog (terjatev). Pro- 
ti dolžnikom, ki bi v tem roku svojih- 
dolgov zadrugi ne prijavili, bo zadruga 
postopala na podlagi drugače dobljenih 
podatkov glede njihovih obveznosti. 

Posojilnica in hranilnica 
v Sv. Križu pri Litiji, z. z n. j. 

Delegat ministrstva financ: 
Tomšič Etubert 

2625 
Vabilo 

na redno skupščino, Nabavne in prodaj- 
ne zadruge z o. j. v Slov. Bistrici, ki bo ; 
dne 28. julija 1946 ob 8. uri zjutraj v 
prostorih Kulturnega doma v Slov. Bi- 
strici   z   naslednjim   dnevnim   redom? 

1. Čitanje   zapisnika  ustanovne  &4up.*( 
ščine. 

2. Poročilo upravnega odbora.        ^ • ;_. 
3. Poročilo nadzornega odbora in Čita-' 

nje revizijskega poročila. " ....- 
4. Odobritev računskih zaključkov, za 

preteklo poslovno leto, uporaba po- 
slovnega prebitka. 

5. Razrešnica upravnemu in nadzorne- 
mu odboru. 

6. Sprememba pravil, določitev najvis- 
.   jega zneska, do katerega se sme za- 

druga zadolžiti. 
7. Sklepanje, o spojitvi s I. delavskim 

konzumnirii društvom ter s Kmetij* 
'sko družbo v_ Ljubljani, sektor Slov., 
Bistrica. 

8. Volitev upravnega in nadzornega 
odbora. 

9. Volitev "delegatov za skupščino po- 
slovne in revizijske zveze. 

10. Volitev delegatov za okrožno cen- 
tralo nabavnih in prodajnih zadrug 
v Mariboru. ,    „.. 

11. Predlogi upravnega odbora in čla- 
nov.  , 

12. Pritožbe članov. u •' 
13. Odobritev sprejema pravnih oseb. 
14.' Slučajnosti. ' : 

Besedilo predlaganih sprememb, ka-; 
kor tudi letni sklepni računi so na ypo;, 
gled v zadružni pisarni v Slov. Bismc 
13•. vi • • 

Predloge pò točki 11. tega vabila, o 
katerih naj bi se sklepalo na skupščini,;. 
je  treba   predložiti   najkasneje do «*•• 
juliia 1946. 

Upravni odbor 
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Izgubljene listino 

Izgubil sem začasno službeno izkaz-" 
mco za aktivne železniške uslužbence 
st. 129.395, izdano od uprave drž. želez- 
nic v Ljubljani na ime Ambrož Mihael 
iz Pečovnika pri Celju. S tem jo prekli- 
cujem. . ' < 
2581                               Ambrož Mihael 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
°d komande NM v Ljubljani in promet- 
no knjižico ta žensko kolo znamke »In- 
•<, izdano od bivše uprave policije v 
Ljubljani na ime Bohorč Mihael iz Ljub- 
ljane. S tem ju preklicujem. 
2030 Bohorć Mihael 

v Oglašavam nevažećom vojničku knji- 
žicu broj 40.152, izdatu od 12. brigade 
.-2. divizije V. Armije na ime Ćirić Ne- 
deljko (Mirka), borac, sada u 63.198-B 
Ljubljana. 
2590 <5irić Ncdcljko 

Izgubila sem začasno izkaznico za mo- 
•?•• kolo znamke »Dürkopp« st. 0107090, 
ttdano od okrajnega LO (notranji od- 
sekov Dolnji Lendavi na ime Doma 
Angela iz Gornje Bistrice. S tem jo pre- 
učujem. 
*421 Doma Angela 

Izgubili smo dovoljenje za vožnje s 
tovornim avtomobilom in pojrdilo o spo- 
z,,avni tablici št. S—0740, izdano od 
•j11'11- za lokalni promet v Ljubljani na 
inie Drž, avtobusno in prevozniško pod- 
ly.• Slovenije, Ljubljana. S tem ga pre- 
^ujenio. 
~«~G   Drž; avtobusno in prevozniško 

podjetje Slovenijo) Ljubljana 
Izgubila sta se dovolilnica za vožnjo 

s 'tovornim avtomobilom in potrdilo o 
sPÓznavi)i t'oblici za tovorni avtomobil 
znamkb »Ford V8«, št. S—0709, izdana 
°d min. za lokalni promet, qestno-prom. 
cdd. S tem ju preklicujemo. 
•^0(18 Drž. avtobusno in prevozniško 

podjetje Slovenije, Ljubljana 

. Izgubil sem začasno izkaznico št. 154, 
izdano od okraj. LO Ljutomer za moško 
*cl<> znamke  »Brenabor« št.  1,914.848, 
N ime Dunaj Franc, Cezanjevci. S tem 
^Preklicujem. 
^20 Dunaj Franc 

• zgubil sem izkaznico OF št. 1 in zač. 
.^ebno izkaznico št. 155, izdani od KLO 
. Osilnici, službeno legitimacijo št. 88, 
'vtyno od poveljstva NM v Sv. Križu, 
g. ra.i Trebnje in službeno izkaznico, 
•-. Il70; izdanosod narodne vlade Slove- 
le, vministrstva za notranje zadeve za 
V ro'-3e Novo mesto, vse na ime Eržen 
~r.ago, roj. 5. februarja 1003 v Selih pri 
punici. S tem jih preklicujem. 
^633 Eržen Drago; 

• •  postaja NM Krmelj, okraj Trebnje 

V Izgubil sem začasno izkaznico za nio- 
^0 kolo znamke »Butfek št. 80.313, iz- 

«uo od odseka za notranjo upravo in 
n ^melni odsek ONOJO v Murski Soboti 
R0tJ. številko 879/1045 na ime Fridrih 
i-r.anç iz Murske Sobote. S terri jo pre- 
Sl£»jern: 
., "'. j, Fridrih Franc 

Izgubil sem vojaško knjižico, svojo 
osebno izkaznico in izkaznico za kolo 
moje žene Iloue roj. Ferenček in'jih i 
tem preklicujem.' 
2595- Gašparič Tivadar, 

Vučja gomila 19 
Izgubil sem osebno izkaznico in izkaz- 

nico OF, št. 38.400, izdani od KLO Lo- 
ška gora, glaseče se na ime Gorenak 
Franc, delavec, bivajoč v Loški gori 
št. 11 pri 2rečah. S tem jih preklicujem. 
2G22 Gorenak Franc 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št! 322 na ime Grišin Mihael in jo s tem 
preklicujem., 
2562        Grišin Mihael, Bresternica36, 

p. Kamnica p. Mariboru 
Izgubil sem osebno izkaznico štev. 

11.82G, izdano od okrajnega LO Ljuto- 
mer ii> člansko izkaznico ESZDNJ štev. 
917.152, izdano od podružnice Sv. Mi- 
klavž — obojo "na ime Grmič Jožef iz 
Sv. Miklavža št. 58. S tem ju preklicu- 
jem. 
2575 Grmič Jožef 

Ukradeno mi je bilo potno dovoljenje 
iz cone B v Jugoslavijo in nazaj, izdano 
12. VII. 194G od vojaške uprave JA v 
Postojni na ime Grobler Alfr*ed iz Šem- 
pasa pri Ajdovščini. S tem ga prekli- 
cujem. 
2G19 Grobler Alfred 

Izgubil sem evidenčno tablico za mo- 
torno kolo znamke »Miele« št. S—0353, 
izdano od min. za lok. promet v Ljub- 
ljani na ime Ješe Bogo iz Ljubljane. S 
tem "jo preklicujem. 
2004 ' Ješc Bogo - 

Ukradena mi jè bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Kalinšek Jože iz Ljubljane. S tem' 
jo preklicujem. 
2641 Kalinšek Jože 

Spodaj navedeni so izgubili svoje vo- 
jaške knjižice, katerih veljavnost se s 
tem preklicuje, in sicer: 

Krašovec Ivana  Vladimir, borec,  št. v 
vojne knjižice 903.841,    izdana od ko-v 

mande konjeniškega eskadrona II. div. 
KNOJ-a dne 25. I. 1946; 

Marolt Jožefa Jože, borec, št. voj. knji- 
žice 979678, izdana od X. brigade XV. 
U. div.; 

Velicković • Dobrisava    Savo,    borec," 
rojen 28. VHL 1927 v, Golobcu Treste- 
nik, Srbin; v JA vstopil 15.. XI. 1944;    . 

Kropivšek Lovrenca Slavko, rojen 20. 
X. 1926 Sv. Ožbolt, Kamnik, v JA vsto- 
pil 15. VIII. 1944. Knjižica izdana od ko- 
mande' izvidniške čete IV.* brig. »MG« 
VI. div. " . 
2611 Komanda 

III. pododseka I. graničnega odseka 
II. divizije KNOJ-a 

Izgubljeni -so slijedeći dokumenti i 
oglašavaju 'se nevažećim: 

vojna  knjižica  broj  880.265  na  ime 
Crnković Marka Dragu, 

, vojna   knjižica   broj  934.041  na ime 
Filipovih Vlađisava Milic, 

vojna -knjižica broj 1097.579 na ime 
kapetana Gjivoje ing. Vedrdna, 

vojna knjižica broj 006.376 na-irne 
Kostić Mladena-Désunirai -    - .:.-, . ;  -. ., 

vojna knjižica broj 067.125 na ime 
Košir Venceslava, . 

vojna knjižica broj 689.279 na ime 
Petnnač Ivana Nikolaja, 

vojna knjižica broj 219.749 na ime 
Stanković Momčilu, 

vojna knjižica broj CS8.273 na ime 
Bernot Valentina Jožefa, 

vojna knjižica broj 219.418 na ime 
V^rdića Spasoja, 

vojna knjižica broj 219.443 na ime 
Rakić Rafaela Radovana, 

••••• knjižica broj 233.653 na ime 
Nikolić Cedomira Randjela, 

vojna knjižica broj 219.041 na ime 
Milenković Mihajla Cedomira, 

vojna knjižica broj 219.170 na ime 
Vasiljević  Cedomira  Živorada, 

vojna knjižica broj 219.438 na ime 
Mitrović Obrada Miladina, 

vojna knjižica, broj nepoznat, na ime 
Alijević  Useina  Emina, 

vojna knjižica, broi nepoznat, na ime 
Usinović Batlimana Kadrija, 

vojna knjižica broj 335.007 na ime 
Gajić Stojadina Cvetena, 

vojna knjižica broj 219.299 na • ime 
Pejovlć Dragcmira Radoslavâ, 

vojna knjižica, broj nepoznat, na ime 
Sekelj Grge  Laslo, 

vojna knjižica, broj nepoznat, na ime 
Knežević Petra Duška. 
2618    Komanda vojne pošte 10.162—Z., 

Ljubljana 

Izgubil sem osebno izkaznico^ izdano 
od MOOF Maribor in prijavnico koksa 
na ime Korozija Rudolf, roj. 10. aprila 
1912 v Radvanju, stanujoč .v Pobrežju, 
ob Dravi 12; Maribor. Oboje -s tem pre-' 
kliçujem. 
2606 '  Koražija Rudolf. 

Izgubil sem* zač. osebno izkaznico št. 
97C0 in izkaznico za kolo št. 4006, izda- 
ni od OLO, odsek za notr. zadeve v Lju- 
tomeru na ime Kšela Avgust iz Kitršin- 
cev Št. 52^ S tem*jih preklicujem. 
2587 " Kšela Avgust 

Izgubil sem zač. osebno legitimacijo 
št. 1985, glasečo se na ime Lavrič Jože, 
rojen 29. V. 1910 v Retjah pri Loškem 
potoku. S tem jo preklicujem. 
2567 Lavrič Jože.     • • 

Zamostec št. 67' 

Lindič Jože iz Stare \fosi pri Skoćja"-" 
nu, sem izgubil svojo osebno izkaznico,- 
izdano od.KLO Stara vas. S tem jo pré--, 
klicu jem. '     ..      -   .        => ;'.-"• 
2564 Lindič Jože 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano, 
od kraj. LO v Trzinu, šofersko izkaz- ' 
nico,  izdano od okrožnega odbora OF 
za. ljubljansko okrožje  na  ime Marolt 
Ivan iz Trzina. S tem ju preklicujem. ! 

2602 ,    Marolt Ivan     . 

Izgubili smo dovolilnico o dodelitvi 
evid. tablic za naslednje avtomobile: 
Chevrolet evid. št. tablice S—5110, Fiat 
št. S—5031, Federal St..S—6032 in G. 
M. S. št. S—5033. izdane od min. za lo- 
kalni-promet v Ljubljani in dovolilo,za. 
vožnje z avtom znamke »Moris«, št. 'evi- 
denčne tablice S—5064. izdano od ko>" 
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. mande NM v Ljubljani, vse na ime »Na- 
Ma< drž. trg. podj., fil. direkcija v Ljub- 
ljani. S tem jih "'preklicujemo. 
2570. 2>Na-Ma<£ drž. Irg. podjetje, 

Ljubljana 
Izgubila se je uradna štampiljka z be- 

sedilom: »Krajevni narodni odbor Gre- 
sovščak« v premeru 2.8 cm, izdana od 
OLO ref. za izgradnjo ljudske oblasti v 
Mariboru in jo s tem preklicujemo. 
2576 Okrajni LO Ljutomer 

Izgubili smo tablico z evidenčno šte- 
vilko osebnega avtomobila DKW S 2021, 
last okrožnega gradbenega podjetja v 
Kranju, Cankarjeva 2, ki jo s tem pre^ 
klicujemo. Kdor bi kaj vedel o njej ali 
jo našel, naj jo odda na navedeni naslov. 
2632 Okrožno gradb. podjetje Kranj 

Izgubil sem diplomo v završnem uči- 
" teljskem izpitu, izdano od učiteljske šo- 
le v Somboru 1937. leta in diplomoo 
opravljenem praktičnem učiteljskem iz- 
pitu, izdano od učiteljske šole v Petrinji 
1941. leta, na ime Peric; Veselin. S tem 
jih preklicujem. 
2569 * Peric Veselin 

Ukradene so nama bile družinska kar- 
ta, ligitïmacija 0F, živilske karte, 'do- 
datna karta za težke delavce, bolniška 
karta za maščobo, meso in mleko, vse 
na ime Plevnik Ciril in Jožica iz Ljub- 
ljane. Plevnik Ciril 
2605                               Plevnik Jožica 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
*<ško kolo tov.  štev.  1,175.075, znamke 

>NSU<, izdano od KLQ Traté, ter jo s 
tem preklicujem. 
2607 Poje Franc, Žepovci 

Izgubila, seni prometno knjižico za 
žensko kolo tov., št. 2,178.785, znamke 
>Tribuna«, izdano od KLO Apače, ter 
jo preklicujem. 
2608 "       Poje Pepca, Žepovci 27 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
066256, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani in prometno knjižico za kolo Tri- 
umph evid. št. 857, tov. št. 720.248, iz- 
dano od bivše občinsko uprave na Gro- 
supljem, obe na ime Prezelj Boris. S 
tem, prednji listini preklicujem. 
2601 Prezelj Boris 

Izgubili îïïie dovolilo o dodelitvi no- 
•fe'* evid. tablice S—0008 za motorno ko- 
lo, izdano -2. aprila 1946 od "min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani na ime >Pro- : 
dukta<'d. z, o. "z. iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujemo. 
2629   >Pfcdukta« d. i 'o. z., Ljubljana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano. 
od MLO v Skoplju na ime inž. Putilin , 
Dimitrije iz Skoplja. S tem ,jo preklicu- ' 
jem. .•'".: 
2589 Inž. Putilin Dimitrije     ' 

Izgubila sem zaključno spričevalo 411. 
razreda<v klasične gimnazije - v Mariboru ; 
iz leta '1945/46. na ime. Beš. Marija iz- 
Märiböra. Š "tem g& preklicujem. 
2566 - ^cš "Marija 

Uničena mi je bila učiteljska diploma, 
izdana od drž. učiteljišča v Mariboru na 
ime Ribič Ida, učiteljica iz Rogaševcev. 
S tem jo preklicujem. 
2582 Ribič Ida 

Izgubila sem začasno osebno legiti- 
macijo št. 14.759, izdano od KLO Hruši- 
ca, okraj Jesenice, na ime Rink Pavla, 
roj. 13. IV. 1927, iz Hrušice. S tem jo 
preklicujem. 
2592 Riuk Pavla 

Izgubljena je platna knjižica serije 
R. K. br. 78.430, izdata za Ì940. godinu 
majoru Blažu Rodicu od strane Fm. ots. 
I. prolet, div. pa se oglašava za neva- 
žeću. 
2552 Rodić Blaž 

Uničena so mi bila spričevala C., 7., 
8 razreda gimnazije in spričevalo o viš- 
jem tečajnem izpitu na drž. klas. gimn. 
v Mariboru, izdana v letih 1931.' do 
1933. od drž. klas. gimn. v Mariboru na 
ime Ret Alojz iz Zerpenice. S tem jih 
preklicujem. * 
2557 , Rot Alojz 

Izgubil sem evid. tablico št. S—4690 
za motorno kolo znamke Terot, izdano 
od ministrstva za lokalni promet na 
ime Roter Miroslav iz Sv. Ruperta pri 
Gomilskem. S tem jo preklicujem. 
2579 Roter Miroslav 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
7597, izdano od KLO Podkoren na ime 
Srebrnjak Franc, Podkoren št. 5. S tem 
jo preklicujem. 
2597  Srebrnjak Franc, Podkoren št. 5 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
in izkaznica OF. izdana od četrti Vič na 
ime Škrbec Ivanka iz Ljubljane. S tem 
ju preklicujem. 
2558 Skrbeč Ivanka 

Vojna knjižica JA br. 808371, izdata 
od strane štaba 3. diviziona III. P. A.' 
brigade'JA drugu borcu Drugoviću Iva- 
na Ivanu, izgubljena je te se oglašava 
nevažećom. 
1552 Stab 

2. P/ A. diviziona IV. P. A. zone 
i 

1. Vojna knjižica JA br. 808510, izdata 
od strane štaba III. diviziona 111. P: A. 
brigado JA drugu borcu Smiljanu 
(Urbana) Dragutinu, izgubljena je te se 
oglašava nevažećom. 

2. Vojna knjižica JA br. 808125, izdata 
od strane štab'a III.' diviziona III P. A. 
brigade JA drugu borcu Kostelacu (Vje- 
kosLava) Dušanu, izgubljena je te se 
oglašava nevažećom.V 
1553 •     Štab 

, 2. P.. A. diviziona-IV. P. A. zono 

Izgubil sem nakaznico za kurivo seri- 
ja C št. 012657, .izdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime ,Txček 
Vinko iz Ljubljane. S.tem jo preklicu- 
jem/ i 
2556                  -              Trček Vinko   , 

Odvzeta mi jo ..bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v'Ljubljani »a 

ime Unger Irena iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
2584 Unger Irena 

Izgubilo se je dovoljenje za vožnjo za 
poltovorni avtomobil znamke »Dodge«, 
št. motorja T 214/153752 S št. 3821, last- 
nik in uporabnik vozila > G ustroja Ljub- 
ljana in se s tem preklicuje. 
2583 >Ustroj«, Novo mesto 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 7434, izdana od MLO v No- 
vem mestu in legitimacija OF, izdana 
od MOOF v Novem mestu, oboje, na ime 
Vahter Pavla iz Novega mesta in dru- 
žinska izkaznica na ime Vahtér Matija 
iz Novega mesta. S tem jih preklicujem. 
2640 Vahter Pavla 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 480/HI, izdano od KLO Klanec-Kranj 
in jo s tem preklicujem. 
2624 Vcridling Ivo 

Izgiibil sem potni list Ljubljana—Ra- 
kek—Planina št. 12.405, izdan 16. julija 
1946 od komande NM v Ljubljani na ime 
Vidmar Gabrijela iz Ljubljane, Gerbi- 
čeva 41. S tem gav preklicujem. 
2603 Vidmar Gabrijela 

Izgubil sem diplomsko spričevalo uči- 
teljišča v Ljubljani št. 13, izdano 6. ju-'1 

lija 1948 od ravnateljstva drž. učit. V 
Ljubljani na ime Zalar Bogdan iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
2612 Žalar Bogdan 

Izgubila se je družinska izkaznica Št. 
1566 na ime Zbačnik Ignacij, Novo me- 
sto, Šukljetova 7  in se s tem pr:kU', _ 
cuje. 
2623 Zbačnik Ignacij 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 297 
izdano od OLO' v Dol. Lendavi na im' 
Zver Ignac iz Žižkov št. 10. S tem Ji 
preklicujem. 
2613 Zver Ignac 

Izgubil sem spričevalo o završnem iz- " 
pitu na gradbenem oddelku drž. delo-/ 
vodske šole v,Ljubljani; kat. štev. 16 z 
dne 14. junija 1940 na ime Žandar'Sta- 
nislav iz Radeč pri Zidanem mostu. S 
tem ga preklicujem. 
2586 Žandar Stanislav 

Izgubila sem spričevalo 1. raz. drz- 
nižje gimnaziju, izdano za šolsko leto 
1915/46. od ravnat, drž. niž. gimn. Ljup- 
Ijana-Moste na ime Zganjar Kristina >z 
Liubljane-Moste. S tem ga preklicujem. 
2G39 Žganjar Kristina ~ 

Ukradena mi je bila prometna krjzi- 
ca za moško kolò št. 158.Ì29,. sklep o 
vojni Škodi,'glaseč se na- 160.100 din, 
in žač. osebna izkaznica št. 20,. vse na. 
ime Žolgef Jože!, posestnik; v Vinarjin, 
òkr. Šmarje pri Jelšah. Navedene listine 
s tem. preklicujem. • „ , 
2594 Zolgcr Jozcl 

Izgubil 'sem osebno izkaznico, izdane   < 
od  komande  NM  v  Ljubljani  na  ime 
Žvab Vladimir' iz Ljubljane. S tem P 
preklicujem.        "     • • ••:'*•.:: :»•'•'/.*. 
2559"'   'žvab Vladimir 

Založba: lUnràva Uradnega^Jietg^LIlSx urednik: JPohar Bobert; tkka tiskarna >Merkur< d. d. — rei v Ljubljani. 
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VESTNIK 
Letnik I. 

URADA ZA GENE PRI PREDSEDNIŠ1 VU VLADE LRS 

Priloga k 50. kosu Uradnega lista LRS z dne 24. julija 1946.. Štev. 24. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LR& 

43. Odločba o ceni sodavičarske hladilne pijača. 
44. Odločba o storitvah s poljedelskimi stroji. 
45. Odločbe za posamezna podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

43. 

ODLOČBA 
o ceni sodavičarske hladilne pijače 

Urad za ceno pri predsedništvu vlade LRS določa na 
podlagi uredbe o določanju in kontroli cen proizvodno ceno za 
sodavičarsko hladilno pijačo, izdelano s sladkorjem, z din (i.30 
za steklenico 3 del. 

'   Ta cena velja za proizvajalca z vštetim- davkom na po- 
slovni promet. Jamčevina za s.tcklnico sme biti največ din 10.—. 

Hkrati odobrujo  urad  za  cene  naslednje  jamčevino za 
hifousko steklenice: 

za steklenico J/2 1 din   SO— 
za steklenico   11 »   120— 
za steklenico   2 1 ,,   200— 
Odobreni cenik mora bilj izvešen v poslovnem prostoru 

na vidnom mestu.       { • • • . , 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o eatiranju nedo- 

pustno, špekulacije in gospodarsko sabotaže. 
Odobrene ceno veljajo do preklica.    - " 
Ljubljana dne 18. julija 1046 
*t.  2••/2. 

V. d. direktorja urada za cene: 
Kubier France s. r. 

44. 
ODLOČBA 

o storitvah s poljedelskimi stroji 

Drž. podjetju »Gustrojc, glavna uprava kmetijskih strojnih 
postaj LRS v Ljubljani, določa urad za cene pri predsedništvu 
vlada LRS naslednjo ceno in odplačilo za storitve s poljedel- 
skimi stroji: 

I. Strojna nilačor: a) Za mlačcv na nilatilnico, ki ima 
boben z dolžino preko 76 mm, pripada podjetniku,spodaj nave- 
déni odstotek od količirio oinlačenega žita, oziroma je upravi- 
Cen zaračunati na to količino odpadajočo vrednost oinlačenega 
žita v denarju, obračunano po uradnih odkupnih cenah krušnih 
žit v LR Sloveniji za letino 1946/47. '   ' 

1. 6 »/o 

6tn 
da na i'azpc._„_          , .   ., 
Diesel- ali električni motor, lokomobila), pogonsko sredstvo 
(bencin, nafto, elektriko, drva), glavnega mlatilničarja (vla- 
gata) iu enega upravljača pogonskega • motorja (traktorista 
mehanika), • ,    , .     ,        . 

b) Veo ostalo' pomožno osebje priskrbi naročnik. Semkaj 
alejo pomoč za dovoz snOpja, odvoz žita, slame itd. 

c) Žito mora bili omlaČeno tako, dajo sposobno: za uži- 
. vanje, torej najmanj 2krat ali 3krat čiščenj      .-, 

'2.3% ,     ' . 
v primeru, če da podjetje na razpolago samo nilatilnico 

in mlatilničaria,' medlem ko naročnik sam priskrbi pogonski 

stroj, pogonsko sredstvo in upravljača pogonskega stroja, kakor 
tudi vse pomožno osebje. 

Določilo gledo čistosti žila ostane nespremenjeno, 
k       V primerih, kjer je mlačev bila že opravljena in delo 
zaračunano na temelju opravljenih strojnih ur tako, da obračun 
zaslužka ni več možen na podlagi količine oinlačenega žita, je 
računati od ure mlačvo din 127.—. 

II. Košnja travnikov, dclcljišč in lucerne s traktorske 
kosilnico in traktoristom za: 

a) površino do 1 ha ; 220.— din. 
b) površino preko 1 ha* ....     200.—   „     po ha. 
III. Žetev žitaric s kiipiliiini strojem z odinetačcin, trakto- 

ristom in odiatateli! za: 
a) površino do 1 ha  240.— din, 
b) ^površino preko 1 ha   •     .     .     . 220.—   „     po ha. 
IV. Žetev žitaric s sainovczalkaini, » traktoristom in 

upravljačem na šamovezalki za:   • 
a) površino do 1 ha 430.— din, 
b) površino preko 1 ha  .     .     .     .     410.—   „     po ha. 
Presežek pokošene ali požete površine jk opravilom pod 

II. do, IV. jo zaračunati po, arih in po sorazmerni na ar odpa- 
dajoči ceni. -t       '.•'•• 

Prekoračenje con je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
pustno špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Odobreno cene veljajo, dokler se ne znižajo posamezni 
stroški, na katerih podlagi so cene odobrene. 

Ta cenik velja za vse navedeno storitve, tudi za tiste, 
ki so bile v 1. 1946. že izvršene, kolikor niso bilo že obraču- 
nane in plačaie. Ne nanaša se cenik «a storitve, ki so bile 
sklenjene po dogovoru za nižjo ceno. 

Ljubljana dne 12. julija 1946. 
št. 2853/1. 

y. d. direktorja urada za cena: 
- '       Kohlcr France š. r. 

45. . 

ODLOČBE 

ZA posamezna podjetja / 
Urad •• cene  pri  pre'itecdniStvu vlade  LRS je določil 

cone za izdelke naslednjih podjetij: 

'     >Ika«,   tovarna pletenin, Kranj: 

ari. 6418 fantovski puloverji iz svile in vigogne, din 
vel. 14, teža 29 dkg 4   .   . '95—(kom. 

isto, vel. 6, teža 18 dkg  74.1- kom. 
art.   238 kopalne moško hlače iz triko volnenega 

blaga, vel, 3—5, teža 8.5 dkg ..... 35.63 kom. 
art.   147 olroško čepice m triko blaga, vel   1—3, 

teža 4 dkg '.   .   . 16.95 kom. 
art.   40   Bebi copatke iz triko blaga, teža 17 dkg . 16— kom. 
svilen trak 3 mm  -1.14 kom. 
isto 5 mm •.   •. ' Sv-   1.30 kom. 
isto 1 cm      '    ..  . 1.62 kom. 

Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 

IX. št.'2810/7 z dne 0. julija 1946, ', . .     : 
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Tvrdki   »Mo'delit«   v Kamniku: 
I. ustniki iz đekorita za 1 ducat: 

dolžina ustnikov 6 em     7 cm     8 cm     9 cm,   10 cm 
cena din 103.-   108.50   114.—   119.50   129.25 

II. ustniki iz parjene bukovine   ali   javorja,  kombinirano z 
dekoritom, dolžine 7—8 cm   ....     ducat din 66.— 

III. gumbi iz vigorita in đekorita (30/35 Ve) za 1 gros (144 kom.): 

1. 
2. „ 
3. „ 
4. „ 
5. „ 
6. „ 
7. „ 
8. „ 
9. „ 

10.. „ 
•. „ 
12. „ 
13. „ 
14. „ 
15. „ 
16. '„ 
17. „ 
18. ., 

velikost 
št 22/3- mm 
„ 22/4   „ 
„  22/5 „, 
„ 22/6   „ 
„   24/3   „ 
„  24/4   „ 
„  24/5   „ 
„  24/6   „ 
„  28/3   „ 

28/4   „ 
28/5   „ 
28/6   „ 
32/3   „ 
32/4   „ 
32/5   „ 
32/6   „ 
36/3   „ 
36/4   „ 

din 
71.51 
78.11 

106.83 
112.23 
135.47 
141.63 
154.51 
160.— 
162.86 
167.48 
184.62 
192.32 
174.49 
183.29 
192.09 
200.89 
215.82 
224.62 

velikost 
19, St. 36/5 mm 

36/6 „ 
36/7 „ 
40/3 „ 
40/4 ,; 
40/5 „ 
40/6 „ 
40/7 .. 
48/3 
48/4 
48/5 
48/6 
48/7 
54/3 
54/4 
54/5 
54/6 
54/7 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

it 

din 
,250.52 
' 268.12 
285.72 
225.72 
234.52 
260.42 
282.42 
295.62 
301.40 
325J60 
375.65 
397.65 
425.15 
345.40 
378.40 
430.65 
463.65 
496.65 

Te cene veljajo Iranko izdelovalnica brez javnih dajatev, 
št. 1670/3 z dne 4. julija 1946. 

Tvrdki >U n i t a s< d. z o. z., v Ljubljani: 
za i kom. 

1. iztočna pipa št, 25, V* cole (frankfurter), vlita iz     din 
medenine, politirana .   . 371.— 

2. razdelilec za vodovodne pipe 4XVi cole iz vlite me- 
denine, politiran ...-.; 94.— 

3. Peets-zasunek št. 909, dim. 1 cole iz rdeče litine 
z zabrušenim klinom  260— 

4.. .Peets-zasunek it. 909, dim, *U cole iz rdeče litine 
z zabrušenim klinom .   .   ,   .   .   ,   •   •   ,   .   <   • 323— 

5. isto, dim. IV2 cole .   .   ,   ,   ,   ,   ,   *   ,  •   .   •   . 399— 
6. isto, dim. 2 cole .   .   ,   1   s   .   .   . 502-50 
7. isto, dim. 2Vi cole .   .   .   >   »   *   1   1   >   1   •   >   . 721— 
8. isto, dim. 3 cole  1105.— 
9. poševni podometni ventil iz vlite medenine % rozeto 

in tulcem za ključ, ponikljano, Vi còle 144.50 
10. izpustni ventil s holandcem, vlit iz medenine, dim. . 

Vi cole ,•'•••   •?>   •   130— 
11. isto, dim. '/e cole ""• 113.— 
12. podometni ventil št. 218, dim. Vs cole iz vlite mede- 

nine s ponikljano kepo In rozeto 133.50 
13. vmesna plinska pipa Vi cole, vlita iz medenine, za- 

brušena in pokromana   ." 171— 
14. poševni prehodni ventil iz vlite medenine e tesni- 

lom iz klingerita, dim. 2 cole 348— 
15. prehodni poševni ventil *• cole iz vlite medenine 

e tesnilom iz usnja • .   .   236— 
16. poševni prehodni ventil sh. cole iz vlite medenine 

s tesnilom iz klingerita .   ._ .   .   v ••   •       ... 191.50 
17. poševni prehodni ventil, dim. 1 cole, iz vlite mede- 

nine s tesnilom iz kože ..."....  154.— 
18. poševni prehodni ventil, dim. Vt cole, iz vlite me- 
,    denine s tesnilom iz kože 106.—, 
19. Isto,, dim. Vi cole 90— 

Te ,cene veljajo franko tovarna vključno vse javne dajatve. 
IX. št. 2757/6 z dne 4. julija 1946. 

Tvrdki >Mo'del it< v Kamniku: 

leseni gumbi iz bukovega lesa, polvisoki 
din *          din 

št. 22    »   .   100 kom. 14.52      št. 36   ,. ,. 100 gom. 23.87 
št. 24    .   ,     „      „     16.—      št. 40    ,   . „     „     26.98 
št. 28    .   .     „     „     18.65-    St. 44    ,   » „     „     29.34 
št. 32    .   .     „      „    21.61      št. 48    .   . „     „     32.55 

Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
IX. št. 1670/4 z dne 15. julija 1946. 

Anton   Res,   tovarna strešne lepenke in asfaltnih  iz- 
delkov v Ljubljani: 

1. jResitok, bitum. Izolacijska masa za hladni pre- din 
maz  (brez zaobale)        13.40 kg 
z zaobalo v pločevinastih sodih (vsebina cca. 200 kg) 14.20 kg 

2. bitumeneka izolacijska masa za podtalno mostovno 
izolacijo  (brez zaobale)    .   t  11.90 kg 
z zaobalo v sodih (vsebina cca 200 kg mase) .   . 12.70 kg 

Te cene veljajo franko tovarna twez javnih dajatev. 
IX. št. 2799/6 z dne 4. julija 1946. 

Tvrdki »Sava« na Jesenicah; 

1. art, 
2. art, 
3. art. 
4. art 
5. art, 
6. art. 
7. art, 

' 8. art. 
9. art. 

10. art, 
11. art, 
12. art, 
13. art, 
14. 

, 2- risalni žebljički . * . . 
, 13 sponke za spise ... « 

3 risalni žebljički .... 
48/3 ščitniki za čevlje št. 3'. 
48/5 ščitniki za čevlje št. 5 . 
60 brzovezi za mape . . 
78/17   plombe  

okensko sponke .   . 
okenske sponke .   . 
okenski kotniki .   . 
hlačne sponke    .   . 
hlačne sponke    .   . 
risalni žebljički >Jesa< šti-,3 

rinčice za kartone .... 

105/20 
105/18 
108/4 
183/2 
183/3 

19/3 

din 

25— 
19— 
30— 
9.50 

14— 
117— 
51— 

115— 
109— 
142— 
21— 
22— 
44— 
li- 

mila 
mila 
mila 
ducai 
ducal 
mila 
mila 
100 kom. 
100 ••• 
100 kom 
1 gros 
1 gro? 
mila 

•mila. 

Te cene veljajo franko tovarna brez ••••• daiatev.      ( 
IX. št. 3001/6 z, dne 15. julija 1946 

Tvrdki Ma.yer In drug, industrija čipk, Bled* 

Eleklane čipke: din 
Desen: 637/5   ,   . 5.18 

931/5   ,   . 6.10 
831/5   .   , 2.75 
865/5   .   , ,    7.86 
23/5   .   , 4.19 

761/5   ,   .   , 2.89 
453/5   . ,, 3.10 
50/5   .   , 2.85 

100/5   ,   .   , 1.36 
101/5   .   . 1.37 
851/03 .   ,   , 2.26 

'600/5   .   ,   , 1.47 
778/5   ,   , 1.15 
987/5   .   . 2.81 
283/5   4   ,   , 1.01 
623/3   .   ,   . 2.50 
467/3 •.   ,   . 1.99 
851/5   ,   , 2.36 
623/5   .   ,   . 1.67 
976/6   ,   .   . 5.92 
714/6   ,   , 4.44 
825/6   .   ,   . 4.47 
713/6   .•  ,   . 3.51 
946/6   .   ,   , 5.16 
912/6   .   ,   , 5.92 

•i 945/4   .   .   . 5.97 

/ đlD 
Desen: 711/4   . .    4.32 

712/4   . • 3.07 
712/06 . f 9.05 

»» 714/06 . .     5.93 
-758/06.. 5.71 
715/6   . 3.99 
712/6   . t 5.53 

M 623/1   . » .     3.15 
778/05 . . 1.3S 

»» 23/05 . * .     5.60 

Kleklane zavese: 

Desen: 976/26 . . .  74.59 
714/26 . . 58.50 
825/26 . • 68.50 
713/26 . . 51.50 
946/26 . • 78.50 
912/26 . . 79.60 
945/24 . . •81.74 
711/24 . # 67.50 
712/24 . • 60.11 
712/026 • 77.50 
714/026 e 74.50 
758/026 f 92.50 
715/26 . , 58.19 

»1 712/26 . « 49.65. 
Te cene veljajo franko tovarna brez-lavnih dajatev, 

IX. št. 2443/7 z dne 11. julija 1946 

Tvrdki Lakota  Pavla, strojno pletilstvo, Dovje: 
1 kom. 

deški pulover z rokavi in ovratnikom iz vigogne, vel. I,    din 
teža 18. dkg ,      81.50 

isto, vel. Il.Ueža 24 dkg      96.60 
isto, vel. III, teža 28 dkg .   .   ,   .,' 110.70 
isto, vel. IV, teža 33 dkg     127.80 
moški telovnik iz vigogne, vel. I, teža 40 dkg   .   .   .     165.— 

• Te cene veljajo Iranko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
,     IX. št. 817/4 z dne 12. julija 1946. 

Založba: Uurava Uradnega Urta LRS: urednik: Pjohac Robert: tlaka tiskarna »Merkur« d. d. — y»i ». Ljubljani, 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIK^ SLOVENIJE 

Letnik III. Priloga k 51., kosu z dne 27. jmJja 1946. Številka 51. 

Vlada Ljudgke republike 
Slovenije 

Objava 
•' Predsedaištvo vlade LRS, 

Direkcija za avtopromet Slovenije 
daje naslednjo odredbo, ki je bila objav- 
ljena v Uradnem listu FLRJ št. 55 z dnë 
9- julija 1946, javnosti v vednost: 

»Izredna komisija za avtopromet 
Lastnikom in uporabnikom motornih 

vozil 
x Prodaja, nakup, zamenjava ali razdeli- 
tev motornih vozil na kateri koli način, 
kakof tudi izločanje vozil iz rabe (razlio- 
^ovanje) se smejo vršiti samo po pred- 

• hodni odobritvi direkcije za avtopromet 
jfste ljudske republike, na katere ozem- 
lu jo motorno vozilo. 

Vsaka kršitev te odredbe se kaznuje 
P° zakonu o zatiranju nedovoljene špe- 
kulacije in gospodarske sabotaže, in si- 
ier v'clja to tako za prodajalca kakor za 
*uJ>ca. 
. yt. 1509. — Iz pisarno Izredne komisi- 
J.e za avtopromet pri predsedništvu via- 
le FLRJ, 3. junija 1946.« 

Ljubljana dne 22. julija' 194Ö. 
Prcdscdnišivo vlade LUS, 
Direkcija za avtopromet 

St. 5256/1—46/1 b 2673 

Natečaj 
j Ministrstvo za ljudsko zdravje vlade 
rPS razpisuje natečaj za vpis v šolo za 
Babice. 

pogoji, za sprejem: 
starost od 20-30 let; 
uspešno opravljena osnovna Sola; 
Politična neoporečnost; 
telesno in duševno zdravje.^ 

prednost za sprejem imajo tovarišice, ki 
^? sodelovale v narodnoosvobodilni bor- 
jj'.' in tovarišice z dovršeno nižjo, sred- 
J° šolo. Stroške oskrbe zà cas šolanja 
• nosilo ministrstvo za ljudsko zdrav- 
V Rojenke pa se bodo morale zavezati, 
• oođo po dovršeni Žoli vsaj 4 leta 

eiale v javni zdravstveni službi, 
v,, ^tnoročno pisani prošnji, kolkova- 
'Vz «in 10.—in din 30.— za rešitev, na-. 
Skn i nl na tuk., ministrstvo (Gledali- 
ift« ^ Je priložiti v izvirniku ali over- 
•»«nern prepisu: 

'ojettìf list; 
«oinovnfco. 

*anoKJ'e   §ol'sko  sP"čeval°   (nostrifici- 

- ^Pjs 'Življenja in 
utrdilo o vpisu v volivni imenik. 

'  z°rane   kondidatinie   bodo   pozvane 

jave 
po dnevnem časopisu na sprejemni iz- 
pit in zdravniški pregled. . 
'  Rok za vložitev prošenj je do 15. av- 
gusta 194C. 

Ljubljana dne 23. julija 1946. 
Ministrstvo za ljudsko* zdravje  vlade 

LR Slovenije 

St. 4678/46/1 b        * 2672 

Natečaj 
Ministrstvo za ljudsko zdravje vlade 

LKS, razpisuje sprejem v pripravljalni 
tečaj šole za zaščitne sestre v Ljub- 
ljani. 

Pogoji za sprejem v šolo so: 
1. dopolnjeno IS. leto,   . 
2. dovršena nižja srednja šola z niž- 

jim teč. izpitom, ** > 
D. telesna in duševno zdravje,     . '.'•, 
4. moralna   neoporečnost, 
5. političn;; neoporečnost. 
Kandidalinje naj dostavijo lastnoroč- 

no pisano prošnjo kolkovano z din 
10.—, priloge z din 5.—, kolikor,,niso že 
kolkovane ter. prlo/.e kolek za' rešitev 
za din 20.— n„ Upravo državne šole za 
zaščitne sestre v Ljubljani, Tyrseva c. 
št. 25, po možnosti osebno in prilože 
naslednje priloge: , 

rojstni list,. 
domovnico, 
zadnje Selsko spričevalo (nostrifici- 

rano) , 
potrdilo krajevnega LO, 
lastnoročno pisari opis življenja. 
Pred sprejemom bodo kandidatinje 

poimensko poklicane na zdravniški pre- 
gled. 

Rok za vlaganje prošenj; je 'do 31. iti- 
li ja 1946. 

Ljubljana dne 23. julija 1946, 
Ministrstvo za liudsko zdravje  vlade 

Lit Slovenije 
 y   

Sodna oblastva 
—I.,—llll.-l.l   I-.   II    • •    — —     — ••-   !..    ! 

Zadružni register 

'Spremembe in dodatki: 

052. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21.rjulija 1946. 
Besedilo: Zadružna hranilnica, zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Ljubljani v 
likvidaciji. 

Po predlogu Iniciativnega zadružne- 
ga odbora za Slovenijo z dne.11. VII. 
1946, št. 25.360/46 »v zvezi z rešitvijo Go- 
spodarskega sveta z dne 2. •. 1946, 
št. 1759/1247 se izbrišejo' likvidatorji: 
Šterk Peter, Urbas Miroslav. Vrečar 
Franc in Zabiek Jože. vpišejo pa se li- 
kvidatorii: 

Koruza France, zadr. revizor v Ljub- 
ljani, Einspielerjeva 21, 

Smodiš Janko, zadr. uradnik v Ljub- 
ljani, Dalmatinova 1, 

Verovšek Milan, zadr. uradnik v Ljub- 
ljani, Trdinova 7. 

.Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. julija 1946. 

P. Zadr. II 3/30 

953. 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: Čevljar&ka produktivna za 

druga • omejenim jamstvom v Logatcu. 
Izbrišeta,se člana upravnega odbira 

Mihelič Anton in Naglic Milka, vpišata 
pa se člana upravnega odbora: 

Truden Janez, čevljarski mojster v 
Dol. Logatcu 47, 

Žigon Nada, posestnica iz Dol. Lo- 
gatca 161. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946. 

'Zadr V 36/3 

954. 
Sedež: Trstcnik. 
Dan vpisa: 3. julija 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga na Trsteniku, zadruga z omejenim 
jamstvom. 

Na skupščini dne 2. februarja 1946 
so bila ( spremenjena zadružna pravila 
in sta se spojili Mlekarska nabavna in 
prodajna zadruga z o. j. na Trsteniku 
in' Mlekarska nakupovalna in prodajna 
zadruga v Goricah, zadruga z omejenim 
jamstvom s to zadrugo. 

Besedilo odslej: Živinorejska zadruga 
% omejenim jamstvom v Goricah-Tr.' to- 
niku. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov ' in 3 člani. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živali kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo.gove- 
do. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja . pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti _plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike alf posre- 
duje takò nabavo in vnovčuje -živino 
svojih članov v živem ali zaklanem l 

stanju; č) da prevzema od članov mle- 
ko, ga'p'redeluje in plačuje'za njih ra- 
čun po kakovosti ali povprečno ter, to 
mleko in mlečne izdelke vnovčuje; da 
v dosego te naloge "post a vi j a v svojem 
Cîospodarskem okolišu zbiralnice ,in po 
potrebi predèlovalnice mleka; e) da pri- 
skrbi in vzdržuje skupne pašnike za ži- 
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vino svojih, 'zadružnikov; f) da prireja 
za svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
stave, premovanja, strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje; g) da izvaja med svojimi člani 
samopomoč za v sili zaklano živino. Po- 
drobnejše določbe predpiše pravilnik, 
ki ga odobri skupščina. 

Zadružni delež znaša 100/din. 
Vabilo na skupščino objavi zadruga 

tudi v zadružnem glasilu >Nova zadru- 
ga«. 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
Perne Alojzij, Perčič Andrej, Zaplotnik 
Stanko, Lombar Jože in Markun Janez, 
vpišejo pa se člani upravnega odbora: 

Bidovec Franc, posestnik v Srednji 
vasi 3, 

Urbane Blaž, kmet, Pangršica 4, 
Markun Matevž, kmet, Golnik 12, 
Tomše Ludvik, kmet, Tenetiše 9, 
Cuderman Jože, kmet, Babenvrt 8, 
Grašič Jože, kmet, Gorice 16. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1946. 

Zadr III 38/12 r 

55. * i 
Sedež:* Tiđem-Dobrepolje. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z o. j. Videm-Dobrepolje. 
Zaradi nove razdelitve sodnih okrajev 

se je prenesla zadruga Živinorejska se- 
lekcijska zadruga z o. j. Videm-Dobre- 
polje »z vsemi dosedanjimi vpisi iz za- 
družnega registra pri okrožnem sodi- 
šču v Novem mestu v zadružni regis'ter 
pri okrožnem sodišču v Ljubljani ter so 
se obenem vpisale naslednje spre- 
membe: 

Na skupščini dne 3. februarja 1946 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo zadruge odslej: Živinorejska 
zadruga z omejenim jamstvom Videm- 
Dobrepolje: 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo', b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo gove- 
do. Molzno nadkontrolo, in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za;' c) da nabavlja plemensko. živino, 
zlasti piemenjàke in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo;, Č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti in povprečno 
ter to mleko in mlečne izdelke vnovču- 
je; d) da v.dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mleka; e) 
da priskrbi in vzdržuje skupne pašnike 
za živino svojih zadružnikov; f) dà pri- 
reja za svoje zadružnike živinske sej- 
me, razstave, premovanja^ strokovna 
predavanja in kar še spada k pospeše- 
vanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 din. 
Vabilo za skupščino pošlje vsem LÔO, 

v območju katerih posluje in vsem čla- 
nom, slednjim najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik,  blagajnik,   morebitni   načelniki 
odsekov in 9 članov.        ;• 
. Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Prelesnik Anton, kmet iz Vidma 25, 
Vodičar Janez, kmet iz Podgore 22 in 
Novak Janez, kmet iz Bruhanje vasi 

št. 10. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. junija 1946. 
Zadr V 100/14 

956. 
Sedež: Železniki. 
Dan vpisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom za Selško do- 
lino v Železnikih. 

Na skupščini dne 24. marca 1946 so 
bila spremenjena zadružna pravila v čl. 
5. in 19. ter se spojila Gospodarska za- 
druga na Cešnjici pri Železnikih, zadru- 
ga z omejenim jamstvom, s to zadrugo. 

Zadružni delež znaša 300 din,, ki se 
lahko vplača tudi v roku pol leta. 

Zadruga objavlja vabila na* skupščino 
v zadružnem glasilu >Nova zadruga«. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Košmelj Leopold, Prezelj Ivan, Zaje Ru- 
dolf. Nastran Vinko, Pintar Janko, 
Žbontar Jože, vpišejo pa se člani uprav: 
nega-odbora: 

Smid Franc, trg. poslovodja v Želez- 
nikih 144, 

Čemažar Janko, pos. sin, Davča 49, 
Dolenc Drago mL, Jesenovec 7, 

1 Ambrožič Mirko, nameščenec zadru- 
ge, Češnjica 21, 

Koder Valentin, gozdni delavec, Zg. 
Danje 8, 

Fajfar Valentin, pos. sin, Rudno 8. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

•   dne 7. julija 1946. 
Zadr IV 139/2 

957. 
Sedež: Ivancna gorica. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga T orne j. jamstvom v Stični. 
Na podlagi zapisnika občnega zbora 

z dne 7. aprila 1946 se .izbrišejo izsto- 
pivši Člani upravnega odbora: Žitnik 
Alojz, Gale Tinka,,Škerjanc Jože in Ko- 
prive Janez, vpišejo pa se mesto niih 
naslednji Člani upravnega odbora: Ža- 
gar Ivan, poslovodja, Mleščevo št. 39, 
predsednik, Avsec Venčeslav, gostilni- 
čar in trgovec, Št. Vid'pri Stični št. 48, 
odbornik, Jakoš France, pos., Hudo 
št. 16< odbornik, Vidic Jože, skladiščnik 
v Mleščevem št. -34, odbornik. 

Obenem se vpiše sprememba pravil 
tako, da se glasi čl. 20. pravil odslej: 
Skupščina zboruje po. delegatskem za- 
stopstvu, kakor ga določa priloženi 
pravilnik. Določbe teh pravjl, se upo- 
rabljajo smiselno tudi za delegate. 
Okr-oino kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 28. junija 1946. 
Zadr II 38/2 

Izbrisi: 
958. 

Sedež: Zagorje ob Savi. 
Dan izbrisa: 24. junija" 1946. 
Besedilo: »Posavje« konzumna zadru- 

ga z o, j. Zagorje ob Savi. 
Zaradi  spojitve  z  Nabavno  in   pro? 

dajno zadrugo z o. j. Zagorje ob Savi. 
Okrožno sodišče v ••••• 

dne 26. junija-1946. 
Zadr". VII 12/103 

959. 
Sedež: Češnjica pri Železnikih. 
Dan izbrisa? 9. julija 1946. 
Besedilo:     Gospodarska zadruga na 

Češnjicj pri Železnikih, zadruga z ome- 
jenim jamstvom. 

Zaradi spojitve z Nabavno in prodaj- 
no zadrugo z omejenim jamstvom ?a 
Selško dolino v Železnikih. 

Okrožno sodišče, v Ljubljani 
dne 7. julija 1946 

•Zadr II 14/1QP 

960. 
• Sedež: Dobrava. 

Dan izbrisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Kmetska nabavna in prodaj* 

na zadruga z o. j. za okoliš Ovšiše s se: 

dežem na Dobravi. 
Zaradi spojitve z Nabavno in prodaj' 

no zadrugo z omejenim jamstvom za 

Kropo in okolico v Kropi. 
Okrožno  sodišče v Ljubljani 

dne 17. julija 1946- 
Zadr. II 46/12 

961. 
Sedež: Gorice. 
Dan izbrisa: 3. julija 1946. 
Besedilo:  Mlekarska nakupovalna • 

prodajna zadruga z omejenim jamstvon) 
v Goricah. 

Zaradi spojitve z Živinorejsko selek- 
cijsko zadrugo'z omejenim jamstveni na t 
Trst3niku, ki se odslej imenuje, Živin0' 
rejska zadruga z omejenim jamstvom v 

Goričah-Trsteniku. " 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 27. junija 1946,  • 
Zadr I 112/11 

* 
962. 

Sedež: Jesenice. 
Dan izbrisa: 9. julija 1946. 

'   Besedilo: I. delavsko konzumno «F.»*' 
Uro na Jesenicah, zadruga z ••••••"" 
jamstvom. 

Zaradi spojitve z Nabavno in prodajno 
zadrugo z omejenim jamstvom na *•" 
senicah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani  , 
dne 7. julija 1946. 
Zadr III ÏMW93 

96Ì        -    ' 
Sedež: Jesenice. 
Dan izbrisa: 9. julija l946-     ,      jn Besedilo:    Splošna    gospođ&r.sKa^ 

konzumna zadruga za Gorenjsko, zan    . 
ga z omejenim jamstvom na Jesen»   , 

Zaradi SDoiitvé z Nabavno in. orad 
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no zadrugo z omejenim jamstvom na 
Jesenicah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
rine 7. julija 1946. 

Zadr IV 61/54 

964. 
Sedež: Koroška Bela. 
Dan izbrisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga na Koroški Beli, zadruga z omejenim 
jamstvom    (prej Gospodarska zadruga 

• na Koroški Beli. 
Zaradi spojitve z Nabavno in prodajno 

zadrugo z omejenim jamstvom •• Je- 
senicah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1046. 

Zadr.. IV 8/15   • 

865. * 
Sedež: Podkoren. 

' Dan izbrisa: 9. julija 1946. 
Besedilo: NàbavnA in prodajna zadru- 

,Ša Podkoren, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Zaradi spojitve z Nabavno in prodajno 
zadrugo z c.iejenim jamstvom na Jese- 
nicah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. julija 1946. 

Zadr I 151/77 

«G6 * 
Sedež:  Rateče-Planica. 
Dan izbrisa: 9. julija 1946. 

„Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
zi • omejenim  jamstvom  v  Ratetah- 
r,anica. 

Zaradi spojitve z Nabavno in prodaj; 
no zadrugo z omejenim  jamstvom  na 

, Pšenicah. '       ,   • 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

i dne 7. julija 1946. 
Zadr I 70/11 

.' 967. * ( 
Sedež: Trstenik. 
Dan izbrisa:., 3. julija 1946. 

._ Besedilo: Mlekarska nabavna in pro- 
dna  zadruga  z  omejenim  jamstvom 
n* Trsfeniku. 
.Zaradi spojitve z Živinorejsko selek-' 

Clisko zadrugo z omejenim jamstvom 
•? Trsteniku, ki se odslej imenuje Zi- 
VltK>rejska zadruga  z omejenim  jam- 
stvom -v Goričah-Trsteniku. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. junija 1946.- 

i^ Zadr. II 64/7.  

*° 413/46 . '      2648 
Oklic 

, « Tožeča stranka Toet Angela rojena 
;rarc, gospodinja v Mariboru, je vložila 
*°Per Toeta Jacka, SS-podoiicirja, sedaj 
^znanega bivališča, tožbo na razvezo Za«ona. ' 
-, Ustna javna razprava je določena na 
?ao 13. avgusta 1946 ob poli 9. uri pri 

. Ie£ sodišču, soba št. 84•1. 
'      Ker bivališče toženca ni znano, mu 

Postavlja- sodišče tov.- Kneza Jožeta,, od- 
rskega pripravnika v sodnj^praksi 

•• K       
£0(iišču, za skrbnika na čin. Ta 

* bo zastonal na nienovo nevarnost in 

stroške, dokler se sam ne javi ali ne, 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 15. julija 19-16;' 

To 365/46 2661 
Oklic 

Razno 

Tožeča stranka Zadravec Danica, gre- 
bilka, stanujoča'v Mariboru,,J.erovškova 
ulica 16, je vložila zoper Zadravca Ma- 
k'similjana, delavca v Trgovišču, pošta 
Velika Nedelja, sedaj neznanega bivali- 
šča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je določena na 
dan 13. avgusta 1946 ob 11. (enajsti) 
uri v sobi št. 84/H.        •     •  -' 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
postavlja sodišče tov. Kneza Jožeta, od- 
vetniškega pripravnika pri okrožnem 
sodišču v Mariboru, kot skrbnika na 
čin. Ta ga bo zastopal na njegovo nevar- 
nost in stroške, dokler «e sam ne javi 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. juUja 1946. ' 

I Sp 167/46-2       * ^ 2663 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Levstik Jože, roj. 18. olitobra 1917, 

ključavničar, nazadnje stanujoč v Do- 
brovcih št. 30 pri Mariboru, je 16. ok- 
tobra 1944 odšel k partizanom na Po- 
horje, odkoder je bil pozvan v Šercer- 
jevo brigado v Savinjski dolini. Po ugo- 
tovitvah njegovega brata Levstik Fran- 
ca je bil pri neki bajki* po Nemcih -tež- 
ko ranjen in prenesen v partizansko 
bolnico ob Rečici v Savinjski dolini, 
katero so Nemci, kmalu ootem zažgali. 

Ker je "tedaj verjetno, da bo.mastopila 
zakonita domneva smrti, se uvaja na 
prošnjo pogrešančeve žene;,Levstiki Jo- 
žefe, kolbnistko v Lokavcu'št. 44, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da vsakdo, komur je kaj 
znanoopogrešancu, javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku Čelharju Iva- 
nu, sodneniu uradniku v Gornji Radi- 
goni, do 25. oktobra 1946. 

Levstik Jožef se poziva, da se žglasi 
pri podpisanem sodišču ali se sicer kako 
javi. , ,,,.        ]j„ .,] 

Po 25. oktobru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
odd. L, 

dne 13. julija 1946. '  ' •    ' 

Po 8/46-14       ,       ,"'.'"' ,;   ° ,    2665 
Razglas preklica 

S sklepom tega sodišča a dne 20. V. 
1946, Pc 8/46—9, je bila Frančiška: Ko- 
ritnik roj. Jenko, posestnica in gostilni- 
čarja ,v PoŽehku št. 9, zaradi pijanče- 
vanja ;in zapravljanja omejeno prekli- 
cana. •    _ '     ., 

Za pomočnika ;• ji> je bil postavljen 
Alojz Jenko, posestnik v Zgor. Brni- 
ku 61.'"w-. . 

Okrajno sodišče v Kranju, odd. IL, _. 
••' dne 20. julija 1946 

2632 
Poziv upnikom 

• zadružnem registru okrožnega so- 
dišča v Ljubljani se je dne 9. julija 1946 
izbrisala Gospodarska zadruga na Češ- 
njici pri'Železnikih, zadruga z omeje- 
nim jamstvom, zaradi spojitve z Nahav- 
no in prodajno zadrugo z o. j. za Selško 
dolino v Železnikih, Zato se po naročilu • 
okrožnega sodišča v Ljubljani, Zadr. 1J 
.14/109, z dne 7. VII. 1946 poziva je 
upniki spojene zadruge, naj v 3 mese- 
cih prijavijo svoje terjatve, ki so ob- 
stajale na dan vpisa spojitve v zadruž- 
ni register. 

Nabavna in .prodajna zadruga z o. j. 
za Selško dolino v Železnikih 

2560-2—1 
Poziv upnikom 

Z odločbo ministrstva za trgovino in 
preskrbo je prešla v takojšnjo likvidaci- 
jo trgovina s kurivom >Kurivo« d. z 
o. z. v Kranju. Zaradi tega pozivata li- 
kvidatorja vse upnike, da prijavijo svo- 
je terjatve oziroma dobroimetja radi 
končne likvidacije v roku 1 meseca od 
dneva objave na naslov tvrdka Kurivo, 
Kranj-Gorenja Sava v likvidaciji. 

Likvidatorja: 
Lcsjak Lojzo s. r.,  Rojšek Jože s. r. 

V *, 
2670-3-1 

Poziv upnikom 
tvrdke ^Tesarski mojstri«, družbe z o. z. 

~'v Ljubljani — v likvidaciji * """" * 
Ker je tvrdka -prešla v likvidacijo, 

pozivam upnike, da'-v roku enega me- 
seca po objavi prijavijo svoje terjatvç 
na naslov likvidatorja: Zaje Lojze, Ljub- 
ljana, , Gledališka ulica • 7. 

Likvidator 

2599-3—2 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga, z. z. o 

j.: na Jesenicah sporoča, da se je dne 9. 
julija 1946 vpisala v zadružnem regi- 
stru'okrožnega sodišča v Ljubljani .spo- 
jitev spodaj'navedenih zadrug z NaWv, 
no in .prodajno zadrugo na Jesenicah. 
'n Spojile so. se. „in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: 

1. I. delavsko konzumno društvo, z. i 
o. j. na Jesenicah, 

2. Splošna gospodarska in konz-umna 
zadruga'za Gorenjsko, z. z o. j. na Je- 
senicah. 

3. Nabavna in prodajna zadruga na 
Koroški Beli; z. z o. j. (prej Gospodar- 
ska, zadruga na Koroški. Beli) Koroška. 
Bela, . ,-••.', 

4. Nabavna in prodajna zadruga, z. ? > 
o. j., Podkoren,     ,. .* 

5. Nabavna in prodajna zadruga, z.-z 
o. j., Rateče-Planica. ..-   :.   . 
-   Nabavna in prodajna zadruga na Je- 
senicah kot sprejemajoča zadruga- po- 
ziva v smislu § 74. •••••• o gospodar-^ 
skih.-zadrugah, upnike, in dolžnike-vseh* 
zgoraj, navedenih-zadrug, da Driiavijo 
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svoje terjatve in obveznosti v roku treh 
mesecev od dneva poziva Nabavni in 
prodajni zadrugi na Jesenicah, Gospo- 
svetska cesta, J' 

Jesenice dne 18. julija 1946. 
Upravni odbor 

: Nabavne in prodajno zadruge 
Jesenice 

j.     j. * 2585-3-2 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Kreditni zavod za trgovino in indu- 

strijo v Ljubljani, Prešernova ulica 50, 
je prešel z dnem 1. julija 1946 v likvi- 
dacijo (>Uradni list LRSc št. 48 z' dne 
13. VII. 1946). 

Upniki in dolžniki se pozivajo, da 
najkasneje do -31. avgusta 1946 prija- 
vijo svoje terjatve in dolgove likvidator- 
jem na naslov: Kreditni zavod za trgo- 
vino in industrijo v likvidaciji, Ljublja- 
na, Prešernova, ulica št. 50. 

Obenem se vabijo, da se prepričajo 
do navedenega roka o točnem vknjiže- 
nju.njihovih terjatev oziroma dolgov pri 
zavodu. Po preteku tega roka veljajo 
kniiženja za verodostojna. 

Likvidatorji 

Poziv upnikom 
2517-3-3 

Splošna delavska gospodarska zadru- 
ga >2elezničarski dom« je v likyidaciji 
in poziva vse svoje upnike, da prijavijo 
svoje terjatve do dne 31. avgusta 1946 
na gornji naslov, Novi trg št. 2 v Ljub- 
ljani. 

Likvidacijski odbor 

{zgubljene listine   t 

Izgubljena je evidenčna tablica z do- 
kumenti za motorno kòlo DKW štev. 
5—1—41, last >Auto,mehanikec, Ljublja- 
na, Tyrseva cesta ter še s" tem prekli- 
cuje. 
2654       3>Automchanikac, Tyrseva 24 

Izgubili smo potrdilo o de'deÙtvi evi- 
denčnih tablic ter dovoljenje za vožnjo 
tovornih avtomobilov: Ford 4 cil.,. ov. 
tablica S—4772 in MAN 6* cil. Diesel, 
ev. tablica S—4916. Omenjena potrdila 
in dovoljenja so bila izdana od okrožne- 
ga ljudskega odbora (prometni odsek) 
Celje. S tem jih prekliçujemo. 
2667 Bratje Piatnik, torama za doku- 

mentni in  kartni  papir, Radeče 
pri.Zidanem mostu , 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 
in prometna knjižica za kolo, izdani od 
KLO v Braslovcah na ime Brenko Ber- 
nard iz Podvrha št. 1 pri Braslovcah. 
S tem jih preklicujemr 
2668 Brenko Bernard 

Izgubil sem zač, osebno izkaznico št. 
186, izdano 3. 1. 1946 od KLO v Podče- 
trtku; okraj Šmarje pri .Jelšah in. legi- 
timacijo za kolo znamke »Jagđbrant« 
št. 97.879, izdano na. ime Cvetic Alojz 
iz Podčetrtka št.- 5, S tem ju preklicu- 
jem. " ' 
2678 Cvetic Alojz 

Izgubil sem prometno knjižico za črno 
moško kolo, brez znamke ev. št. 10.119, 
izdano od prometnega odseka okraja 
Ljubljana-okolicâ na ime Dobnikar.Ivan 
iz Sv. Katarine-Brezovica. S tem jo pre- 
klicujem. 
2642 Dobnikar Ivan 

Izgubil sem izkaznico št. 1521, tov. št. 
kolesa 741.535 za moško kolo, izdano 
dne 16. III. 1946 od odseka za notranje 
zadeve okraja Novo mesto in jo s tem 
preklicujem. 
2643 Gričar Jože, 

Lutrško selo, okr. Novo mesto 
Izgubil sem začasno osebno izkaznico 

štev. 438, izdano od OLO Grosuplje in jo 
s tem preklicujem. 
2666 Korpar Gerard, Stična št. 1. 

Izgubil sem nakaznico, za kurivo se- 
rija B št. 028830, izdano od MLO, od- 
sek za preskrbo v Ljubljani na ime Ko- 
sem Josip iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
2655 Kosem Josip 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
148, izdano od KLO Mozirje, legitimacijo 
OF št. 318.767, izdano od krajevnega 
odbora OF Mozirje in prometno knjiži- 
co za kolo št. 28.595, izdano od OLO 
Gornji grad. Navedene listine, s tem pre- 
klicujem. 
2659 Kračnik Angela, Mozirje 

Izgubili smo dovolilo za vožnje z 
osebnim avtom >Fiak, št. ev. tablice 
S—0409, izdano od ministrstva, za lok. 
promet v Ljubljani na ime ministrstvo 
za gozdarstvo v Ljubljani. 'S tem ga 
prekliçujemo. 
2674. Ministrstvo   za  gozdarstvo, 

Ljubljana 
Izgubilo se je dovolilo za vožnje z mo- 

tornim vozilom, št. evid. tablice S—0484, 
izdano 2. julija 1946 od min. zanotr. za- 
deve v Ljubljani na ime MLO v Ljublja- 
ni. S tem ga prekliçujemo. 
2651 - MLO Ljubljana 

Izgubjla sem začasno (zeleno) osebno 
izkaznico št. 150, izdano od KLO Pod- 
gorje pri Slovenjem Gradcu in jo s tem 
preklicujem. 
2658      Paradiž Marija, Podgorje št. 4 

Izgubila sem zač. izkaznico št. 5356 in 
jo e tem preklicujem. 
2652 Pečnik Elizabeta, 

Ludranski vrh št. 26, 
pošta Črna pri Prevaljah 

Izgubila se je denarnica z vsemi oseb- 
nimi dokumenti: osebna, šoferska in 
članska OF izkaznica na ime Petrič 'An- 

tton, avtomehanik, Novo mesto, kakor tu- 
di akt za odkup motocikla, izdan od na- 
rodne, imovine. S tem jih preklicujem., 
2646 Petrič Anton, Novo mesto 

Izgubil sem zac. osebno izkaznico št. 
875, izdano od MLO v Ptuju na ime Ri- 
bič Benedikt iz Ptuja. S tem jo prekli- 
cujem. 
2650 Ribič Benedikt,! 

Ptuj, Sp. Breg':šf. 140 

Izgubila sem začasno (zeleno) osebno 
izkaznico št. 324,    glasečo se na moje 
ime,    izdano od KLO Podgorje in jo s 
tem preklicujem. 
2657    Rogina Jožica, Zg. Podgorje 40 

Izgubil sem družinski nabavni list 
št. 099.115, izdan 20. IV. 1946 od OLO, 
odsek za trgovino in preskrbo v Ljuto- 
meru na ime Simčič Anton iz Ljutomera. 
S tem ga preklicujem. 
2656 Simčič Anton 

Izgubili  sta  se  osebna  izkaznica  in  . 
članska izkaznica OF, izdani od MLO No- 
vo mesto na ime Škrubej Franc, Novo 
mesto, Sukljetova 11. S tem oboje prekid ' 
cujem. 
2647 Skrubcj Franc, Novo mesto 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF, potrdilo o plačani taksj za 
kolo in nakaznico za obleko. Vse izgub- 
ljene listine s tem preklicujem. 
2660 Stem Ivan, Dogoše št. 97 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 862, izdano od MLO v Ptuju na in>s 

Tomanič Jožef, roj. 16. II. 1926, člansko    • 
izkaznico OF štev. 333.659,    tek. štev. 
240/VIII, izkaznico o članstvu Rdečega 
križa št. 101 in potrdilo za moško kolo    , 
»Puch 317.077<, glaseče na ime Toma- 
nič Adolf. Navedene listine s tem pre* 
klicujem. 
2664 Tomanič Jožef 

Ukradeni so mi bili naslednji do• 
menti: zač. osebna izkaznica št. 191 na 
ime1 Ana VidoviÖ, Repine 26, izdana Çj* . 
KLO Veliki Okič, osebna izkaznica št. '•# 
na ime Franc Vidovič, Repiše 26. izd*" 
na od KLO Veliki Okič, potrdilo o ko- 
lesu tov. št. 10.151 in o davku, plačan«? 
zanj, izdano od OKLO Ptuj na ime-Yj" 
dovič Franc in članska izkaznica Nabav- 
ne in prodajne zadruge v Ptuju,'izdan* 
na ime Vodovič Ana, Repiše 26. Vse te 
listine preklicujem. 
2649 .   Ana. Vidovič, Repiše 26, 

. p. Sv. Andraž v Halozah 

Izgubila sam svjedočbu IV. razred3 

osnovne škole u Kreki (Bosna), izdat0 

od ravnateljstva ove škole na ime Vo- 
denik Gizola iz Celja. Time se oglašava 
nevažećom. 
2653 Vodenik Gizcla 

Žilavec Terezija iz Vratje vasi št. l'>    - 
roj. 16. septembra 1926 v Sčavnici pn^. 
Ani, sedaj stanujoča Vratca vas 17, šem 
izgubila   osebno   izkaznico št- 5880 n     • 
ime Žilavec Terezija, člansko izkaznico 
OF, izkaznico za kolo št. 1,626.332, oseb- 
no izkaznico mojega  moža, izdano n 
ime Žilavec Franc iz Vratje vasi st. * j» 
okraj Radgona, njegovo člansko izkazuj- 
co OF in .njegovo odjavo iz JA. S tem i « 
preklicujem. 
2645 žilavec Terezija 

Izgubil sem evidenčno tablico Št. 4571, 
izdano .od ministrstva za lokalni Prom,   > 
v Ljubljani (za okrožje Celje). S tem j« 
preklicujem. „ ,   ,„ ' 
2644 Žolnir Franc, Polzela 

Založba: .Uprava• Uradnega lista. LES; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 



VESTNIK 
Letnik I. 

URADA ZA  CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 51. kosu uradnega lista LRS z dne 27. julija 1946. Štev. 25, ' 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

\ -16. Odločba o prodajnih cenah mesa in priklade. 
4". Odločbe za posamezna podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

46. 

ODLOČBA 
o prodajnih cenah mesa in priklađe 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS določa na pod- 
, lagi odredbe o določanju in kontroli cen naslednje najvišje cene 

v prodaji na drobno za meso in priklado- 

' lt 

Uovcj» in telečje mesot 
1. v  krajfl» Ljubljana, Maribor, Celje, Pluj, Novo mesto, 

Jesenice, Trbovlje, Murska Sobota, Kranj, Kamnik in Domžale 
din 32.— za-1 kg 

2. v vseh ostalih krajih 
din 30.— za 1 kg 

II. 
priklada — drobovina: 

. /      •    ' din 
telečje glave ,  12.—'za kg 
svinjska'ili telečja jetra, ledvice in srce   . 32.— „ „ 
goveja jetra, ledvice in srce  21.— „ „ 
goveji in telečji jezik  32.— „ „ 
vrahica, smrčki in rajželjci  13.— „ „ 
pljuča in vampi  10,— „ „ 
noge 
vimena 
obrezine 10,- 
svinjska debela  čreva    •.....•...    5.— „   „ 
goveja  in  telečja  čreva •; 40.— komad 
V cenah so vračunane vse javne dajatve, razen pogodbene 

in pobotnične takse. 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedovo- 

ljene Spekulacije in gospodarske sabotaže z dne 11. julija 1946 
(>Uradni list FLR.k z dne 12. julija 1946, št. 382/56). 

Ta odločba velja od dneva objave v »Vestniku urada za 
tene pri predsedništvu V,LRS.c 

Ljubljana dne 22. julija 1946. 
St. 64•/5. 

V. d. direktorja urada za cene: 
•   Kobler France s. r. 

47. 
ODLOČBE 

va, posamezna podjetja 

Urad za cene pri predsedništvu vlade LES je' določil cene 
*a izdelke naslednjih podjetij: 

Tvrdki -B. Kolb,   St. Vid-Vižmar^e: f 
Kraki za žage iz' jesenovega lesa, dimenzija kraka 45X5X3.5 cm 
din 17.91 za par.' . 

Cena velja franko izdelovalnica brez javnih đajajev., 
St. 1662/2 z dne 11. junija 1916. ''"' ^" 

art. 

art. 

art. 

art. 
art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 

art. 
art. 

Tvrdki M. Vrh une,   industrija pletenin. Bled:     .  . 

200    damski telovnik iz cefir volne.1 vel. II, te-     din 
ža 33 dkg   -, • ....'.    209.86 

417     ženska kopalna" obleka iz bombaža, vel   II, 
teža 28 dkg'       86,62. 

410/a ženska kopalna obleka iz^volne, vel. II, te- 
ža 3ü dkg •...    190.— 

408    ženske hlačke iz volne, vel. II, teža 16 dkg    100.60 
407    ženski pulover iz čiste angora volne, vel. II, 

teža 20 dkg    .    .'   31796 
405    ženski pulover iz angora volne, vel. II, teža 

22  dkg 251.44 
404    damski telovnik iz čiste volne, vel. 11, teža 

28 dkgr 349 73 
401    otroškilelovnik vezan iz celir volne, vel. I, 

teža  14 dkg 145.18 
303/b moški pulover iz mešane volnene preje in 

bombaža, vel. II, teža SO dkg 121.— 
303/a moški pulover iz vigogne in bombaža, vel. II, 

teža 35 dkg       97.96 
302/a moški brezrokavnik iz čiste volne, vel   II, 

teža  23  dkg '.   .    170.50 
302/a moškj pulover brez rokavov iz celir volne. 

vel. II, teža 23 dkg   ' 153-66 
300    moški pulover iz volne. vel. IIj teža 45 dkg    267.50 
206    damski  'telovnik   iz   vigogne   in   bombaža, 

vel. II, teža 50 dkg   ... 1fil.— 
Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, 
St. IX. 2059/10 z dne 11. julija 1946. 

Tvrdki >Drava«, lesna industrijska d. d. Maribor:   • 

za zabojne garniture 490 X 245 X 405 mm notranje mere, Cela 
12 mm, ostali deli .10 mm, letve 50 X 12 mm, pribite na čela, 
dna in pokrove, neostrtiženo din -42.94. 

Cena velja franko žaga brez javnih daiatev. 
St. 2347/17 z dne 11. junija 1946. X 

Drž. "gozdni upravi Na"z ar je: 

za zabojne garniture 720.X 400 % 200 mm notranje mere,, ceia 
15 mm, stranice 13 mm, pokrovi in dna 10 mm; čela in 6tr'anice 
enodelne, pokrovi in dna 2—3, delni, enostransko ostružene 
din 50.40. • 

Cena velja franko vagon Šmartno ob Paki brez javnih 
dajatev. ,-     • 

St. 2345/18 z dne .11. junija^ 1946.        ' •'•.•' 

Drž. gozdni  upTavi  Kra-nj -» oskrbnistvo Tržič: 

za zabojne garniture 900X700X650 mm notranje mere, čela 
20 mm, ostali deli 13 mm. letve 50 X 13 mm; pribite na vse 
dele, neostruženo din 162.20. •'""* "    •', y 

Cena velja franko vagon nakladalna postaja brez javnih 
dajatev. • '   • • < 

St. 1696/3 z dne 15. junija 1946v      '•   . , ... 

Tvrdki Ivan Pečnik v Rašici, p.Vel.Lašče: 

navaden stol št. 1., politiran, iz bukovega lesa din 112.50, 
Cena velja franko izdelovalnica'brez javnih dajatev. 
St. 1340/1 ž dne 14.junija 1946.'  ;' 
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Lesni industriji v Mestinjah, p. Podplat: 
1. kuhinjski stolček    .   ,    ,   •.   din 95.— kom. 
2- sklopljivi vrtni stol   ....... f.   .   din 89.— kom. 

Ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
St. 2026/2 z dne 15. junija 1946. 

Tvrdki Remec & Co., Duplica pri'Kamniku: 
1. diplomatska pisalna miza št. 3009 s ploščo 180X90 cm, din 

nepolitirana  5.073.— 
politirana .' 5.718.— 

2. knjižna omara št. 3028 v izmeri 220 & 170 X 45 cm, 
politirana ,   ,   . 6.949.— 
nepolitirana •   >   • 6.295.— 

3. klub mizica št. 467 v izmeri 75 X 75 cm, 
nepolitirana  786.— 
politirana  988.— 

4. hrastova pisalna miza št. 3003<vizmeri 156X78X78 cm, 
politirana r  3.873.— 

5. strojepisna mizica "št. 3013 v izmeri 100X55X70 cm 1,404.— 
6. registrske omare št. 3025, v izmeri ••63•45•• 1.085.— 
•7. stranice za registrske omare št. 3025  232.— 

Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, brez za- 
obale in brez pomičnega stekla. 

St. 2288/9 z dne 28. junija 1946. 

Tvrdki   >Magra«,   industrija   lesnih   izdelkov   in   igrač 
v Ljubljani: 
1. risalne deske v izmeri 50X70 cm iz lipovine     din 

z zagozdo ' 114.— kom. 
2. škatle za uteži v izmeri 14X6X4 cm iz bu- 

kovega lesa, kompletne z okovjem   ....      9.50-   „ 
3. škatle za vodene barvice s tremi predelki iz 

bukovega lesa 23X10X2 cm       5.50    „ 
4. keglji iz bukovega lesa v kartonskih škatlah 

št. 12  27.— „ 
št. 16 :   . 35.— „ 
št 20  40.— „ 

5. domine 6/6 v kartonu iz bukovega lesa, črno 
lužene z vdolbenimi belimi pikami ....    34.— garn. 

6. deske za meso1 28/30 cm X 25 cm in 22X35X 
2.5 cm iz bukovega lesa 21.10 kom. 

7. otroške   jedilnice   (igračke)   nitro   lakirane, 
brez* stekla 170.— garn. 

8. otroške   spalnice   (igračke)   nitro   lakirane, 
brez stekla 170.— garn. 

9. velika   računala,  lužena   v   treh   barvah   in   , 
pološcena       -..,,,..".     35.— kom. 

10. popular,   patentna   igrača,   otroški   voziček, 
lužen in pološčen 140.— kom. 
Cene veljajo/franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 539/2 z dne 28. junija 1946. 

Tvrdki čakš Vladimir, lesno strugarstvo v Ljubljani : 
1. lesena vretena it. 4   ...» f din 8.46 kom. 
2. lesena vretena št. 5 „   8.54    „ 
3. velika lesena vre.tena ß 8 cm, višina 18 cm,    - 

št. 6 v      „ 36.45    „ 
4. velika lesena vretena 011 cm; višina 13 cm, 

št. 7   .   .   .   .....   .......'...     „ 45.25    „ 
5. volkova cevkah dolžina 182 cm, št. 8 .   .   .     „ 11.72    „ 

Cene veljajo fraHko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 2256/3 z dne 4. julija 1946, 

Tvrdki Josip P u H,  Ljubljana: * 
«tukaturno trst je . ,.   ,   •   .   •   • t   »   din   6.26 m* 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
6t. 1420/3 z dne 4. julija 1946.. : 

Tvrdki Janez Arko, splošno mizarstvo v Ljubljani: 
1. postelja iz masivne parjene bukovine, iz-      din 

delane na okvire, polnila iz 5 mm debelih 
rezanih plošč, pol politirana       929.— kom 

2. postelja moderne oblike, prednji deli 
obojestransko obloženi 6 5 mm vezanimi 
ploščami, pol politirana 1.195..50    „ 

3. dvodelna omara iz parjene bukovine na 
okvire z vloženo 5 mm debelo vezano plo- 
ščo, pol politirana 2.379.—    „ 

4.-omara kot pod 3, stranski in prednji deli 
obloženi s 5 mm debelo vezano ploščo . •.    2.650.—    H 

5. nočna omarica iz parjene bukovine, prednji 
deli na okvir z vloženo 4 mm debelo ve- 
zano ploščo, pol politirana        556.75    „ 
Cene veljajo franko izdelovalnica, vključno vse javne da« 

jatve, razen pogodbene in pob.otnične takse. 
St. 2733/1 z dne 4. julija 1946. 

Tvrdki >Seta<r,   Tacen, št. Vid nad Ljubljano: 
sekanci 3027/14 mm    ,   .   .   din 23.50 kg 
leseni klinci 3010, št.  5/12—10/7 .   .   ,   *   .     „   25.75  „ 
leseni klinci 3010, št. 3/16—4Vs/13-   .   .   .   -.     „   30.70 „ 

Cene veljajo franko tovarna brez iavnih dajatev. 
. Št. 893/3 z dne 1C. julija 1946. 

Tvrdki Konrad Hrovat, Središče ob Dravi. < 
usnjene vezalke ........   din 5.35 par 
usnjen bič  „   .9.80 kom. 
kovčegi iz lepenke, neobrobljeni   .    „    3.— za tekoči cm 

obrobljeni    .   .     „   4.— „      „      „ 
Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 

' Št. 2172/3 z dne 15. junija 1946. 

Tvrdki »Indus«, Ljubljana: 
1 m zvitega krom jermena 10 mm debeline  .   .   * 
1 m      „        „      .   „ "       8 mm       „        ... 

'1 m      „        „        • „       12 mm       „        ... 
Cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev. 
Št. 2146/2 z dne 2. julija 1946. 

din 39.— 
„ 31.- 
.,   47.- 

din, 

Tvrdki  J.   B o n a ç,   papirna  in  kartonažna   industrija 
v Ljubljani: 
male škatlice puhalke za mrčesni prašek 
velike.   „ „        „      * „ „ 
mali zapiralni pasovi za mrčesne škatlice 
veliki      „ „       „        „ 
okrogle prešane škatlice za nočne lučke . 

Cpne veljajo franko tovarna brez Javnih dajatev, 
St. 2567/1 z dne 11. junija 1946. 

.,  1.23 kom. 
1  1.99 kom. 

52.74 1000 kom. 
55.47 1000 kom. 
0.64 kom. 

Tvrdki Jos. Keršmanc, PSata, Dol pri Ljubljani: 
kalcit, lomljen, čist in izbran .   ...   dip. 669.— za tono. 
Cena velja franko kamnolom brez iavnih 4s£atev, 
St. 2439/2 z dne 15. junija 1946. 

Združenimpapirnicam Vevče, Goričane, Medvode« 
papirnate vrečice iz superior la papirja, 

polklejenega, enostransko gladkega   ....   din 17.20 za kg 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
St. 99/2 z dne 30. junija 1946. 

Tvrdki Medič-Zankl, Domžale: 
lesna moka .,.,,,,,.,   din 365,— za 1^ 
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev. 
St, 2065/2 z dne 17. junija 1946. ^ 

ZaložbAi Uprava Uradneca luta LBS: urednik: PjOhar Robert;"liska .•••••• jMerku« d. d. —. ••! s Ljubljani, 
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Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
8G8. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. julija 1946. 
Besedilo: Tovarna kovinskih izdelkov 

M.'Lajovic družba z o. z. 
*Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

jjani z dne 26. junija 1946, št. Zp 796 
"i 698/46—4, se zaznami, da sta prešla 
deleža Lajovica Dušana in LajovicaMi- 
Ilvoja mlajšega, v last FLRJ. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 24. julija 1946. 
Rg CHI 209/11—12 

869... * 
". Sedež: Ljubljana. 
; £•• vpisa: 25. julija 1946. 
^sedilo: »Vino«, podjetje z vinom in 

"'koliolniini pijačami d. d. v Ljubljani. 
,.,°rokura je podeljena tov. Rojcu Fè- 
^KSU, ekonomu v Ljubljani, Tržaška ce- 
?'a 151/a, .ki bo podpisoval tvrdko* ko- 
Ie«tivrio V emislu'čl. 35. družb, pravil z 
ettfm članom upravnega odbora ali\pa 
s prokuristom, vedno pa s "pristavkom 
P.p. 

Okrožno sodišče r  Ljubljani 
dne 24. julija 1946. 

Rg B ìli 170/6 

970.. '•*. 
Sedež: Ljubljana. 

. Dan vpisa: 25. julija 1946. 
Besedilo: »Volta« tovarna električne- 

••" materiala, družba z o. z. 
Na podlagi odločbe-okrajnega sodišča 

Ljubljani z dne 26. junija 1946, št. Zp 
^• in 698/46, se zaznami, da so prešli 
,eleži Lajovic Dušana in Lajovic Mili-' 
v°ja mlajšega v last FLRJ. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 24. julija 1946. 

-  .  ,   .  Rg C V 273/18-19 

Zadružni register   , 

Spremembe in dodatki: 
• 971. 

Sedež: Ljubljana. 
'    £an vpisa: 9. julija 1946.      . 

besedilo: Splošna delavska gospodar- 
ja «adruga! >Železničarski dom«, , za- 

,£u?a z omejenim   jamstvom v Ljub- 
. M«ni, '   ' 

g6Na skupščini dne 30. decembra 1945 
, le zadruga razdružila in prešla v li- 
^»dacijo. ' 6 

• Likvidatorji: dosedanji člani uprav- 
ae?a odbora.     • 

O to I a v e 
Likvidacijska firma: kakor doslej s 

pristavkom »v likvidaciji«. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisuje- 

jo likvidacijsko firmo na ta način, _ da 
pod besedilom firme pristavita likvida- 
torja Zdouc ••••• in Pleterski Franc 
svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. julija 1946.     ' 

Za.dr • 28/45 

To 173/46 •2679 
Oglas 

Tožeča stranka: Bajt Milica, učiteljica 
v Novi cerkvi.. 

Tožena stranka:    Bajt Karol, učitelj, 
• sedaj nekje v Avstriji. Tožeča stranka 
je vložila zoper toženo stranko tožbo, na 
razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
mu postavlja za skrbnika na čin Grego- 
rio Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga 
bo zastopal in čuval njegove interese, 
dokler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. julija 1946. 

To 1GS/46 ••.•*. '   2715 
Oglas 

. Tožeča stranka: Jazbinšek' Alojz, ru- 
dar v Hrastniku-kolonija 80. ' 

Tožena stranka: Jazbinšek Frančiška 
roj. Ramšak, sedaj v umobolnici v Stu- 
dencu pri Ljubljani. 

Tožeča stranka je .vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo .zakona. 

Ker je tožena stranka v umobolnici 
in ji še 'ni postavljen skrbnik, se za za- 
časnega skrbnika postavlja Gregorio Jo- 
že, sodni uradnik v Celju, ki jo bo za- 
stopal in čuval njene interese. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. julija 1946. 

II T 71/46-2 
Oklic 

T.6S2 

Tožeča stranka:'Rihtaršič Marija roj. 
Oerhažar, zasebnica v Lajšah št. 6 m 
Markelj Antonija roj. Rihtaršič, žena 
delavca v Lajšah št. 1 — kot postavni 
dedinji po pok. Rihtaršiču Francetu iz 
Lajš št. 6, zastopani po" Sinku Stevu, 
odvetniku v Škofji Loki — je'vložila 
proti toženi stranki: 1. neznanokje 'bi- 
vajočemu Rihtaršiču Karolu, posestni- 
kovemu sinu iz Lajš št: 6, 2. ležeči za- 
puščini pok. Rihtarsiča Rudolfa, delava 
ca iz Lajš, 3. neznanokje bivajoči Tere- 
ziji Fajfar roj. Rihtaršič, ženi delavca 
iz Lajš št. 6, radi neveljavnosti oporoke, 
k opr. št. II T 71/46-1 tožbo. " 

Narok za ustno' razpravo še je določil 
na dan 16. avgusta 1946 od 9.30. uri 
dop. pred tem sodiščem v sobi.št: 6. v 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja tov. Mrevlie Artur." tai- 

nik okrajnega sodišča v Škofji Loki za 
skrbnika, ki jo bo zastop'al na njeno 
nevarnost in stroške, dokler ne nasto- 
pi sama ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče r Škofji Loki, odd. IL, 

dne 17. julija 1946.      f 

IV Sp 1700/46-4   * .        2717 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Kuder Josip, rojen 3. II. 1918 ,v Lev- 

cu, samski, je služil'na monitorju bivše 
jugoslovanske mornarice >Vardar«, od 
koder je? poslal svojcem zadnjo vest o 
sebi meseca svečana 1941. >Vardar< je 
vnbči 11. na 12. aprila 1941 potopila 
lastna posadka, ki se je prekrcala na 
drugi'plovni objekt »Rajič«. Večji del 
te posadke je poginil, ko je brod >Ra- 
jič« prispel .izpod Savskega mostu dne 
12. aprila 1941 "v trenutku miniranja 
mostu, katerega deli so se zrušili na 
brod. 

, Verjetno je ob tej priliki našel smrt 
pogrešani Kuder Josip. 

• Na prošnjo njegovega brata Kudra 
Ivana, delay.ca v.'Arclinu št. 67, se uva- 
ja postopek,' dase proglasi Kuder Josip 

'Za mrtvega. •' •    •  . ' 
•' Vsakdo, ki bi utegnil o njem kaj ve- 
deti, st poziva, 'da sporoči to temu so- 
dišču aH» s-tem postavljenemu skrbniku 
VašuOdonu, sodnemu nameščencu'v 
Celju. Kuder Josip sam se poziva, da 
se zglasi pri sodišču ali sicer sporoči, 
da živi.. 

Pò preteku 6 mesecev od objave tega 
poziva bo'sodišče odločilo o predlagani 
proglasitvi pogrešanca za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Celju, odd. IV.. 
'  •    dne'26. julija 1946. 

Sp 222/46-2; ••••;••*    . 2707. 

Uvedba postopanja za progla- 
/       ìsitev za mrtvega "> 
Starešinič Niko, roj. 20. V. 1914 na • 

Krasincu- št.' 20, ravno tam stanujoč, po- 
sestnik, zak. sin Starešiniča'Mika in 
Ane roj. Jakofčič, poročen, je bil areti- 
ran dne 26. XII. 1943.zaradi dvakratne- 
ga pobega iz NOV ter baje ustreljen. 

vKer je,.verjetno, .da-je imenovani 
umrl, se, uvaja na predlog njegove ?ene 
Starešinič Jožefe iz Krasinca št. 20. p. 
Gradac, postopanje radi proglasitve Sta- 
rešiniča Nika za mrtvega in se vsakdo 
poziva, da"sporoči podpisanemu sodišču 
ali pa skrbniku Weissu Mntiji, sodnemu 
zvaničniku v Črnomlju, kar bi vedel o 
pogrešanem.   ' ;" " ' '     '•' 
. Po preteku 6 mesecev od.'dneva raz- 
glasitve v Uradnem listu se bo, odločilo, 
o končni proglasitvi ' imenovanega za 
mrtvega; > "-'•'       = - ; 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
! -'   dne 27.; julija' 1946 7 
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Sp 179/46—3 2606 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Puppis" Alojz, rojen t3. maja 1901 v 

Košani pri Št. Petru na Krasu, nazad- 
nje stanujoč v Nedelici št. 119, upravi- 
telj šole ravno tam, je bil dne 5. okto- 
bra 1943. leta.odveden v internacijo ter 
bil nekaj časa v Šopronju, v Budimpešti, 
v Vespremu in nazadnje v Oranienbur- 

' gu pri Belinu. Meseca februarja 1. 1945. 
je hudo bolan ležal v taborišču v Orani- 
enburgu in se od takrat ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da je po- 
grešani umrl, se uvede na predlog nje- 
gove žene Puppis Marije roj. Kavčič, 
upraviteljice šole v Nedelici, stanujoče 
•• Nedelici št. 119, postopanje za progla- 
sitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj "znano o po- 
grešanem, se poziva," da javi to sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku' tov. 
Šimonki Aleksandru, pisarniškemu 
uradniku pri okrajnem sodišču'v Dol- 
nji Lendavi. 

Po 1. avgustu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odloČilo o proglasitvi po- 
grešanca za mrtvega. 

Okrajno sodišče „v Dol. Lendavi, 
odd. I., 

dne 22. julija 1946. 

I.Sp 507/46-^3       * 2681 

uvedba postopanja za progla- 
sitev, za mrtvega 

Pestotnik Ivan, kmet iz Javorja št. 6, 
rojen dne 18. V. 1920. r. k. vere, ože- 
njen, stanujoč v Javorju št. 6, je bil od 
Nemcev mobiliziran v letu 1943. V je- 
seni tega leta je odšel na rusko fronto, 
ter se je zadnjič oglasil dne 28. IV. 
1944 s Krima. 

Ker je verjetno, da je imenovani v 
tej vojni padel in da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, se uvede na proš- 
njo njegove žene Pestotnik Angele, 
kmetice iz Javorja št. 6,. postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali postavljenemu skrbniku Klemenčiču 
Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Po 15. februarju 1947 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega.     •• 

Okrajno Sodišče • Kamniku 
1    dne 24. julija 1946, 

I-Sp 506/46—2.      * > ,    2680 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev ^a mrtvega 
Sivec Jožef, rojen 3. III. 1900 v Ko- 

baridu, pristojen v Jarše, r. k. vere, 
oženjen, mizar v Jaršah 27, sin Karola 
in Jožefe roj. Kavčič, je odšel dne 16. 
VI. 1944 y partizane. Bil je namreč na 
delu v Celovcu in je od tam odšel. Od 
takrat ni bilo nobenega glasu več o 
njem. •>•.' 

Ker je zato verjetno, da je imenovani 
mrtev, se uvede na prošnjo njegove že- 
ne Sivee Jožefe, gospodinje iz Sp. Jarš 
Št. 27, postopanje za proglasitev' za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se. o po- 
irešanem poroča sodišču ali postavlje- 

nemu skrbniku Klemenčiču Ivanu, zva- 
ničniku v Kamniku. 

Po 15. oktobru bo sodišče na vnovič-^ 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 24. julija 1946.   , 

Ok 125/46—2 " 2712 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Jakopin Albert, rojen 11. II. 1920 y 

Bizoviku, sin pok. Jožefa in Jere roj. 
Žitnik, samski, kleparski pomočnik iz 
Bizovika št. 90, je bil po vrnitvi iz in- 
ternacije v Italiji dne 16. IX. 1943 od- 
peljan od domobrancev k Sv. Urhu in 
bil po izjavah nekih domobrancev kma- 
lu nato ustreljen; od dne ko je bil odve- 
den, pa ni več sledu o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Jakopin Marije, sna- 
žilke iz Ljubljane, Lipičeva ul. 2, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešancu poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrbni- 
ku tov. Jakopin Mariji. 

Jakopin Albert se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 15. julija 1946. 

Ok 71/46-5 * 2691 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Pavlic Viktor, rojen 26. febr.1909 i 

Ljubljani, sin pok. Franca in pok. An- 
gele por. Kremžar, oženjen, šofer, stan. 
v Kožni dolini št. 10 v Ljubljani, je kot 
"partizan 10. brigade, 18. divizije, od 
konca leta 1943. pogrešan-, ko se je nje- 
gova edinica premikala iz Slovenije na 
Hrvatsko, kjer so ga še videli v Črnem 
lugu in kjer so bile manjše borbe. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Pavlic Ivane, gosp., 
Rožna dolina C XVIII št. 10 v Ljublja- 
ni, postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šancu poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku tov. Pavlicu Cirilu, 
glasbeniku/ Rožna dolina C XVIIJ 
št. 10 v Ljubljani. 

Pavlic Viktor se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vno- 
. vično prošnjo  odločilo o njegovi pro- 
glasitvi za mrtvega. 

Okrajno  sodišče  r Ljubljani 
dne 17. julija 1946.     „ 

* 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve. 

Ok 77/46-2 ' 2702 
Benet Franc, roj. 10. IX. 1887 v Ra- 

tečah .na Gorenjskem, jamski paznik, 
nazadnje   stanujoč v  Zagorju-Topliçah 

št. 14, je bil dne 5. maja 1945 aretiran 
iii odveden nezuanokam in od tedaj da- 
lje ni o njem nikakega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 

na predlog njegove žene Benet Franči- 
ške roj. Peterlin, gospodinje v Zagor- 
ju-Topliçah št. 36, uvede postopanjema 
proglasitev za mrtvega ter se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Lan- 
gerju Francu, sodnemu uradniku v Tr- 
bovljah. 

Benet Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I.> 

dne 27. julija 1946. 

Ok 80/46—2    . .      (     2700 , 
Godler Mirko, roj. 2. X. 1910 v Gorici, 

rudar, nazadnje stanujoč v Zagorju-To- 
plicah šti 11, je bil dne 5. maja 1945 
aretiran in odveden neznokam ter od 
tedaj dalje ni bilo o njem nikakega gla- 
su več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se pa 
predlog njegove žene Godler Marije roj. 
Šafner, gospodinje, stanujoče v Žagor- 
ju-Toplicah — barake, uvede postopanje 
za proglasitev za mrtvega ter se izdaj» 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali s tem postavljenemu skrbnik11 

Langerju Francu, sodnemu uradniku ? ' 
Trbovljah. 

Godler Mirko se poziva, da se zglasl   , 
pri podpisanem sodišču âli drugače da, 
kako vest o sebi. , . 

Po 1. VI. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. , 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L» 

dne 27. julija 1946. 

Ole 81/46—2 * ' 2699 , 
Kepa Martin, roj. 6. VIII. 1899 na Sa- 

vi pri Litiji, železničar, nazadnje stanu- 
joč v Zagorju-Toplicah št. 11, je bil dne 
16. maja 1945' aretiran in odveden ne; 
znanokam ter se od tedaj 'dalje ni vec 
javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da "° 
nastopila zakonita domneva smrti, v 

se 

na predlog njegove žene Kepa Jožefe 
roj. Kramžar, gosp., stanujoče v Zagor- 
ju-Toplicah — barake, uvede postopanje 
za proglasitev za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča s0^1"-, 
šču ali s tem postavljenemu skrbniku < 
Langerju Francu, sodnemu uradniku v 
Trbovljah. . 

Kepa Martin se poziva, da se zglaf1 

pri podpisanem, sodišču ali drugače fl» 
kako vest o sebi. '•>"•• 

.Po 1. VI. 1948 bo sodišče na yno- 
vični predlog odločilo ó proglasitvi &a 
.mrtvega. f- 

Okrajno sodišče y Trbovljah, odd. !•» 
dne 27. julija .1946. 

Ok 82/46-2 * .  2608 
Kranjc • Dragotin,   roj.  2.  novembra 

1889 y Nemčiji, nadzornik rudnik* ir , 
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v Zagorju, nazadnje stanujoč v Zagorju- 
'ioplicali št. 14, je bil dne 24. maja 1945 

, aretiran in odpeljan neznanokam in od 
tedaj dalje ni bilo o njem nikakega gla- 
su. 

K if,. 

ar je potemtakem verjetno; da bo 
nastopila-zakonita domneva smrti, so 
na predlog njegove žene Kranjc Zofije 
{°j; Grilj, gospodinje, stanujoče v Zagor- 
••-Toplićah št. 14, uvede postopanje za 
Proglasitev za mrtvega ter se izdaja po. 
z'v, da «e o pogrešanem poroča sodi- 
la ali s tem postavljenemu skrbniku 
^angerju Francu, sodnemu uradniku v 
lrDovljah. 

, Kranjc Dragolin se poziva, da se zgja- 
81 pri podpisanem sodišču ali drugače 
"a kako vest o sebi. 
,Po 1. juniju 1948 bo sodišče na vno- 

sni predlog odločilo o proglasitvi za 
Mrtvega. 
trajno  sodišče  \ Trbovljah, odd.  I., 

dne 27. julija 194G. 

Ok 83/46—2 -* 2G97 
Kure Henrik, roj. 1. decembra 1911 

fF1 Sv. Urhu nad Zagorjem, rudar rud- 
•'•• TPD v Zagorju, nazadnje stanujoč 
I/agorju-Toplicah št. 36, je bil dne 16. 

.•*la I945 aretiran in odveden nezna- 
nkam te/se od tedaj dalje ni več javil. 
na*rr i'6 potemtakem verjetno, da bo 
^topila zakonita domneva smrti, se na 
^edlog njegove žene Kure Marije roj. 
pesterei, gospodinje v Zagorju-Topli- 
; aU - barake št. 1, uvede postopanje za 
£.r°glasitev za mrtvega ter se izdaja po- 

'; }•. da se o pogrešanem poroča sodišču 
, : ' s tem postavljenemu skrbniku Lan- 
|•••• Francu, sodnemu uradniku v Tr- 
ajali. 

^ure Henrik se poziva, da se zglasi 
T ri podpisanem sodišču ali drugače da 
«ako vest o sebi. 
.i° 1. juniju 1948 bo sodišče na vno- 

*!c'ni predlog odlomilo o proglasitvi za 
«irtvega. 
ni.     .b  ' 
"Krajno, sodišče  v Trbovljah,  odd. L, 

dne 27. julija 1946.  ,  . 

°k 76/46—2 * 2703 
pgrinc Franc, roj. 16. avgusta 1898 

j^Sv. Marjeti na Dravskem polju, po 
^•••• starešina finančne kontrole, na- 
jj^je stanujoč v Zagorju ob Savi št. 
in0' Je bil dne 14. maja 1945 aretiran 
•j odveden neznanokam) in se od tedaj 
••* ni več javil. 
dom k0 verietno nastopila zakonita 
jpV^ieva"smrti, se na predlog njegove 
jj".e Ogrinc Elizabete roj. Pek, gospo- 
W+e' stan"Jo«e v Zagorju št. 168, uvede 
vstopanje za proglasitev za mrtvega 
..••• izdaja poziv, da se o.pogrešanem 
sb^ a sodi52u ali s tem postavljenemu 
UIIA 

lku   Langerju   Francu,   sodnemu 
•gflniku- v Trbovljah.     * 
ygwnc Franc se poziva,, da se.zglasi 

knl
podPîsariem sodišču ali drugače da 

. *a£° vest o sebi. 
vičn° 1" -'uniJu 194S bt> sodišče na vno- 
inrtv  ••••••° °°:io5ilo ° proglasitvi za 
Ok   • ral«io sodišče v Trbovljah,  odd. I., 

dne 27. julija 1946. 

Ole 78/46-2 2634 
/lozin Gvidon, roj. 25. junija 1912 v 

Trbovljah, cand. ing., nazadnje stanu- 
joč v Trbovljah-Lokah št. 822, je odšel 
dne 15. avgusta 1944. leta v partizane 
in bil dodeljen kamniško-zasavskemu 
odredu. Dne 24. decembra istega leta 
je bil premeščen v IV. operativno cono 
in so ga njegovi tovariši zadnjič videli 
ta dan malo pred bojem, ki se je vnel 
popoldne med okupatorjem in partiza- 
ni. Od tedaj dalje ni bilo o njem nobe- 
nega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Rozin Matilde, 
zpbotehnice, stanujoče v Trbovljah-Lo- 
kah št. 90, uvede postopanje za progla- 
sitev za mrtvega ter se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem' poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu • uradniku v Trbov- 
ljah. "'   *     * 

Rozin Gvidon se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču -ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. XII. 1947 bo sodišče na vnovi- 
čen predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno  sodišče  v  Trbovljah,  odd.  I., 

- dne 26. julija 1946. 

* 
Ok 79/46-2 2701 

Simončič Ivan, roj. 8, maja 1894 v Za- 
vinah,: rudar, nazadnje stanujoč'v Za- 
gorju št. 45, je bil dne 6. maja' 1945 
aretiran in' odveden'neznanokam-in se 
od tistega dne ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Simončič Fran- 
čiške, gospodinje, stanujoče v Zagorju 
št. 45» uvede postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaja pozjv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tsm 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v' Trbovljah. 
. Simončič Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o-sebi. ,, 

Po 1. juniju, 1948 bo sodišče na vnoi- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. " 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I.j 

dne 27. julija 1946. , 

LSp 85/46-9 •2683. 

Amortizacija 
Na prošnjo 'Dolenc Ivane, posestnice 

iz Planine pri Rakeku 119,. se uvaja 
postopek za amortizacijo zdolaj navede- 
ne vrednotnice, ki je ibila prosilki baje 
ukradena, ter se njen imetnik poziva, 
da uveljavi v 2 mesecih po objavi tega 
oklica svoje pravice,- sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez ••••        ..       • ,. 

Oznamenilo vrednotnice: 
3% obveznica posojila Narodne osvo- 

boditve  št. C 000703. za lir  10.000.—. 
Okrajno sodišče na Rakeku,-odd. I., 
'  "        dne 35, julija 1946. 

Razno 
Stev. 190/181 2694 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Ker je Tujskoprotnctiia zveza v Ljub- 

ljani po soglasnem sklepu občnega zbo- 
ra z dne 6. junija t. 1. v likvidaciji, po- 
zivajo likvidatorji Tujskoproinelno zve- 
ze vse dolžnike in upnike tu- in ino- 
zemstva, da prijavijo svoje terjatve ozi- 
roma dobroimetje radi ureditve najkas- 
neje v roku 2 mesecev od dneva obja- 
ve na naslov Tujskoprometne zveze, 
Ljubljana, Cankarjeva 10/1. Po tem ro- 
ku se prijave ne bi mogle več upošte- 
vati 7-aradi zaključene likvidacije. 

Likvidatorji 
Tujskoprometne zveze 

c    - 
2705 

Poziv upnikom 
Z Živinorejsko selekcijsko zadrugo z 

o. j. v Trsteniku so se združile Mlekar- 
ska nabavna in prodajna zadruga z. o. j. 
na.Trsteniku in Mlekarska nabavna in 
prodajna zadruga z. o. j- v Goricah, ter 
se sedaj imenujejo skupno: Živinorej- 
ska zadruga z o. j. v Goricah—Trste- 
mku. 

Fuzija je bila uradno izvršena dne 3. 
julija 1946. Zato se pozivajo vsi' upniki 
spredaj imenovanih zadrug, da prijavijo 
vse eventualne terjatve v roku treh me- 
secev od dneva-fuzije, sicer'se bodo 
štele za ugasle. -    • 

Živinorejska zadruga z o, j., 
Gorice—Trsfenik 

-i • •> 

' 2560-2-2 
Poziv upnikom 

»Z odločbo ministrstva za trgovino in 
preskrbo je prešla v takojšnjo likvidaci- 
jo trgovina s kurivom >Kurivoi d., z 
o. z. v Kranju. Zaradi tega pozivata-li- 
kvidatorja vse upnike, da prijavijo svo- 
je terjatve oziroma dobroimetja radi 
končne likvidacije v roku 1 meseca od 
dneva objave na naslov tvrdka Kurivo, 
Kranj-Gorenja Sava v likvidaciji. 

Likvidatorja: .: 
Lesjak Lojze s; r., Rojšek Jože s. r. 

2670-3-2 
Poziv upnikom 

tvrdke »Tesarski mojstric, družbe z o. z. 
r Ljubljani — v likvidaciji - 

. ••• je tvrđka pfešla v ' likvidacijo, 
pozivam upnike, da v roku enega me- 
seca po objavi prijavijo'.svoje terjatve 
na naslov likvidatorja: Zaje Lojze, Ljub- 
ljana, Gledališka ulica 7. 

• Likvidator 

* • 2599-3-3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga, z. z'o. 

•••• Jesenicah sporoča, da še je dne 9. 
julija 1946, vpisala v zadružnem regi- 
stru okrožnega sodišča v Ljubljani spo. 
jitev epodaj navedenih zadrug z Nabav- 
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no in  prodajno zadrugo na Jesenicah. 
. Spojile so se in prenehale obstajati 

naslednje zadruge: . 
1. I. delavsko konzumno društvo, z. z 

o. j. na Jesenicah, 
2. Splošna gospodarska in konzumna 

zadruga za Gorenjsko, z. z o,~4- Pa 'Je- 
senicah, 

3. Nabavna in prodajna zadruga na 
Koroški Beli, z. z o. j. (prej Gospodar- 
ska zadruga na Koroški Beli) Koroška 
Bela, ' '    ; 

4. Nabavna in prodajna zadruga, z. z 
o. j., Podkoren, 

5. Nabavna in prodajna zadruga, z. ž 
o., j., Rateče-Plahica. 

Nabavna in prodajna zadruga na Je- 
senicah kot sprejemajoča zadruga po- 
ziva v smislu § 74. zakona o gospodar- 
skih zadrugah upnike in dolžnike vseh 
zgoraj navedenih zadrug, da cprijavijo 
svoje terjatve in obveznosti v roku treh 
mesecev od dneva poziva Nabavni in 
prodajni zadrugi na Jesenicah, Gospo- 
«vetska cesta. ' •   v 

Jesenice dne 18. julija 1946. 
"* Upravni odbor 
, Nabay^" in prodajne zadruge 

Jesenice 

•    ' .     * 258ó^-3r-3 

Poziv -upnikom in dolžnikom 
-Kreditni zavod za trgovino in indu- 

strijo v Ljubljani, Prešernova ulica 60, 
je i prešel z dnem 1. julija 1946 v likvi- 
dacijo (>Uradni list LRS< št. 48 z dne 
13. VII. 1946). 

Upniki.in dolžniki se pqzivajo, da 
najkasneje do. ,31. avgusta, 1946 prija- 
vijo svoje terjatve in dolgove likvidator- 
jem na naslov: Kreditni zavod /a trgo- 
vino in industrijo v likvidaciji, Ljublja- 
na, Prešernova ulica št! 50. 
u Obenem se vabijo, da se prepričajo 
do navedenega roka o točnem vknjiže- 
nju njihovih terjatev oziroma dolgov, pri 
zavodu. Po preteku tega roka veljajo 
knjiženja za verodostojna.  . • ' . • 

Likvidatorji 

Izgubljene listine •"<- 

Izgubil sem evid. tablico št. S-0036 za 
motorno, kolo, izdano od .min. za lokal- 
ni promet v Ljubljani na ime "Anzelc 
Miroslav iz Ljubljane, Cilenškova 26. S 
tem jo preklicujem. •, 
2723 '":" "' •-        Anzelc5 Miroslav 

1 Ukradene sd mi' bile naslednje listi1 

ne: začasna osebna izkaznica, izdana od 
ZVU v Trstu, propustnica oziroma pot- 
na,dovolilnica, izdana od jugoslovanske 
vojaške oblasti v, Postojni-z.dnem 24. 
julija t. 1. in veljavnostjo do 5. avgusta 
1946 in službena legitimacija/tržaškega 
okrožja,, »izdana od tržaškega okrožja", 
vse na ime Cok Stanislav, roj. 27. apri- 
la 1897 v. Trstu in' bivajoč ravno tam, 
ul. Severi št. 6.    . . x 
27li!,-:':     •     "'     "' Cok: Stanislav 
'-' Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 018.267, izdano od ML0-;od- 

sek za  preskrbo  v  Ljubljani,  na  ime 
Dečman Anton iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
2689 . • '   Dečman Anton 

Ukradene so mi bile osebna izkazni- 
ca, šoferska legitimacija, legitimacija 
OF, izkaznica Rdečega križa in dovolje- 
nje za vožnjo z motornim kolesom, vse 
na ime Derganc Alojz iz Ljubljane-Mo- 
ste. S tem jih preklicujem. 
2714.       . Derganc Alojz 

Golob Jožef, premikač v. d. zvan. II. 
-postaje Tezno-Tovorišče, sem izgubil v 
vlaku štev. 515 dne 8. julija 1946 svoje 
osebno izkaznico, med temi tudi 1 želez- 
niško izkaznico štev. 132375 in 1 obja- 
vo štev. 43/46 za brezplačno vožnjo na 
progi Tezno—Poljčane—Tezno za mesec 
julij 1946 In jih s tem preklicujem. 
2721      ', Golob Jozeî 

Zbelova gora 84, p. Poljčane 
Izgubilo se je dovoljenje za vožnjo za 

osebni avtomobil znamke »Skoda« S št. 
0366, št. motorja 64.674, kakor tudi po- 
trdilo za vožnjo — lastnik in uporab- 
nik . vozila »Gustroj«. Ob© listini se s 
tem pre"k'licujeta. 
2687 »Gustroj«, Ljubljana 

. I Izgubil.sem družinski .nabavni list, 'B. 
štev. 110408,-ki ga je izdat KLO v Ro- 
gaševcih. Listino s tem preklicujem. 

Janič Štefan, 
2720       . Nuskova 78 

Ukradenimi je bil družinski nabavni 
list na. ime Kališnik Antonija iz Mekinj 
št. 84, okraj, Kamnik. S tem ga prekli; 

cujem. 
2716 Kališnik Antonija 

Izgubila ,sem . prometno - knjižico za 
žensko kolo znamke .»Triumph« štev. 
742713,. izdano od okrožnega • .odbora 
OF Celje - prometni odsek, na ime Ker- 
šič Miljeya iz Celja. S tem jo preklicu- 
jem. -        i 

KerSič Miljeva, 
2719 < ,, . -  Celje» Mariborska cesta 31 

Izguhila sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO' Gotovlje na ime: Kristan Ljud- 
mila, učiteljica, družinski 'nabavni list 
A in :žiyilsko nakaznico Jt. I za mesec 
avgust    , ,•   V   .. 

Kristan Ljudmila, 
2'06 - ),„   |,   , .učiteljica, Gotovlje-Žalec 

Izgubil sem prometno knjižico štev. 
628.345 za kolo, izdano od 0LO, pro- 
metni odsek v Gornjem gradu, na ime 
Mežnar Franc .iz Lepe njive št. 102. S 
tem jo preklicujem j ". ;!?• 
2686 ... .Mežnar Franc 

'»•-'. .   ..   i    ..j. 

>, »Izgubila 'sé je' evidenčna tablica za 
motorno«kolo," znamke NSU št. S—435, 
ijdana 'na spodnji naslov od min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani. S tem jo pre- 
klicujemo. > -..   >. •* •• - . .      , 
2692 ' * v   Ministrstvo za , kmetijstvo, 

v j -, • ,> -'   •'   • ; Ljubljana 

Našla se je dne 27. marca'-1946 v'kosu 
25. »Uradnega lista« za neveljavno pro- 
glašenaii;okrogla ' ;uradna'  štampiljka: 

»Krajevni narodni odbor, Ročicam Zata 
se proglaša zopet za veljavno. 
2710        Okrajni ILO v Gor. Radgoni 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega LO na Bledu ter spriče- ' 
vaio 3. razreda gimnazije, izdano leta   - 
1941. in spričevalo 5. razreda gimnazi- 
je, izdano leta 1943. od ravnateljstva H« 
moške realne gimnazije v Ljubljani na- 
ime Pangerc Anton z Bleda. S tem jw - 
preklicujem. 
2688 Pangcrc Anton 

Ukradeni so mi bili: potni list št. 114, • 
izdali od poslaništva FLRJ v Bratislavi, 
godbenička objava,    izdana od godbe- 
ničke komore v Bratislavi, rojstni, kr- , 
stni in domovinski list, izdani od K^U 
v Fari pri Kočeviu, vse na ime Papež 
Jožef, rojen 13. IX. 1916 v Gor. Žagi o 
pri Kočevju. S tem jih preklicujem. 
2685 Papež Jožef > ; 

Uničena mi je bila nakaznica za ku* 
rivo serija B št. 00976O, izdana cd MLU, 
odsek za preskrbo v Ljubljani na i^ 
Pirman Ana iz Ljubljane, Tyrseva 6- b 

tem jo preklicujem. 
2722 Pirman Ana 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaz»1" . 
ca, izdana od komande NM v Ljub• 
ni ter žel. legitimacija, izdana od žel^ 
uprave v Ljubljani na ime Razlag ^18' 
rija^iz Ljubljane. S tem ju ••••••••••1, 

2709      . Razlag Marij« 

Izgubil   sem   spričevalo   II. let""i? 
strojnega odseka • drž. delovodske =?' 
v Ljubljani št. 20, izdano 28. julija *9£ , 
od ravnateljstva drž, delov, šole v LjuD" 
ljani na ime Stare Anton iz Zagreba. 3 

tem ga preklicujem. 
2695 Stare Antpn 

Izgubil sem prometno knjižico za P?" 
lo št; 9S010 na ime Jazbec Rado in 1° 
s tem preklicujem.  • 
2693 Sane Jurij, Celje 

Izgubila se je- tablica motornega ko- 
lesa°znamke Union AG s št. S 4645 i» 
jo s tem preklicujemo, 
2708 Tehnična baza, Kozje 

Izgubil sem evidenčno tablico woW' 
>,nega kolesa št. S - 2164, izdano od "H 
nistrstva za lokalni promet v Ljubljana 
S tem jo preklicujem. 

Valant Janko,      • : 

načelnik gospodar/odsek» 
2704    • pri okr. LO, Kran] '   • 

Ukradeno nam je vozno »Dovolilo« ^ 
vornega avta znamke >Ford«, izoan0„la- 
NM . prometni odsek Celiejnesto, g 
seče se'na naslov »Vino« d. d. W«£J 
na, podružnica Celje ter šoferska tf*. 
niča, izdana od N.O Sv. Ivan Zelina, » 
vatska in prijavnica NM .Celje-meew 
ime Safran Peter.-S tem jih preklic« . 

2718 Vino, drž. trg. •?•••.•• 

Ljubljana, podr. •••» 

Î 

./.'. ;.;>'   , Založba: .Uprava Uradnega lista. LRSi urednik; jjgohai Kobert; tiska tiskarna,»Merkur« d/d. — vsi y Ljubljanu 



VESTNIK 
URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Letnik 1. I Priloga k 52. kosu Uradnega lista LRS i dne 31. julija 1946. Štev. 26. 

VSEBINA: 7 

URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 
48. Cenik St. 7/46 za živila in življenjske potrebščine, veljaven za avgust 1946. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

48. 
Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS odobruje 

po odredbi o določanju in kontroli cen (Uradni Ust FLR J 
z dne 30. oktobra 1945, št. 803/84) na predlog Nabavljal- 
nega zavoda Slovenije >Navoda« v Ljubljani 

CENIK št. 7/46 
za živila in življenjske potrebščine 

veljaven za mesec avgust 194G 

Blago 

" _, ŽITA: 
U D   pšenica   ....... Kg 

D   soržica    ....... kg 
V D *rŽ  kg 

D 'ječmen, ozimni   .... kg 
D   koruza    ....... kg 
D   oves .   . kg 
D   proso fco ski. Navoda   . kg 
D   ajda  fco  ski.  Navoda   . kg 
TJ   sirk    ........ kg 

.    U   soja za hrano.   .  »  ,  » kg 
* 

HLEVSKI IZDELKI: 

tnoka: 
^   pšenična bela, uvožena    ». kg 
u   sojina     .   .   .'  kg 

,     moka domače predelave: 
~   pšenična, enotna ,   .   •   •   . kg 
«   ržena ......   t   •• kg 
£   koruzna ......   i   . kg 
**   ajdova    ........ kg 
~   sirkova  kg 
**   fižolova, ......•• kg 

«drobi 
J   Pšenični ,  . kg 
^   koruzni  ,...,.•• kg 
J   sojin, uvožen ...... kg 
J  k«la  kg 
~   Jeg'prenj    ...... kg 
vU   ovseni kosmiči    .   .... kg 

KRUH    ,  «   ,  •  t.._t kg 

Cena 
na debelo 

din 

Cena 
na drobno 

din 

4.62   . 5.— 
4.26 4.70 

*4.26. 4.70' 
455 5.— 
3.83 4.20 
4.55 5— 
5.50 6— 
6.50 7.20 
2.50 S.- 

,4.50,- 5.-'    ' 

6.12   , 6.S0 
3.35 3.70 

6.64 7.S0 
6.19 6.80 
5.- 5.50 

13.22 14.50 
5.25 6.85 
5.70 6.30 

7.28 8.— 
5.91 6.50 
8.35 3.70 

10.— 11.- 
7.16 8.— 
e.— 6.60 

Ï.4* 

Blago 

POLJSKI PRIDELKI: t 

D   fižol v zrnju: 
fižolica   ........ kg 
ribničan ........ kg 
visoki (preklar) ..... kg 
nizki (prepeličar, koles) .   . kg 
mešan  . kg 

Ü   g r a h v zrnju — cel.   .   . kg 
D   leča  kg 
TJ   riž   oluščen  kg 
U   riž prazen, za otroke ... kg 
D   testenine : 
D   iz bele moke — domače iz- 

delave     ....... kg 

MAŠČOBE: 
UD mast jedilna, čista .... kg 

slanina soljena, banaška .   . kg 
-ocvirki domači  kg 

vsedki od» masti ..... kg 
D   olje jedilno-  kg 
D   loj, topljen, jedilni, čist i   . kg 

loj topljen, jedilni z ocvirki kg 
loj  netopljen  ...... kg 
loj industrijski, netopljen   . kg 
loj industrijski, topljen .   . kg 

D   MLEČNI IZDELKI: 
Cene pri proizvajalcu: 

čajno maslo ... kg 96.— 
kmečko maslo ... kg 76.— 
kuhano maslo ... kg 112.— 
skuta iz polnega 

mleka .....    kg   38.— 
skuta iz' posnetega ! 

mleka .....    kg   25.— 
U   sir trdi vseh vrst   .... kg 

D   SOL: 
jedilna   fco   ski. Navoda kg 
živinska fco ski. Navoda kg 
industrijska fco ski. Nav. kg 

U D   SLADKOR: < 
sladkor kristal  kg 
sladkor, kocke ali prah   .   . kg 
sladkor surov, nerafiniran . kg 

U   čokolada   .   ,   ,   .  .  • kg 
D   med, naravni  .•••.* kg 

Cena 
na debelo 

din 

Cena 
na drobno 

din 

-   8.95 — 10.20 
- 11.— — 12.50 
- 14.40 — 1650 
- 12.20 — 14.- 
-   8.95 — 10.20 

4.50 5.— 
8.— 9— 

16.20 18.-' 
21.50 23.50 

10.92 12.-. 

54.50 60.— 
48.10 54.— 
28.50 31.50 
40.40 45.25. 
34.50 36.50•« 
24.- 28— 
21.— 
10.- 

J« 23.-   ' 
• ?£ 12.— 

5— |Ž   6.- 
12.30 14.— 

104.— ' 112.-4 
82.— 90.— 

.120.— 130.— 

44.— - 60.— 

so.— 34— 
48.70 54.— 

S.65 6.- 
5.65 6.— 
3.65 4.— 

81.85 33.50 
84.85 36.50- 
30.15 32.— 
73.— '82.— 
64.—fko    68.— fke 

eSLLjublJ.   prod. Ljub. 
%Tez prom davka v na« 

^ d|#ni eis&j», 
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Cena 
Blago oa debelo 

din 
CJ   KAVA: 
U kava prava, surova .... kg 134.50 
EJ kava surogat mieta ... kg 13.50 
U   kava cikorija mleta    ...   .   kg        1350 

,    HILO IN PKALNI PRASKI: 
pralno milo: 

U   pralno milo vseli vrst ...   kg        81.50 
V vralno milo v kom. à-234 g 

(Lush Soap — karton 
po 100 kom.) .   .   .   .    kom. 7.40 

T kom. à 9% oz — 266 g 
(Soap Landry-Colgate's- 
Palmolive — karton po 
100 kom.) kom.     ,   8.40 

Č kom. à 03• oz = 277 g 
(Colgate's  Octagon   — 
karton à 100 kom.) .   .    kom. 8.80 

v kom. à 1 Lbs — 454 g 
(Blue    Nottled    Soap. 
Soap  Landry   Octagon 
— zaboj à 60 •••.) • kom. 14.30 

D   domače »Pralno« 40% m. k. ; 
vklj. zaboj ali karton . . kg 27.10 

Ù domače »Zlatorog« napihnje- 
no 63%    kg        26.30 

toaletno  milo: 
0   »Ivory«   '.  100 g 6.20 

•Ivory-Swan« v zav.   .   . 160 g 9.50 
>Lux« v zav.  106 g 6.20 
>Maxim« v zav. .   .   .   . 106 g 6.20 
•Amour-Palmolive« v zav. 100 g 6.20 
belo brez zav.  106 g 6.20 

D   domače »Zlatorog« 48% 
m. k.' -•   . 100 g 4.80 

t)   otroško (lahlio) milo .   „ 
»Schicht«  kom. 3.60 

D   dežje   »Zlatorog«,   zeleno 100 g 5.50 
D   dečje »Zlatorog«, rumeno 100 g 6.50 
D   milo za umivanje 

»Merima«  ......   kg       37.40 

b   brivsko  milo: 
»Zlatorog« 60%  m. k. kom.    .   . 

à 50 g kg        50.80 
tj   medicinsko  milo 

vseh vrst kg        62.30 
Ü milo, industrijsko ... kg 32.35 
P   pralni praški s 15%' m. k.: 

- v zav. kg   — 19.25 
odprt kg   — 16.4Q 
»Evo«, alkohol,  mil.  pralni 

prašek kg        23.60 
ÌÌ   milo v prahu : 

milni prašek »Zlatorog« 80% 
ra.k.  kg '     48.15 

kremenčevo milo v prahu    . kg 11.25 
tekoče »Zlatoiog« milo   . kg -  10.10 
tnazüno »Zlatorog« milo .  .. kg 25.10 
pralna soda: 

,   kristalna soda (stara zaloga) kg 3.95 
amoniakova soda     .... kg —   6.10 
kavstična soda, vklj. zaobala kg — 12— 

KONSERVIRANA  ŽIVILA: 
V Suha  hrana: 

»  Menu št. 1—5 ž 10 obroki 
{bto 45—49 Lbs).   .   . karton      36&— 
(vsebina: 2 sav. First 
TBalf in 2. gov, S,eoond 
Hal/J 

Cena - Cena Cena 
na drobno Blago na debelo na drot 

din 
Kation C z 8 obroki (bto 

din din 

148— 
SO—42 Lbs)   zaboj  ali karton 290— 320— 
(vsebina: 24  dos mes. 

15— kons., 24 dos rasnih ter 
15— 8 vrečic) 

Kation K in KS z 12 obroki 
.     (bto 43—45 Lbs) .   .   . zaboj 321— 360— 

(vsebina:   12   sav.   B, ' 
12 sav. D in 12 sav. S) 

35— Opomba: Kavcija za zunanje •••^ 
tone suhe hrane se zaračuna 
posebej. 

8.20 
RIBJE KONSERVE:, 

r 

- 

27.10 80— 
slaniki à 8 oz neto 227 g doza 8.20 9— 

9.50 (Püchards, Harrings— 
kartoni po 06 dos) 

ribo sesekljane, kons, polc- 
9.70 novka à 14 oz neto 397 g 

(Chilean Hadiea — Icar- 
toni po 48 doz) 

doza 14.10 5.50 

slaniki à 15 oz neto 425 g doza 15— 16.50 
16— :  (Pilchards, Harrings — 

kartoni po 48 dos) 
30— 

U ribe v slani omaki à neto 
.   kg 30—   « 33— 

29  150 g  doza 6.60 7.5C 
(Sardinas — kartoni po 
06 dos) 

7— U ribe v slani omaki à 7'• * 
10.50 oz neto 220 g .   .   .   . doza , 9— 10— 
7— (Salmon — Jcartoni po 
7— 48 dos) 
7— u ribo v slani omaki à neto 
7— 240 g .•  

tSardinas   al   Natural, 
doza 9.30   , 10.50 

5.50 V cncsuela-Margorita — 
Jcartoni po 100 dos) 

4— u ribe v slani omaki à neto 
320g  doza 12.30 13.50 

6.50 (Corneadas — kartoni po 
7.50 

u 
50 dos) . 
ribe v slani^omaki à 15 oz 

\ 

44— 

u 
(Mackerel—kartoni po 
48 dos) 

ribe v slani omaki à neto 

'doza 16.50 18.— 

57— 450 g  
(Cubagna, Sabnon, za- 

doza 16.S0 18.50 

'   70— u 
boji po 48 dos) 

ribo v slani omaki à 1 Lbs 
36.50 neto 454 g  

(Salmon — kartoni po 
doza 16.S0 ' 18.50 

21— 
1 48 dos) 

.18— u 
V paradižnikovi omaki 
r'Hc v paradižnikovi omaki 

% 80— 33.-«' 

26— 
à neto 150 g .   .   .   . doza 6.60 7.50 
(Sardinas  con  Tomato 
Sauce   —   kartoni   po 
100 doz) 

54— u ribe v paradižnikovi omaki 

12.50 
à 8 oz  neto 227 g .   . doza 9— 10— 
(Pilchards   in   Tomato 

11.50 Sauce — ÌMrtoni po 06 
28.50 des) • 

u sardine v paradiž, omaki 
4.50 po 10 oz neto 284 g doza "12—   * 13,_J 

-   6.70 (Admiral,   Icariani   po 
- 1•— 

u 
48 doz)                         > 

ribo v paradižnikovi omaki - 
à 15 oz neto 425 g  .   . doza 16.50 , IS.—T 
(Pilchards   in   Tomato 
Sauce — Jcartoni po 48 
dos) 

400— V gorčični omaki    .   .   .' '•• kg •30— 33.—' 

u sardine à 3»• oz-neto 92 g doza 1 

(Mostarda — karton à •   5,10. .4-:    6.— 
* too dm). 



Blago 

V  olju    kg 
sardine v olju 
à 3K oz neto 92 g   .   .   .    doza 
à ZYi oz neto 100 g     .   .    doza 

(Maine - Maid,    Golden 
Eagle, Sea gull-gaviota 
1•••• à 100 doz) 

*U   ribe s o 1 j e n e v sodih 
(bto za neto, fko sod)        kg 

Opomba: Ceno na drobno za so- 
ljene ribe v sodih določijo okraj- 
ni odbori, upoštevajoč posebej 
taro in kalo. 

U   polenovka  sušena     .   .   kg 
D   Sardino v omaki »Arrigo- 

nk à neto 120g . '.   .    doza 
(zaboji à 100 doz) 

D   Fileti  v  paradiž,   omaki 
»Arrigoni« à neto 125 g    doza 

. (zaboji à 100 doz) 
D   antipasta    »Ampelea«    à 

130 g doza 
(zaboji po 100 doz) 

D   ßkombri   v   paradižnikovi 
omaki^Ampeleata-lOOg    doza 
(zaboji po Ci doz) 

V   MESNE KONSERVE: 
z nad S0% mesa .   .   .   .kg 

svinjina v omaki à S'/• 
oz neto 99 g   .'   .   .   .    doza 
(Pork Loaf — leart. à 
ISO, sab. à 1S9 doz) 

svinjina v omaki à 3'• oz 
neto lOGg doza 
(Pork Loaf — kart, à 
120, zab. à 139 doz) 

svinjina   mleta   à   12   oz 
neto 340 g doza 
(Meat Lunch Pork, 
Spam, Mor, Broadcast— 
zaboji po 48 doz) 

svinjina mleta à 28 oz neto 
794 g doza 
(Pork and Gravy, kart. 

- zab. à 24 doz) 
svinjina  mleta   à  29   oz 

neto 822 g doza 
svinjina mleta à 30 oz ne- 

to 850 g   doza 
(Pork and Gravy — za- 
boji po 24 doz) 

svinjina mleta à 2 1•• 2 
oz neto 964 g   ....    doza 

svinjina mleta & 2 Lbs 8 
oz   neto 1134 g ..  .   .    doza 
(Pork  Luncheon  Meat 

-    — zaboji  po  18 doz) 
svinjina zmleta à 6 Lbs 

neter 2722 g     neto fko    doza 
(Pork Lunclieon  Meal 

,       — zaboji po C in 9 doz) 
svinjski jeziki v žel. à 1 Lbs   ,' 

neto 2722 g     neto fko    doza 
(Pork Tongues — kart, 
po 6 doz) 

.meso v soku: 
,  'à 12 oz neto 340 g .   .   .   äoza 

(Spiced Luncheon Meat    • 
with natural Juice) 

svinjina in govedina v soku : 
à 2 Lbs 8*oz = 1134 g .   .    doza 

(Pork and  Beef Lun- 
aheon Meat with natu- 
sal lm?)       "' 

Cena Cena Cena Cena 
na debelo na drobno Blago na debelo aa drobno 

din din din din 
80.— 33.— Govedina   v   omaki à 

4 oz neto 113 g .   .   . doza 5.10 5.50 
+   5.10 +   6.- (Beef  Loaf  —  sab.  à 

.+   5.40 +   6.- 105, 120, 139, HO, US 
doz) 

govedina   mleta   à   12  oz 
- 

doza 12.60 14— 
(Meat   Lunch,   Çorned 
Beef  — kartoni po 48 

14.—« doz) 
govedina  mleta  à  16   oz 

doza 16.80 18.50 
(Meat  Roll  —  kartoni 
po 48 doz) 

22.— 24.50 govedina pečena à 1 Lbs 8 / 
neto 680 g   .   .   .   . doza 27.— 30.— 

- 16.- — 18.- (Roast Beef — kart. à 
24 dos) 

govedina   mleta   à   28 oz 
- 

— 21.65 
neto 794 g  »...   . doza 28.80 31.50 — 24,— (Beef ana Gravy—kart. 
zab. à 24 doz) 

• govedina   mleta  à  80  oz 
—   8.55 — 10.- 

(Beef   and ?,Gravy   — 
ìuxr. zab. à 24 doz) 

doza 30.— 33.^ 

- 30.70 — 34.50 govedina  zmleta  à 34  oz 
doza 34.50 3S.— 

(Beef and Gravy — kar- 
ton po 18 doz) 

so.- 33.- govedina zmleta à 6 Lbs 
neto 2722 g      neto fko doza 92.70 toi.— 

•r                     • (Corned Bref) 
4.50 5.— .   kg 21.30 2350 

à 12 oz neto 340 g .   . doza 9.— 10.— 
(Meat   Paste,   kart.   à 

450 •.50 
48 doz) 

Meso v jabolčni omaki    . .  kg 
t- 

21.30 23.50 
à C oz neto 170 g     .   . doza 5.40 6,— 
(Pork in Apple. Sauce, 

12.60 14.— kart. à 96 doz), 
mešane s cca 60% mesa 

govedina z testeninami à 
•   kg 19.50 2150 

• llVi oz neto 326 g .   . doza 8.20 9,— 
(Meat Noodles — ìiart. 

. 28.80 31.50 à 48 ,doz) 
meso mešano à 12 oz neto 

doza. 8.20 8.— 
(Meat & Potatoes, Meat 
Vegetable   Stew - Hash 

J 28.80 31.5C Beef & Noodles, Ground 
Meat   and , Spaghetti, 

80.-i   . 33.— Pain de Viande — za- 
boji po 48 doz) 

,govedina s krompirjem à 
1 Lbs 8 oz   neto 680 g doza 17.60 19.50 

34.50 33.— (Corned Beef Hash — 
zaboji in kartoni, po • 

•  89.-V 43.- 

> 

doz) 
govedina s krompirjem à 

6    Lbs    12    o&    net«' 
2608 g .   .   .   neto fko doza .   62.— „   67.—«i 

62.70 »101.— (Corned Beef Hash — 
zaboji in kartoni po 6 
doz) 

meso  mešano^ s krompiri 
92.70 301.—< jem à 6 Lbs 12 oz netf 

3062 g .   :   .   neto fko doza 70.80 77.— 
(Corned Beef Hash — 

•kart in zab. à 6 doz) i 

1950 21.50 
, Ï2.60 • J4-* svinjina.z rižem à 3V« oz 

doza 3.30 4.— 
(Pork and Rice, — kart. 
à 110 doz) 

*9"^ „   43,— svinjina z rižem à 4 oz t 
*• 

doz« . 3.50 4.— 
(Pork and Kiča — kart 

y                          '             • à iqo do?2 
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svinjina z rižem à llYs oz 
neto 326 g doza 
(Pork and Rice — kar- 
toni po AS doz) 

svinjina z rižem à 12 oz 
neto 340 g doza 
(Pori; Bice — kart. à 
A8 dos) 

. meso z jajci kg 
svinjina z jajci à 3J£ oz 

neto 106 g doza 
(Chopped Pork and Eggs 

— kart, à 120, zab. à 
139 doz) 

mešano meso z jajci à 12 
oz 340 g doza 
(Ham-Pork   and  Eggs    , 
— zaboji po AS doz), 

''      govedina spovrtnïnoàGVî 
Lbs neto 2948 g netofko    doza 
(Chili con Carne — za- 
boji po C doz) 
mešane s cca25% mesa        kg 

«vinjina z zelenjavo à 16 
oz. neto 454 g .   .   .   .    doza 
(Pork & Vegetable, — 
kartoni po A8 doz) 

govedina z zelenjavo à 1 
Lbs 14 oz = neto 850 g    doza 
(Meat & Vegetable Stew 
— zaboji po  SA   doz) 

mešane s cca 25% mesom   .•  kg 
Svinjsko kons, meso z fi- 

žolom   à   12   oz   neto 
340g doza 
(Ham,  Pork and Lim 

• Beans — zab. à A8 doz) 
meso z jajci in krompir- 

jem à 12 oz neto 340 g doza 
(Ham with Eggs with 
Potatoes '— ìzart. zab. 
à 48 doz) 

{sons, irski guljaž à 1 Lbs   . 
neto 454 g doza 
çovedina z zelenjavo à 6 

Lbs 12 oz neto 3062 g 
neto fko    doza 

meso mešano s fižolom kg 
à 12 oz neto 340 g   .   .    doza 
(Meat and Beans, Franlt- 
fmters   and  Beans — 
kart. zaboji po 'AS doz) 

konz. fižol z mesno omako   .   kg 
svinjska omaka s fižolom 

à 30 oz neto 850 g .   .    doza 
(Beans   with  Pork — 
zaboji po 8f in A8 doz} 

svinjska omaka s fižolom 
à 2 Lbs 8 oz neto 1134 g    doza 
(Beans  with  Pork — 

kart. à 18 doz), 
krvavice . kg- 
krvavice v dozah à 12 oz 

neto 340 g ....   .    doza 
(Blood Sausage — kar- 
toni po 'A8 doz) 

hrenovke     .......   kg 
hrenovke v dozah à lLbs 

8 oz neto 680 g .^ .   .    doza * 

U   MLEČKE KONSERVE:' 

; .sladkano     •   •   .   t   •   •   ,   kg 

Cena Cena 
na'debelo   na drobno 

din din 

é.20 

8.20 

12.60 

68.50 

USO 

7.65 

11.20 

9,- 

9— 

SO.— 88.— 

4.80 5.50 

14.- 

74.— 

19•0 .    21.50 

10.80 12— 

19.50 21.50 

13.70 15— 

5.80 > 6.50 

6.50 

8.50 

53— 57— 
11.70 13.50 
5— 5.50 

8.60 9.50 

8.60 9.50 

12.50 

21.30 23.50 

?— lo- 

30— ss.— 

27— 30.— 

•*i •••- 

Blago 

mleko   kond.,  sladkano  à 
15 oz neto 425 g .   .   .    doza 
(Sweetened    condensed 
Milk — kartoni po AS 
doz) 
nesladkano kg 

mleko evap., nesladkano à 
13 oz neto 368 g .   .   . 

mleko evap., nesladkano à 
13 Va oz neto 383 g .   . 

mleko evap., nesladkano à 
14 oz neto 397 g .   .   . 

mleko evap., nesladkano à 
14 Va oz neto 411 g .   . 

mleko evap., nesladkano à 
1 Lbs neto 454 g . . . 
(Evaporated Milk un- 
sweetened — iMrtoni po 
AS doz) 

mleko v prahu pomomastno  "kg 
mleko v prahu à 16 oz neto 

454g  
(Povdered tvhole ,MHk, 
Spray ivhole Milk) 

mleko  v prahu  à  5  Lbs 
neto 2268 g neto fko   .    doza 
(Whole Milk — zaboji 
in kartoni po G doz) 

mleko v prahu à 25 Lbs 
neto  11.34 kg neto  fko 
ploč. boben doza 

• (Dry whole Milk — kar- 
ton po S bobna) 

mleko v prahu polnomast- . 
no à 50 Lbs neto 22.70 
kg neto fico ploč. boben 

mleko   v   prahu   posneto, 
neto kg 
(leseni in lepenlcasti so- 
di po ISO, 175, 200, 220, 
225, 250 Lbs = G8, 
79.A0, 90.70, 99.80, 102, 
lJS40j:g)' 

mleko od soje »Sojalae« 

Cena Cena 
na debelo   na drobno 

din din 

8.10 

ke 

44.60 

194.— 

376— 

7.55 

9— 

51— 

9.- 

kg 9.90 11— 

doza 4.95 5.50 

doza 5.05 5.50 

doza 5•5 5.50 

doza 5.25 6— 

doza 5.55 6— 

"kg 14.80 16.50 

doza 8.90 10— 

48— 

'211— 

410— 

8.50 

10— 

.   C6k— 
MARMELADE: 

U   jabolčna in bezgova,   ...   kg 
(Apple, Elderberry)1 

U   marmelada »Apple Butter« 
à 1 Lbs nçto 454 g .   .    cloza   + 30.60      + "iS-ûu 
(Icartoni po 2A doz) 

U   marmelada   »Apple   But- 
ter« à 1 Lbs 6' oz neto 
624 g doza        38.25 42.— 

U   marmelada »Apple Butter« 
à 1 Lbs 12 oz neto 794 g kozarec   ,+ 67.20      + 63—. 
(kartoni po 12 kozarcev) 

U   marmelada »Apple Butter« 
à   6   Lbs   12   oz   neto 
C062g netofko    doza      167.20        195.-. 
(kartoni po C doz) 

U   marmelada »Apple Butter« 
à   7 Lbs   8   oz   neto 
3402 g .   .   .   neto fko    doza      184.50 202.— 
(kartoni po G doz) 

•   jnarmelada »Apple Butter« 
'       à   8  Lbs   C   oz   neto 

3799 g .   .   .   neto fko    doza      204.80       -22^— 
(luvrtoni po 6 doz) 

TJ   marmelada    »Elđerberr$« 
à   8  Lbs   6   oz   neto        ' 
3799 g .   .   .   neto fko    doza      204.80  .    .224.— 
(Icartoni po G doz) • 

U , marmelada    pomarančna, 
breskova, slivova, ana- 
nasova    , kg       63.25 7f>>— 
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marmelada »Plum Jam« à 
4 Lbs 6 oz neto 1984 g 

neto fko    doza 
marmelada îJam« à 8 Lbs 

6 óz neto 3799 g neto fko    doza 
marmelada Grape, Teach, 

Plum Pinapple, Orange 
à S Lbs 6 oz neto 3599 
gramov neto fko .   .   •    doza 
(kartoni po 6 dos) 

jabolčni želo kg 
jabolčni žele à 8 Lbs 4 oz 

neto   3742 g   neto   fko    doza 
(Pure  Apple  Jelly — 
kartoni po 6 doz) 

jabolčna    marmelada    ne£t>, 
fco zaboj kg 

SOK KONSERVIRAN: 
sok paradižnikov -kg 
paradižnikov sok à 1 Lbs 

2 oz neto 510 g .   .   •    do*a 
(Tom.   Juice,    Tomato 
Juice — kartoni po 24 
doz) 

paradižnikov sok à 46—47 
oz neto 1304 g .   .   •    doza 
(Tonu   Juice,   Tomato 
Juice — Icario^ po 12 
dos) 

paradižnikov  sok  à neto 
2950g neto fko    .   .   •'   doza 
(kartoni po 6 dos) • 

sadni sok, sladkan .... kg 
sadni  sok mes.  à 1  Lbs 

2 oz neto 510 g    .   .   .    doza 
(Orange,  Grape, Blcnd 
itd. Juice — .kartoni po 
24 doz) 

sadni  sok mes.  à 46 oz 
neto 1304 g doza 
(Orange, Grape, Blcnd 
Juice — kartoni po IZ 
dos) « 

koruzni sok konzerviran . . kg 
pomarančni sok v prahu . . kg 
pomarančni sok v prahu 

à 12 oz noto 340 g .   .    doza 
(Orange Juice powder) 

limonin sok v prahu ...   kg 
limonin sok v prahu à 12 

oz neto 340 g ....    doza 
(Limon  Juice   powder) 

grozdni sok v prahu ...   kg 
(Grape beverage potòdcr) 

RAZNE KONSERVE: 

sir v dozah kg 
sir v dozah à 3 Ve oz neto 

110 g doza 
(Cheese Spread,— ?•••- 
toni po 120 dos) 

sir v dozah à 8 oz neto 
227 g doza 
(Proces Chccsc, karton à 
60 in 7S doz) 

maslo s sirom ......   kg- 
maslo,s sirom à'6'A  Lbs 

neto   2948 g   neto   fko    doza 
• (Preserved   Butter   — 

.   Icartoni po 6 dos) 
maslo  s  sirom à  3%   oz 

neto 107 g    .   ..  .   .   .    doza 
maslo   s  sirom °à  3K   oz 

neto 92g ......   doza 

Cena Cena 
ua debelo    na drobno 

din din 

'136.50 149— 

251.30 -274.50 

251.30 274.50 

63.25 70— 

245.— 268.50 

42:50 

19.70 

48.50 

10.70 12— 

;+>   7.20      +   8— 

'+' 17.40     '•*-' 19— 

42.60 46 

— 10.90 - 12. 

-   7.20 -   8 

- 17-40     — la- 

10.20 
546— 

11.50 
600— 

229.30 253— 

364— 400— 

ISS- 168— 

ISI- 203.50 

56.10 61.50 

9  10— 

21.50 

71.75 . 79.— 

' 222.60 244— 

11.50- 12.50 

1G.8Q \4 12-— 

Cena Cena 
Blago na debelo   na drobno 

din dip 
U   maslena mezga   »Arašid«      'kg        43.70 48  

maslena   mezga   »Arašid« 
à   6   Lbs   Jieto   3062 g 

neto fko    doza      144.85 158— 
(Peanut Butter — Icar- 
toni po 6 doz) ' 

U   margarina kg        34.50 37.50 
U   margarina à 1 »• Lbs neto 

794 g doza        34.50 37.50 
U   slanina v kosih kg        42— 46.50 

slanina v kosih à 14 Lbš 
neto   6350g   neto' fko    doza      284.70       .311.50 

U   lojevi ocvirki (bravetina)    .   kg        28.20 31— 
U   lojevi ocvirki doze po 12.50 

kg neto   neto fko doza-kanta      392.50        428— 
U   jajca v prahu    .....   kg   —188.30     —207— 

jajca  v  prahu  à  3  Lbs 
neto 136Ï g    .   .   .   .    dossa   —311.—     —342— 
(Dried Whole Eggs — 
kartoni po 6 dos) 

TJ   koruzna zrna kuhana, za- 
slajena '.   .   kg 4.30 5— 

koruzna zrna kuhana, za- 
slajena à  1  Lbs 4 oz 
neto 567 g   .   .   .   .   .    doza   —   3  3-.S0 
(Sweet   Coru-PrüiccUa 
— kartoni po 24 doz) 

U   fižol, konserviran, kuhan, ' 
zelen,   v   paradižnikovi 
omaki kg 8.60 9.50 

U   zelenjavna juha v prahu     .   kg        20.70 23.  
zelenjavna juha v prahu à .    .  « 

3 Lbs neto 1361 g .   .   .   zav.        33.20 36.50 
(Protein   Pea  Soup  — 
kartoni po IG zav.) 

D   paradižnikova mezga «Ar- 
rigoni» à.neto 410g   .    doza        23.40 26— 
(zaboj po 29 doz) 

MESO SVEŽE: 
fko skl. Navoda ali klav. 

teletina, "govedina   . kg "    29.— — 32— 
priklada: 
jezik - gov. in tel  kg 29.— — 32— 
srce, jetra, ledvico • gov.   . kg 18— 21.— 
srce, jetra, ledvico - telečjo kg 29.— — 32— 
pljuča, vampi » gov. in tel. kg 8.50 10  
vranica, smrčki, rajžel - 

gov. in tel  kg 11— 13.— 
glava z mesom - gov. ... kg 11.— ^     13.— 
glava z mesom - telečja .   . kg -     10— 12  
aogc in kosti  kg 4.25 5— 
vimena  ,   ...   ï   ... .kg 6.80 8.—• 
obrezine  kg —   8.50 10— 

/ svinjsko moso s kostmi 
od domačih prešičev   .   . kg 33.— 38.— 

priklada   — drobovina: 
jezik   .......... kg +' 33— r+ 38— 
srce, ledvice, jetra .   .   ;   . ' kg +• 29.— "+ -32— 
vranica  kg — 11.— 13— 
pljuča, želodec  kg —   8.50 10— 
glava .  f.   ....... kg 12.— 25— 
noge, rep    . kg 7.— •          8.— 
debela čreva >...... kg 4— 5— 
Opomba: Za meso uvoženih pra- 

t       šičev se cena določi posebej in 
objavi ob delitvi. 

KRMILA: 
D   pšenični  otrobi ' "kg 190 2.10 
D   otrobi, rženi, koruzni ...   kg 1.20 140 
D   ajdov »greis« .   .   -   ."',.   •   kg 1.20 14C 
D" sirkove in prošene mekihe   .kg '   0.70 0.90" 
D   oljne »ogače   .,.   .   •   .   ,   kg —'2.21 —   2.63 



-Ô6- 

Blago 

D   sladkorni rezanci     ....   leg 
U   uvožena pokvarjena moka .   kg 
U   mešana živinska krma za 

mlekarice, mleta detelji- 
na, krmilna: pšenica, so- 
ja, proso, koruza, oves    .   kg 

U   bombažne tropine    ....   kg 

RAZNO: 
U   kakao     ........ kg 
U   čaj    . kg 
U   dvopek — prepečenec ... kg 
U   biskvit    .   .'  kg 
D   kocke za juho  (stare za- 

loge)   .....     1000 kom. 
D   paprika zmleta (rdeča) slad. 

La  kg 
D   paprika zmleta (rdeča) slad. 

HA  kg 
D   paprika merkant.  (rjava) kg 

Cena 
na debelo 

din 
1.80 2— 
2.60 3— 

-   2— —   2.40 
-   1.85 —   2.20 

73— 82— 
190.20 213— 
13— ,  14.50 
19,- 21— 

-400— 5Q0— 

146.70 176— 

140.75 169— 
57.15 68.50 

ZAOBALA; 
Kavcija: 
Sodi: 
železni    ...«««.' 
leseni 

kom. 800- 

a) za malinovec, kis .   . kom. 500- 
b) za U mleko v prahu, 

kom. 100.- 

Kadi in vedra : i 

za marmelado    .   .   «   . kom. 200.- 

Vreče: 
za sladkor juta po 100 kg 
.                         po   50 kg 

kom. 
kom. 

500- 
250- 

vse druge juta in platne- 
ne vreče raznih dimen- 
zij, tudi UNRRA    .   . kom. 205— 

papirnate vreče od slad- 
korja \p o 50 kg    ... kom. 50- 

papirnate vreče od ostale- 
ga blaga po •0 kg   .   » kom. 20— 

Zaboji: 
za sladkor 50 kg .   .   .   • kom. 100- 

25 kg .   ,   .   , kom. 50.- 
za tobak — veliki   .   .   t kom. 240.- 
za tobak — srednji     •   . kom. 150— 
za tobak      mali    .   •   , kom. SO.- 
za vžigalice: 
»Raša«   .   .   ,   t, •   f   • kóm. 240.- 
»Solo«    ...,,,, kom. 150— 

kom. 50.- 
kom. 45.-* 

Cena 
B 1 a g o • na debelo   z 

din 
Zaboji : 
obrok K    ...... kom. 20— 
konserv, vis  kom. 20— 
konserv, vez. plošč .   .   . kom. 10— 

•   za sir  kom. 10— 
za milo U « kom. 10— 

U   Zun a-n ji trdi kartoni* 
vseh vrst: din   10.— za 1 kom* 

U   Vezane  plošče : 
d'nien?ile 70x,70cm    .....        „     20 „  1    „ 
dimenzije 90X00 cm .   ,   .   •   .       „    33— „ 1    • 

U   Zaobalne   krpe: 
iz jute   ..........       „    31.— „ 1 kg 
iž bombaž, platna  ......       „    63.— ,, 1 kg 

Doze: 
ploč. posode za med   .   . kom. din 500— 
ploč. posode za olje   ,   . kom. „ 50— 
za ocvirke ...<•» kom. „ 30.— 
za kavo ..•>>•• kom. „ 26— 
za mast    ....... kom. „ 10— 

.za kocke za juho   ... kom. , „ 20,— 
U pločevinaste posode in doze Unrra 

kons, živil preko 2 kg bto težine 
posamezne doze, v kolikor v ce- 
niku že ni določena prodajna ce- ' 

• na za dozo odri. kavcija za dozo: 
od 2— 51 prostornine . , ; . „ 11.—> „ 1 „ 
»    o—101 „ a   .   .   •       ,,.    18.— „ 1    « 
„ 10—201 „ ....       „    26— „ 1    „ 

preko   201 „ ....        „     40.— „ 1-   „ 
Cene za konservirana Živila v pločevinastih posodah, ki 

jih dobavlja UNRRA, eo v ceniku določeno: 
1. bruto za neto, če tehta posoda z vsebino manj ko 2 kg; 
2. neto, če tehta posoda z vsebino več ko 2Ug. Ceno 

posode po ceniku je posebej priračunati ceni neto teže blaga 
samo v primerih, kjer jo v prednjem 'ceniku določena cena 
samo za kg enoto, kot n. pr, pri U kavinem surogatu. Kjer 
pa je v ceniku izračunana cena za dozo, velja cena blaga s 
posodo in so posoda ne sme posebej zaračunati. 

Če ni v ceniku izrecno določeno drugače, veljajo cene t 
vsemi javnimi dajatvami, razen pogodbene, pobotnične in fede- 
ralne takse. 

Glede označbe kratic In prodajnih pogojev veljajo določbe 
cenika St. 3/46 z dne 3. aprila 1946, St. 1129/1 {»Vestnik urada 
za cene pri predsedništvu vlade LRS« z dne 6. aprila 1946, 
št 1/1). 

Ljubljana dne 25. julija 1946. . . 
St. 921/5. 

Pomočnik direktorja urada za cene* 
Dr. Maček Viktor e, r, 

Založba; Durava Oradaeaa lift* LB& urednik; Eohat Robert; il*ka •••••• >••••• & d, — isi ï Ljubljani, 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 

Sedež: Celje. 
"an vpisa: 24. julija 1946 
Besedilo: Državno trgovinsko podjetje 

^i'lezniiia«, podružnica Celje. 
uoratni predmet: nakup in prodaja 

• debelo in na drobno železa in vseh v 
s^

ezninarsko stroko in inštalatersko 
v^

aJočih   izdelkov,  strojev  in  orodij 
e" vrst, motociklov, koles in športne- 
p a£a iÄ železa in stavbenega stekla. 

s. ujetje je pravna oseba pod nadzor- 
sl?111 ministrstva za trgovino in pre- 
,,.tl3°, ki odloča o njegovem prenehanju 
VPojitvi. 

j.l °slovodja poslovalnice na debelo je 
val • Ru<}"lf' Ce].ie> poslovodja poslo- 
ljV•••• "a drobno pa Ilovar Ciril, Ce- 

ftau? P°slovalnico na debelo podpisuje 
p'u" «udolf, za poslovalnico na drobno 
^Podpisuje Ilovar Ciril tako, da sta- 
sai? SV°J PodPis P°leK odtisnjenega, pi- ne8a ali tiskanega besedila firme, 
j I vrdka je podružnica v Ljubljani pod 
.•..? firmo obstoječega   glavnega   pod- 
]etja_ 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. julija 1046. 

Zt 70/46 — A • 280/2 

973. * 

Než: Celje. 
£aa vpisa: 24. julija 1946. 

••. .se<iilo: »Vino« podjetje z vinom m 
l>nli!. °1,limi PÜacaini d. d', v Ljubljani, 
10«••••1•• Celje. 

feinen družbe je; 
iu > <la nakupuje in prodaja na veliko 
ue r°bno vino in druge alkoholne pija- 

••0•• in v tujezemstvu; 
]v-e > da strokovno pripravlja te pridel- 
dej. ? domači in tujezemski trg ter so- 
Hip«-,° Pri izv<>zu in uvozu gori ome- Jç?ih predmetov; 
*aki • ustanav^'a. pridobiva, jemlje v 
°bst ^ -n ••••*°••••• druga, bodisi že 
ke |^eca' bodisi nova podjetja iste stro- 
8trok ?aprave> ki nai služijo namenu te 

Havr a- •••^••• lastna podjetja z usta- 
sl0vAaiÎJeni podružnic in zastopstev, po- 

^^inic in zalog doma in v tujezemstvu. 
"li -rx A 

e04ieluje pri podjetjih z enakim 
e) °,nim namenom; 

^«la •  slremi ^ tem> da s© uveljavi 
boli**111 v tujezemstvu strokovno, čini 

1 dovršeno in tipizirano blago; 
Uk j?a ekrrji za primeren strokovni po- 

1X1 Propagando glede ravnanja z bla- 

Objave 
gom, ki je predmet poslovanja ter v ta 
namen prireja tečaje, predavanja td. in 
izdaja strokovne knjige, spise in podob- 
no. 

Družbina oblika: 
Delniška družba ustanovljena z dovo- 

ljenjem ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo v Ljubljani z dne 1. oktobra 1345. 
II. št. 699/1. Sprememba pravil odobre- 
na z odločbo ministrstva za trgovino in 
pr^krbo z dne 16. VI. 1946. IV. 1712/1-5. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Družba je podružnica v Ljubljani pod 
isto firmo obstoječega glavnega pod- 
jetja. 

Delniška glavnica znaša 1,000.000 din 
in je razdeljena na 1000 delnic po 1000 
dinarjev. Delnice se morajo glasiti' na 
ime. 

Družba objavlja vse svoje razglase 
pravnoveljavno v Uradnem listu svoje- 
ga sedeža in v Uradnih listih sedežev 
svojih podružnic po čl. 5. družbenih pra- 
vil. 

Člani upravnega odbora so: 
Lesar .lože, načelnik oddelka MTP, 
Bernot Zivko, šef kabineta min. ia 

kmetijstvo, 
Nemec Ivan, Član IZOS-a, 
Hubad Jože, gostilničar, 
Vesel Franc, pomočnik upravnika 

»Turist hotela«, vsi v Ljubljani. 
Vodja podružnice je Turnšek Franc, 

upravnik. Celje, Cankarjeva št. 2, na- 
mestnica vodje pa Belič Cita, knjigovo- 
dinja, Celje. Vodnikova 2 — oba ko- 
lektivna prokurista in podpisujeta fir- 
mo podružnice oba kolektivno s pristav- 
kom p. p. (per procura). 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. julija 1946. 

B lì 79/2 

Spremembe in dodatki: 
974. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan  vpisa: 27. julija  1946. 
Besedilo: Iv. Bonač. 
Vpiše se prokuristinja Podhorn Lia v 

Ljubljani, Gajeva ul. št. 10. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 22. julija 194G. 
Rg A I 98/8 

975. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo: I. C. Mayer v likvidaciji. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 

v Ljubljani z dne 24.  maja  1946, Zp 
3805/46, se  vpiše  novi  imetnik  firme 
FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1946 

Rg A II 236/23 

97G. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo: Rižama družba z o. *. 
Po odločbi ministrstva za industri io 

in rudarstvo z dne 10. julija 1916, št. 
Pcrs. 3712, se zbriše delegat Zule Slav- 
ko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. julija 1916 

Rg C V 331/7 
* 

977. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan   vpisa: 27.  julija   1946. 
Besedilo: Tovarna kovinskih izdelkov 

M. Lajovii-, družba z o. z. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 27. VI.'1946, št. Zp 1171/46-6, 
se zaznami, da je prešel delež Lajovica 
Milovoja starejšega v last FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
Rg CHI 209/14 

dne 27. julija UU6. 
* 

978. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo: Učiteljska tiskarna d. d. 
Na  skupščini  dne 30. januarja   1946 

so se spremenila pravila v čl. 11. 
To  spremembo  je odobrilo  ministr- 

stvo za trgovino in preskrbo z odločbo 
z dne 13. julija 1946, IV št. 2678/0. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. julija 1940. 

4g B III 136/10 
* 

97•. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo:   »Viški   mlin«   industrijska 

družba z o. z. v likvidaciji. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo z dne 10. julija 1916, št. 
Pers. 3712, se zbriše delegat Virant 
Alojz. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. julija 1946. 

Rg C V 307/3 

9S0. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 27. julija  1946. 
Besedilo: »Volta« tovarna električne- 

ga materiala, družba z o. z. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodi- 

dišča v Ljubljani z dne 27. VI. 1946, št. 
Zp 1171/46-6, se seznami, da je prešel 
delež Lajovica Milivoja starejšega v last 
J'-LR J. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1946. 

Rg C V 273/21 
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081. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo: Združene papirnice Vevče- 

Gorirânc in Medvode d. d. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 18. aprila 1946, št. Zp 310/ 
/45—24 se zbrišejo: a) člani upravnega 
odbora: Jenko Avgust, Schwinger Ri- 
hard, dr. Bole Ivan, Naglas V.ktor, dr. 
Rekar Ernest, dr. Kobal Alojz, Krof ta 
Kanuš, Jelačin Ivan, dr. Kunst Alojz, 
inž. Knez Tomo, dr. Pogačnik Ferdo, 
Souvan Leo; b) prokuristi: dr. Paviin 
Ciril, Rössmann Josip, Guzelj Milan in 
dr. ing. Krofta Miloš. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1946. 

Rg B I 121/41 

982. 
Sedež: Stražiščc pri Kranju. 
Dan vpisa: 27. julija 1946. 
Besedilo: M. Masterl, tovarna žimna- 

tih izdelkov, družba z omejeno zavezo. 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo z dne 13. julija 1946, št. Pers. 
3980/1, se vpiše delegat Slavic Zorko. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1946. 

Rg C II 139/21 

983. 
Sedež: Sliofja LokaAolodvor (Trata). 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo: Škofjeloška predilnica druž- 

ba z o. z. 
Na podlagi odločbe okrajne zaplem- 

bene komisije v škof ji  Loki z dne 4. 
septembra 1945, št. 81—S/311  in sodbe 
vojaškega sodišča ljublj. vvojnega pod- 
ročja v Ljubljani z dne 23. avgusta 1945, 
št.  Sod  Ì504/45—8, 6e zaznami, da  je 
prešla vsa imovina v last FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. julija 1946. 

Rg C V 138/10 

9S4. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Hans Andrasohitz v Mari- 

boru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

eije v Mariboru od 20. X. 1945, opr. št. 
2322. se vpiše, da je ta firma prešla v 
državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. julija 1946. 

9 Ä 42/10 

985. 
Sedež: Maribor-Košakl. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Otmar Birgmayer, trgovina 

R premogom v Mariboru-Košaki. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 8. IX. 1945, opr. št. 
1554, se vpiše, da je ta firma prešla v 
državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče .v Mariboru 
dne 18. julija 1946. 

9 À 93/4 

986. 
Sedež: Marihr.r. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Ivan Bregar v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene komi- 

sije v Mariboru od 8. IX. 1945 in 16. IV. 
1946, opr. št. 1569 in 1569 a, se vpiše, 
da  je ta firma  prešla v državno last 
FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. julija 1946. 

9 A 101/6 

987. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 23. julija 1946. 
Besedilo: Ludvik Franz in sinovi v 

Mariboru. 
Po odločbi VLRS, ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo od 6. julija 1946, 
zar>. št. Pers 3712/1, se vpiše, da je raz- 
rešena delegatske funkcije Paglavec Na- 
da iz Maribora. To podjetje je prešlo 
s 1. VII. 1916 v direktno upravljanje in 
nadzorstvo  ministrstva   za  trgovino   in 
preskrbo. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 23. julija 1946. 

9 A 51/63 

98,8. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Karl Gränitz v Mariboru. 
Po odločbi mestno zaplembene komi- 

sija v Mariboru od 11. IX. 1945, opr. št. 
1655, se vpi.-e, da je ta firma prešla v 
državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. julija 1946. 

9 A 105/7 

989. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. julija 194"6. 
Besedilo: »Jugosvila« tvornira svile, 

družba z o. z. v Mariboru. 
Na podlagi čl. 1. pravilnika o organi- 

zaciji uprave narodnega imetja od 16. 
VIII. 1945 v zvezi z odločbo ministrstva 
za trgovino in preskrbo od 13. VI. 1946, 
št. I P 2873/46, se ima pri tej firmi iz- 
vršiti likvidacija. 

Likvidator: Korošec Maks, dipl. tek- 
stilni tehnik v Mariboru, Maistrova ul. 
št. 12/11. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator podpisuje firmo tako, da 
pristavi pod besedilo firme svoj lastno- 
ročni podpis. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 19. julija 1946. 

C II 91/36 
*   • 

990. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. julija 1946. 
Besedilo: sJugoteksük družba z o. z. 

v Mariboru. 
Na podlagi čl. 1. pravilnika o organi 

zaciji uprave narodnega imetja od 16. 

VITJ. 1945 v zvezi z odločbo ministrstva 
za trgovino in preskrbo od 13. VI. 1946, 
št. I P 2873/46, se ima pri tej firmi iz- 
vršiti likvidacija. 

Likvidator: Korošec Maks, dipl. tek- 
stilni tehnik v Mariboru, Maistrova 12. 

Likvidacijska  firma:   kakor  doslej s 
pristavkom >v likvidaciji*. 

Likvidator podpisuje firmo tako, da 
pristavi pod besedilo firme svoj lastno- 
ročni podpis. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 19. julija 1946. 
C lì 87/47 

991. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Kaloud, barve, laki, drtift»» 

z o. z. v Mariboru. 
Po odločbi mestne zaplembene konij' 

sije v Mariboru od 28. IX. 1945, opr. «'< 
283 a, se vpiše, da je ta firma prešla v" 
državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. julija 1946. 

C II 41/23 

992. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Ciril Kampol in Co., •••1• 
/Tri in    »AilnviflA   f«   ****t\iri*-.n    *   '"liier*" 

llfll- 

vodnja sodavice in trgovina z m 
mi vodami v Mariboru. 

Po odločbi mestno zaplembene k0nL' 
sije v Mariboru od 24. X. 1945, opr- s ' 
2386, se vpiše, da je ta firma prešla 
državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. julija 1946. 

9 A 72/8 

ile 

993. 
Sedež: Maribor. 
Dan  vpisa: 23. julija  1946. 
Besedilo: Franc Pcrgler, tvornica *£ 

vozove, prikolice in karoserijo v <»a 

boru. 
Po odločbi mestne zaplembene koi" ' 

sije v Mariboru od 25. X. 1945, opr. Sl' 
2497, še vpiše, da je ta firma prešla 
državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodiSče v Mariboru 

dne 23. julija 1046. 
9 A 48/10 

* 
994. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 19. julija 1946. 
Besedilo: Marko Rosner, tekstilna in- 

dustrija Maribor, Meljska cesta. 
Na podlagi čl. 1. pravilnika o °r|ajg* 

zaciji uprave narodnega imetja od 
VIII. 1946 v zvezi z odločbo ministrs^ 
za trgovino in preskrbo od 13. V».     . 
št. I P 2873/46. se ima pri tej nrnu 
vršiti likvidacija. #      .^. 

Likvidator: Korošec Maks, dipl-     j, 
stiln.  tehnik v Mariboru, Maistrova 
št. 12. 
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Likvidacijska firma: kakor doslej s 
Pristavkom >v likvidaciji«. 

f-iKvidator podpisuje firmo tako, da 
Pristavi pod besedilo firme svoj lastno- 
ročni podpis. 
^krožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 19. julija 1940. 
A I 173/9 

Sedež: Maribor, 
ßan vpisa: 19. julija 1946. 
besedilo: Splošna stavbena družba z 

"•£ v Mariboru. 
po odločbi VLRS, ministrstva za  in- 

Qustrijo in rudarstvo od 4. VI. 1946, zap. 
='• Pers 3295/1, je razrešen delegatsko 
«nkcije Pečar Franc in na njegovo me- 

b[.° Postavljen  Knaflič Rogdan. 
Ukrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 19. julija 191«. 
9 B 10/45 

D96. * 
Sedež: Maribor. 
"an vpisa: 18. julija 1046. 
insedilo: Hugo Stark v Mariboru. 

.*° odločbi mestno zaplembeno komi- 
3 v Mariboru od 15. oktobra 1945, 
IČJ1- 205°5 so vpiše, da je ta firma 
OlJv državno last FLRJ- ' Ukrožno kot trg. sodile v Mariboru 

dne 18. julija 1940. 
9 A 50/10 

997, * 

£e(Jež: Maribor, Grajski trg 0. 
••» vpisa; 6. julija 1946. 

,iif6sedilo: Schcrbauni & Co, konmn- 
"' "a družba. 
LûU *° s0 družbenik Hans Georg 
•^•••, industrialec v Mariboru in ko- 
a,„^itista Gustav Scherbaum, industri- 

"* v Studencih in dr. Oton Blanke, od- aiec 

Äv Mariboru. 
"«rožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 6.' julija 1910 
9 À 18/68 

898. • 

ledež: Maribor, Grajski trg b. 
••• vpisa: 4. julija 1946. 

i., esedilo: Schorbaum & Co., koman- 
7»: družba. 

betl*  ,a Podlagi odločbe mestne zaplem- 
ba iA°mis'ie v Mariboru od 15. novem- 
iota t-   ' opr- št- 2087/a» s0 vPiŠ0' da 

2a^rma prešla v državno last. 
stvà     . P°dlagi odloka VLRS ministr- 
es ^ industrijo in rudarstvo od 24. ju- 
vPiL      > zaP- St- l p 3050/46-B, se 
5iw da io za delegata pri tej firmi 
Covati Koren Franjo. 

KfoŽno kot trg. sodišče v Mariboru 
dno 4. julija 1946. 

9 A 18/66 
899. * 

&J* Maribor. 
Beii^Pisa: 23. julija 1946. 

ì1. ir aUo: Tvornica kartonažo allergo« 
••    g0uth i« T- Pschundcr v Mari- 

Po' 
sije „^1.0^! mestne zaplembene komi- 
k. 318•

••'•0• od 15. XT. 1945. onr. 
°u» so .vpiše, da je osnovaa vlo- 

ga  dni/beii.ce  Terezije   T^chunder,  tr- 
govke v Mariboru, v znesku '250.000 din 
pieghi v dr/.auio lasi FLRJ. 
Okrožno kot trg.  sodišče  v  Mariboru 

dne 23. julija 1946. 
9 • 34/10 

ìono. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: >,\Voka« Karl Wesiak in si- 

novi, Maribor. 
Po odločni mestne zaplembene komi- 

sijo v Mariboru od '25. X. 1045, opr. št. 
2171. se vpiše, da jo ta firma prešla v 
državno last   FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne IS. julija 1946. 

9 • 56/16 
* 

1001. 
Sede/.: Maribor. 
Dan \pUa: 23. julija 1946. 
Besedilo: Herman Wögerer, tovarna 

inesiiib izdelkov v Mariboru. 
I'o odločbi VLRS, ministrstva za in- 

dustriio in rudarstvo od 6. julija 1946, 
zap. št. Pers 3712/1, se vpiše, da se je 
razrešil delegatske funkcije Trnjar Šte- 
fan iz Maribora. To podjetje je prešlo s 
I. VII. 1940 v direktno upravljanje in 
nadzoolvo ministrstva za trgovino in 
preskrbo. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 2!î. julija 1946. 
9 A 04/12 

* 
1002. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. julija 1946. 
Besedilo: Vulkanisieranstalt sllostra« 

Hosclick, Strainer & Co. 
I. Na podlagi odločbe mestno zaplem- 

bene komisije v Mariboru od 8. junija 
1946, opr. št. 2950, se vpiše^ da je ta 
firma prešla v državno last FLRJ. 

II. Nadalje se na podlagi odloka upra- 
ve državnega sektorja obrti mariborske- 
ga okrožja v Mariboru od U. jun. 1946, 
št. 433/46 Dr. V/G, vpiše, da jo bil za 
začasnega upravitelja tega podjetja 
imenovan Kdvard Peteln, vulkanizer v 
Mariboru, Kopališka ul. 20. 

III. Na podlagi čl. 1. pravilnika o or- 
ganizaciji upravo narodnega imetja od 
16. avgusta 1945 v zvezi z odločbo mi- 
nistrstva za industrijo in rudarstvo od 
II. junija 1916, zap. št. I P 2795/46 Dr. 
P., se ima pri tej firmi izvršiti likvida- 
cija. 

Likvidator: 
dr. Vilfan Igor, referent pri okrož- 

nem odboru OF Maribor, odsek za in- 
dustrijo in rudarstvo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«:. 

Likvidator podpisuje firmo tako, da 
pristavi pod besedilo firme svoj lastno- 
ročni podpis. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. julija 1946. 
9 À 96/8 

1003. 
crMfv: Mf>?îrn. 

•   Dan vpisa: IS. julija 194bV 

Besedilo: Srednjeevropski rudniki d. 
d. Mežica. 

Na  podlagi dopolnilne odločbe držav- 
ne upupe narodnih dobam v Beogradu 
od 9. julija 19Ui, .,|. 9171'2'. 197. M; \|>i;o, 
da je nadaljnidi 250 akcij, tore.) skupaj 
56.250 akcij  angie.-kih državljanov,  ka- 
terih bivališče ni znano, prešlo v začas- 
no državno upravo. 
Okrožno kot trg.  sodišče v Mariboru 

dne 18. julija 1940. 
B II 11/26 

» 
1004. 

Sedež: Pragcrsko. 
Dan vpi--.i: 19. julija 1946. 
Besedilo:    Državna opekarna Pragor- 

sko. 
Na podlagi odloka VLRS, ministrstva 

za  industrijo in  rudarstvo od  11.  VIL 
1946, zap. št. Pers 3704/1, jo bil razre- 
šen delegatske funkcije Brezovšek Oton 
in  na  njegovo  mesto  postavljen  Rolib 
Franc. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 19. julija 1940. 

A I 214/18 

1005. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 19. julija 1946. 
Besedilo: Sadnik & Krakor, Ptuj. 
Na podlagi čl. 1. pravilnika o organi- 

zaciji uprave narodnega imetja od 16. 
Vili. 1945 v zvezi z odločbo ministrstva 
za trgovino in preskrbo VLRS, oddelka 
za trgovino od 29. VI. 1946, opr. št. IV 
2456/1, se ima pri tej firmi izvršiti li- 
kvidacija. 

Likvidatorja: Vela Konrad, načel- 
nik gospodarskega odseka OK LO Ptuj 
in Rubin Maks, referent gospodarskega 
odseka OKLO Ptuj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorja podpisujeta firmo kolek- 
tivno tako, da  pristavita pod besedilo 
firme svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 19. julija 1946. 

9 A 12/12 

1006. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 19. julija 1946. 
Besedilo: Slavitscb & Heller, trgovina 

z mešanim blagom v Ptuju. 
. Na podlagi čl. 1. pravilnika o organi- 

zaciji uprav© narodnega imetja od 16. 
VIII. 1945 v zvezi z odločbo ministrstva 
za trgovino in preskrbo od 29. VI. 1946 
opr. št. IV 2455/1, ee ima pri tej firmi 
izvršiti likvidacija. 

Likvidatorja: Vela Konrad, načel- 
nik gospodarskega odseka OKLO v Ptu- 
ju in Turk Milan, poslovodja podružnice 
Navoda v Ptuju. 

Likvidacijska firma: kakor doslej g 
pristavkom >v.likvidaciji«. 

Likvidatorja podpisujeta firmo kolek- 
tivno tako, da pristavita  pod besedilo 
firme svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno kot trg. sodišče v Maribora 
4ne 19  juliin 1946. 

A 1 41/11 
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1007. 
.Sedež: Tezno pri Mariboru 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Jugoslovanska «Metro» to- 

pilna družba z o. z. 
Na podlagi odločbe VLRS, ministrstva 

za industrijo in rudarstvo, oboi oddelek 
od 1. VII. 1946. zap. St. I P 3094/46-Dr. 
G., se vpiše: 

1. da se ukine začasna državna upra- 
va te tirme, 

2. da se razreši svojih poslov delegat 
Les Drago. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. julija 194J3. 

C II 55/40 

Izbrisi: 
100S. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 26. julija 1946. 
Besedilo:    »Ncografika«   tiskov.ua   in 

saložna družba z o. z. 
Zaradi  prenehanja obrata. 

Okrožno sodišče v  Ljubljani 
dne 24. julija 1946 

Rg C II 171/33 

1009•* 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 26. julija 1946. 
Besedilo  firme:   »Tkanina«   d.  t 

likvidaciji. 
Zaradi razdružitve. 

Okrožno sodišče v  Ljublj: 
dne 24. julija 1946. 

Rg B III 176/3 

Zadružni registfci 

Vttisi:   • 
1010. 

Sedež: Izlake. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom. 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitve- 
ni načrt za svojo vas; b) da pod vod- 
etvom gospodarskega strokovnjaka izde- 
la proračun obnovitvenih del za vsake- 
ga posameznega člana in za celotni oko- 
liš, nadalje določi višino obremenitve v 
delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana; c) da posreduje med čla- 
ni in narodno oblastjo ureditev zemlji- 
škoknjižnih, služnostnih in drugih ev. 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) da skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira in poraz- 
deljuje med svoje člane gradbeni ma- 
terial; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni usposob- 
ljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 2. novembra 1945 za nedolo- 

čen čas. — Zadružni delež znaša en sto 
dinarjev in se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. — Vsak zadružnik jamči še s 
petkratnim zneskom vpisanih deležev. 
— Priobßila se izvršujejo e tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. — 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo 3 let. — Člani uprav- 
nega odbora so: Hribar Rudolf, lesni tr- 
govec in posestnik, Izlake, predsednik; 
Guna Vinko, šolski upravitelj, Izlake, 
tajnik; Kovač Marija, posestnica, Podli- 
povice, blagajnik; Grilj Martin, posest- 
nik, Vrh; Kolenc Alojzij, učitelj, posest- 
nik, Zagorje; Šešler Jože, posestnik, Ko- 
lovrat; Drnovšek Urban, posestnik, Pu- 
ščava. — Zadrugo zastopata in zanjo 
podpisujeta predsednik in tajnik uprav- 
nega odbora, če sta pa odsotna, dva za 
to oooblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. julija 1946 

Zadr VII 21/3 

1011. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 18. julija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom. 
Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarska ji življenj- 

j-kih potrebščin za član.dvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarsku] 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva :n 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrsto; 

č) najemanje in nakupovanja inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in 'sčajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
člatov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustonovljena na skup- 
ščin' dne 29. junija 1ÎMG za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša petdeset dinar- 
jev in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo, kolikor ni 
v pravilih drugače določeno, s tem, da se 
rnbijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 8 članov, ki jih voli 
skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Košan Tvan, ekonom, Šoštanj, pred- 

sednik; 
Jonko Matko, kmet, Družmirje; 
Macarol Rudolf, uč'telj, Družmirje, 

tajnik; 

Sovič Franc, uradnik, Šoštanj, blagaj- 
nik; 

Goričnik Mirko, kmet, Veliki vrh; . 
Leskovšek Franc, delavec, Družmirje; 
Nahtigal   Franc,   iir-lu/.lvmv,  šolanj; 
Pevec Mirko, upravitelj, Velenje; 
Napotnik Ivan, kmet, Topolščica; 
Stropnik Pavla,  uslužbenka, Šoštanj; 
Kran je Jože, posestnik, Št. II j. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 

ta predsednik in tajnik upravnega id- 
bora, če sta odsotna, pa dva za .to P0' 
oblaščena člana upravnega odbora 

Okrožno bodišče v Celi» 
dne 18. julija 1946 

Zadr VII 22/4 
* 

1012. 
Sedež: Begunje. 
Dan vpisa: 29. julija 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga • um«' 

jcniin  jamstvom  Lcscc-Begunjc. 
Zadruga je bila ustanovljena na skuP" 

ščini dne 6. januarja 1946 za nedolo£eD 

čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisij^0 

izbira za pleme primerno živino svoj'" 
zadružnikov ter vodi o teh živalih l*011' 
trolo;  b)  da vodi  rodovnik  in  molž"0 

kontrolo. Rodovnik mora voditi loče»0 

za pasemsko ustrezajoče in drugo ?f 
vedo.    Molzno    nadkontrolo    in    k°n[ 
trolo   rodovnika   izvaja   pristojna   P0' 
slovna zveza;    c) da nabavlja plenj^' 
sko živino, zlasti plemeujakc in ži/'.'IJ   , 
rejske potrebščine za svoje zadruž']1. 
ali posreduje tako nabavo in vtiov<jv|> 
živino svojih članov v živem ali za*'8' 
nem stanju; č) da prevzema od člaI,.M, 
mleko in ga predeluje in plačuje za "J1 

račun po kakovosti ali povprečno te \ 
mleko in mlečne izdelke vnovčujc;       ; 
da v dosego te naloge postavlja v £V?" 
jem gospodarskem okolišu zbiralnice >'   J 
po potrebi predelovalnice mleka; c) *' 
priskrbi in vzdržuje skupne pašnik'' * 
živino svojih zadružnikov; f) da Prirf'', 
za svoje zadružnike živinske sojine, r" ' 
stave,  premovanja, strokovna pi'edaV£   ' 
nja in kar še spada k pospeševanju z j  i 
vinoreje; g) da izvaja med svojimi.«!3'    j 
>samopomoč« za v sili zaklano živi», 
— Podrobnejše določbo predpiše P^aV'.v 
nik, ki ga odobri skupščina. — Zadriv j 
ni delež znaša 100 din in se mora V1    ! 
čati ob vstopu v zadrugo. — VsaKJm 
družnik jamči še z enkratnim znesKO 
vpisanih deležev.  — Zadruga oDJaV

SI1i 
svoje priobčitve na  zadružni  razgla9 

deski. Vabilo na skupščino se objav .  ' 
di v zadružnem glasilu >Nova ^ruSv 
— Upravni odbor sestavljajo preds ^ 
nik, tajnik, blagajnik in 6 članov m   . 
voli za dobo 3 let'. - Vsako leto lasstoi 
tretjina odbornikov. — Zadrugo zast?Ju. 
voli za dobo 3 let. — vsaito i«» *-- „a 
tretjina odbornikov. — Zadrugo zaSI?Ju. 
upravni odbor. — Za zadrugo PodP '^ 
jeta po dva člana upravnega odbora. * 
katerih sme enega nadomeščati j^ ,'; 
benec zadruge, ki ga za to poooi" 
upravni odbor. 

Člani upravnega odbora so: ZupaD 
nez, posestnik v Begunjah 35. PJ*V,Dji 
nik, Peternel Janez, posestnik v °l°. $, 
vasi 4, tajnik. Eržen Stanko, tjosesw 
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Zapuže 2, blagajnik, Langus Ivan, po- 
sestnik, Le^ne 9, Jalen Andrej, posest- 
nik, Hlebce 21, Vrliunc Jože, posestnik, 
Hraše 11, Jane Franc, posestnik, Begu- 
nje 02, Gorilnik Anton, posestnik, Stu- 
denščice 18, liesman Jože, posestnik, Za- 
puže 3. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. julija 1946. 

Zadr. V 108/1 

1013. 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 23. julija 1946. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

i omejenim jamstvom za Blejski kot. 
Zadruga je bila ustanovljena na eknp- 

šč.ru dne 26. maja 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) prevzemanje 
vseh vrst lesa (gozdnih pridelkov) od 
svojih članov — gozdnih posestnikov, v 
smislu posebnega dogovora pa tudi od 
uprav državnih gozdov in razlaščenih 
posestev ter agrarnih zajednic; b) obde- 
lovanje lesa v polizdelke in izdelke za 
račun članov ter plačevanje lesa po iz- 
vršeni prodaji in po odbitku stroškov; 
c) najemanje, nakupovanje ali zgradi- 
tev nepremičnin in inventarja radi za- 
gotovitve sodobnih obratovališč za ob- 
delovanje lesa; č) poglobitev zadružne 
Vzgoje in zavesti, pospeševanje vaiotr- 
••8• gozdarjenja in gospodarjenja z le- 
s°m sploh. 

Zadružni delež znaša 100 din na 1 ha 
gozdne posesti in se plača ob vstopu. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
ti:m   zneskom   vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem. da jih nabije na zadružni razglas- 
ili deski. — Vabila na skupščino pošlje 
poleg tega vsem LOO, v območju kate- 
rih zadruga posluje. Vsi člani morijo 
biti povabljeni na skupščino s pisme- 
ii m vabilom najmanj 8 dni pred skup- 
ščino. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega -id- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
n|U, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 5 članov, ki jih voli 
Skupščina za dobj 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Ogris  Krišpin,  Podnom 34,  predsed- 

nik, 
Vovk Anton, Grad 119, 
Klinar Matija. Podhom 72, tajnik, 
Pretnar Jože. Rečica 41, blagajnik, 
Gole Janez, Zasip 44, 
Per Janez, Krnica 63, 
Kopret Anton, Bohinjska Bela'28. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. julija 1946 

Zadr. V 108/1 

* 
1014. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 22. julija 194G. 
Besedilo: Gorenjska riborska zadruga 

* «meiptiim iamstvom  v Kraniu. 

Zulruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 29. aprila 1016 za nedoločen 
ča=. 

Naloga zadruge  je: 
a) pos; sevali sladkovodno ribaretvo 

m ribolov v splošnem; 
b) postavljati la-tne ribogojnice in 

ribnike, gojiti v njih ribe, ribji zarod, 
mladice in  rake; 

c) čuvati ribarske revirje, nadzorova- 
ti  vodne steze in čistilne naprave; 

č) izdajati svojim članom ribolovne 
pravice v svojdi, v najem ali upravlja- 
nje prevzetih vodah, v okviru obstojo- 
čih zakonov; 

d) nabavljati svojim članom vse vrste 
ribarskih potrebščin 1er vse v ribarsko 
stroko spadajoče predmete brez posred- 
nikov; 

e) pridobivali zase in za svoje člane 
ribarske pravice in revirje brez posred- 
nikov; 

f) ustanavljati ribiške zadruge pro- 
dajalne in po-dovaliiiee v zaprtih pro- 
storih in na prostem; 

g) vnovčevati vse vrste sladkovodnih 
rib in rakov; 

h) prirejati svoj'm članom poučne iz- 
lete, tekme, razstave sladkovodnih, 
morskih, domačih in importiranih rib 
in rakov, ki bi mogle našemu trgu, ri- 
barskemu in zadružnemu razvoju na 
kakršen koli način koristil:; 

i) prirejati in pospeševati diskusje o 
preizkušenih znanslvendi uspehih iz ri- 
barske stroke ter vzpostavljati zveze s 
strokovnjaki, strokovnimi in znanstve- 
nimi društvi, doma in v tujini, ki ima- 
jo podobne namene-, 

j) naslavljati na federalne in zvezne 
državne oblasti predloge, peticije, mne- 
nja itd. v ribarskih zadevah; 

k) izdajati, naročati in širiti med svo- 
je člane vse v ribarsko stroko spadajoče 
strokovno čtivo; 

1) prirejati poučne tečaj© za ribiške 
čuvaje in športne ribiče. 

Zadružni delež znaša •000 din in se 
mora vplačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisan'])   deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni razfflasni deski. Vabilo r;a 
skupščino pošlje vsem LOO, v območju 
katerih posluje in vsem članom, sled- 
dnj'm najmanj 8 dni pred skupščino 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik, tainik, blagajnik, 
načelniki odsekov in 5 članov in se vo- 
li za dobo 3 let. 

Vsako leto izstopi tretjina odborni- 
kov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Mayer Mavrilj, zastopnik piv. Union 

v Kranju, predsednik, 
Torkar Julij, trgovec v Lescah 86, 

podpredsednik, 
Rpholj Stane, tehn. uradnik v Kranju, 

tainik. 

Svab Franc, čevljar v Kranju, blagaj- 
nik, 

Kapus Anion, svetnik v pek. v Ra- 
dovljici, 

Lakota Mirko, hotelski poslovoija v 
Kranju, 

Marenčic Mirko, pose-tn k, Križo- 
Tržič 2, 

Sega Boris, gozdar na Jesenicah. 
Jeglič Rudolf, kamnosek v Kranju. 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
dne 16. julija 1946. 

Zadr. V Ì04/1 

1015. 
Sedež: Kresnice. 
Dan  vpisa: 23. julija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru 

ga z omejenim jamstvom v   Kresnicah 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 26. maja 1946 za nedoločei 
čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potr?D,šč:n za 
članstvo brez posrednikov; b) vnovčova- 
nje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov; c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor: sad.arstva. 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, če- 
belarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrst-;; č) naje- 
manje in nakupovanje inventaria ,n ne. 
premičnin, kolikor je v zadružno korist; 
d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejšega 
sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Zadružni delež znaša 300 din in se 
vplača v 3 letih. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje ptiobčilvj s 
tem, da jih nabije na zadružni razglasni 
deski Vabilo na skupščino pošlje poleg 
tega vsem LOO, v območju k-rorih po- 
sluje in vsem članom, slednjim najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če =ta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsedn'k, tajnik, blaaajn'k, 
morebitni načelniki odsekov in 3 čla- 
ni, ki jih voli skupščina za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Godec Jože. gostilničar, Kresniške po- 

ljane 43, predsednik, 
Špunt Ivan, gostilničar, Kresnice 18, 

podpredsednik, 
Martinšek Avgust, uradnik. Kresnice 

41. tajnik. 
Juvan Alojz, pastajenačelnik. Kresni- 

ce 38, blagajnik. 
Mrgole Frančiška, gospodinja, Kreg- 

niški vrh 34, 
Moli Karol, železničar, Kresniške po- 

ljane 41. 
Lovše Valentin, posestnik, Sp. Ribče 

št. 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
N dne 18. julija 194G. 

Zadr. • 105/1 
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1016. 
Sede/:  Ljubljana. 
Dan vpisa: 2:;. julija 1946. 
Besedilo:  Umetniška  zadruga z ome- 

jenim jamstvom   v  Ljubljani. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 26. junija 1940 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da nabavlja in 
izdeluje za svoje člane vse potrebščine, 
ki jih potrebujejo za izvrševanje svo- 
jega umetniškega poklica,- b) da vnov- 
čuje umetniške izdelke; c) da pomaga 
oskrbeti svojim članom delavnice in 
stanovanja; č) da prireja razstave in 
predavanja zaradi popularizacije umet- 
nosti med širokimi ljudskimi množica- 
mi; d) da izdaja umetniške revije, mo- 
nografije, reprodukcije originalnih 
umetniških del itd.; e) da se umetni- 
ško udejslvuje v sklopu ostale zadruž- 
ne organizacije LRS; fi d* skrbi za fi- 
nančna sredstva za udejstvovanje za- 
druge in njenih članov. Lahko ustanav- 
lja tudi poslovalnice, če se ji zdi to pri- 
merno. 

Zadružni dele/, znaša 1000 din. ki se 
vplača ob vstopu v zadrugo ali v 10 
enakih mesečnih obrokih. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
zadružni   razglasni   deski.    Vabilo   na 
skupščino se pošlje vsem članom, in si- 
cer    najmanj   8   dni   pred   skupščino. 
Upravni  odbor  sestavljajo  predsednik, 
podpredsednik, tajnik in 5 do 15 članov 
in se vrli za dobo dveh let. 

Zadrugo zastopa   upravni odbor. 
Zanjo    podpisujeta    po    dva    člana 

upravnega odbora, od katerih sme ene- 
ga nadomeščati pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Vidmar    Drago,    slikar v Ljubljani, 

Gerbičeva 41, predsednik, 
Didek Zoran, slikar v Ljubljani, Sv. 

Petra cesta 10, podpredsednik, 
Jak'ac Božidar, rektor akademije upo- 

dabljajočih umetnosti v Ljubljani, Pred 
Škofijo 21, 

Kalin Zdenko, kipar v Ljubljani. De- 
telova 5, 

Omerza Nikolaj, slikar v Ljubljani, 
Cankarjevo nabrežje 3, 

Kralj Mara, slikarica v Ljubljani, 
Gerbičeva 11, 

Gerlovič Alenka, slikarica v Ljublja- 
ni. Prule 15, 

Ravnikar Ljubo, slikar v Ljubljani, 
Dvorakova 13, 

Petrič Dušan, slikar v Ljubljani, Ce- 
lovška 78, 

Kobe Boris, inženir-arhitekt v Ljub- 
ljani, Rimska 7. 

Okrožno sodišče v Ljubliani 
dne 16. julija 1946 

Zadr. V 107/1 

101?. 
Sedež: Višnja gora. 
Dan vpisa: 22. julija 1946 na podlagi 

sklepa okrožnega sodišča v Novem me- 
stu z dne 24. VI. 1946. št. Zadr. I 
133/22. 

Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 
dajna zadruga z omejenim jamstvom v 
Višnji gori. 

Zadruga ima namen: 
1. nabavljati svojim zadružnikom go- 

spodarske in gospodinjske potrebščino 
in obratne izdelke vsake vrste ali jim 
nabavo posredovati; 

2. vnovčevati pridelke ali izdelka 
svojih zadružnikov v nepredelanem ali 
predelanem stanju; 

3. nabavljati si za dosego tega name- 
na  potrebne stavbe   in   inventar. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Poslovni delež znaša 50 din, ki se 
plača ali takoj pri vstopu ali v obrokih, 
vendar najkasneje v enem letu. Vsak 
zadružnik vpiše lahko tudi nadštevilnc 
poslovne deleže, toda največ enega, ka- 
terega pa tudi lahko odpove. 

Jamstvo je omejeno; vsak zadružnik 
jamči z vpisanimi poslovnimi deleži Pn 
še z enkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. 

Oznanila se objavljajo na razglasni 
deski v zadružni poslovalnici, vabila na 
skupščino pa poleg tega še v listu »Na- 
rodni gospodar« v Ljubljani. Skupščina 
z dne 26. V. 1940. 

Upravni odbor sestoji iz 6 zadružni- 
kov. 

Poslovna doba traja 3 leta. Vsako le- 
to izstopi ena tretjina članov, ki jih pr- 
vo in drugo leto določi žreb, pozneje pa 
izstopijo po preteku poslovne dobe. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Besedilo zadruge podpisujeta skupno 

dva člana upravnega odbora ali pa en 
član upravnega odbora s še enim po- 
oblaščenim  uslužbencem   zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Habjan Anton, posestnik. Nova vas 4. 
Vovk Janez, posestnik, Blečji vrh 3, 
Vozel Franc, posestnik, Gor. Draga 

št. 14. 
Podržaj Alojz, posestnik, Zavrtača 2, 
Groznik Alojz, posestnik. Stari trg 3, 
Gros Janez, posestnik, Kamno brdo 

št. 2. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 16. julija 1946 
Zadr. V 103• 

1018. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 15. julija 19«5. 
Besedilo: Ribarska zadruga % omeje- 

nim jamstvom v Mariboru. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 31. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) pospeševati 
sladkovodno ribarstvo in ribolov v 
splošnem, b) postavljati lastne ribogoj- 
nice in ribnike, gojiti v njih ribe, ribji 
zarod, mladice in rake, c) čuvati ribar- 
ske revirje, nadzorovati vodno steze in 
čistilne naprave, č) izdajati evojim čla- 
nom ribolovne pravice v svojih, v na- 
jem ali v upravljanje prevzetih vodah v 
okviru obstoječih zakonov, d) nabavlja- 
ti svojim članom vse vrste ribarskih 
potrebščin ter vse v ribarsko stroko spa- 
dajoče predmete brez posrednikov, e) 
pridobivati zase in. za člane ribarske 
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pravice in revirje brez posrednikov, 0, 
ustanavljati ribiške zadružno prodajal- 
ne in poslovalnice v zaprtih prostorih 
in na prostem, g) vnovčevati vse vrste 
sladkovodnih rib jn rakov, h) prirejati 
svojim članom poučne izlete, tekme, raz- 
stave sladkovodnih, morskih, domačih 
in importiranih rib in rakov, ki bj mo- 
gle našemu trgu, ribarskemu in zadruž- 
nemu razvoju na kakršen koli način 
koristiti, i) prirejati in pospeševati dis- 
kusije o preizkušenih znanstvenih uspe- 
hih iz ribarske stroke ter vzpostavljati 
zveze s strokovnjaki, strokovnimi i" 
znanstvenimi društvi doma in v tujini, 
ki imajo podobne namene, j) naslavlja- 
ti na federalne in zvezne državne obla- 
sti predloge, peticije, mnenja itd. v ri- 
barskih zadevali, kj izdajati, naročati in 
širiti med svoje člane vse v ribarsko 
stroko spadajoče strokovno čtivo. 

Za dosego te naloge si sme zadruga 
priskrbeti potrebne stavbe in tehnične 
naprave ter si pribaviti v ta namen po- 
trebne koncesije. Vse te naloge oprav- 
lja zadruga radi samopomoči in izbolj- 
šanja gospodarstva svojih članov in de- 
lovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 500.— dinarjev 
in se plača ob vstopu v zadrugo. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še s petkratnim zneskom osnovnega 
članskega deleža. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni načelniki odsekov in 10 članov, ki 
jih vse voli skupščina za dobo treh let. 
Vsako leto se izmenja ena tretjina čla- 
nov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo, podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po* 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
dr. Senekovič Ivo, pravnik v Maribo» 

ru, predsednik; 
dr. Drnovšek Janko, primarij v Ma- 

riboru, podpredsednik; 
Gajšek Božidar, želez, uradnik v Ma- 

riboru, tajnik; 
Gilly Alfonz, bančni uradnik v Mari- 

boru, blagajnik; 
Osojnik Janko, državni uradnik v Ma- 

riboru, odbornik; 
Vokač Oton, knjigovodja v Mariboru, 

odbornik; 
Gorup Zdenko, lekarnar, Maribor, od- 

bornik; 
Bizjak Albin, čevljarski mojster, Ma- 

ribor, odbornik; 
Rudi Vilko, ekonom, Maribor, odbor- 

nik; 
Franič Roman, uradnik, Maribor, od- 

bornik; 
Maroh Peter, trafikant, Ptuj, odbor- 

nik; 
Svetina Miran, tajnik OKLO Maribor, 

odbornik; 
Šajha Ferdinand, železniški uradniK, 

Ptuj, odbornik; 
Silec Jože, profesor, Maribor, odbor- 

nik; 
•••••••• Franc, upokojenec, Maribor, 

odbornik; 
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Bajde Miirtin, sodni uradnik v pok., 
Maribor, odbornik. 

1'akovec   Ladislav,   uradnik,  Maribor, 
odbornik. 

Okrožno  kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 15. julija Hill: 

Zadr U 136/2 
* 

1«/..,. 
Sede/.: Šmartno na 1'ohorj, 
Dan vpisa: 13. julija 1946. 
Besedilo: Lesno produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom v šniartnem na 
l'ihorju. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
šč'ni dne 10. maja 1946 za nedoločen 
čas 

haloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst le<.i (gozd- 

nih pridelkov) od svojih članov-gozdnih 
porotnikov, v smislu posebnega dogo- 
vora pa tudi od uprav državnih gozdov 
in razlaščenih posestev ter agrarnih za- 
jednic; 

b) obdelovanje lesa v polizdelke ;n 
izdelke za račun članov ter plačevanja 
lesi po izvršeni prodaji in po odbitku 
6ti")~kov; 

e) najemanje, nakupovanje ali zgra- 
ditev nepremičnin in inventarja rad. za- 
gotovitve sodobnih obratovalno za ob- 
delovanje lesa; 

è) poglobitev zadružne vzgoje in za- 
••-ti, pospeševanje smotrnega gozdar- 
i°nja in gospodarjenja z lesom sploh. 

Vse te naloge opravlja radi sumopo- 
Jiofi in izboljšanja gospodarstva -vojih 
cJanov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 30.— na 
1 ha gozdne posesti in se placa ob vsto- 
pu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči se z desetkratnim znesk-mi vpisa- 
nih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z objavo na za- 
družni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
Odsekov in 4 člani, ki jih voli skupšči- 
na za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja ena tretjina 
Članov upravnega odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Strehar Ivan, posestnik, Zg. Prebu- 

kovje, predsednik; 
Motaln Matija, posestnik, Smrečno, 

tajnik; 
Sernec Mirko, posestnik, Šmartno, 

blagajnik; 
Pregi Ivan, posestnik, Frajham, od- 

bornik; 
Turner Maks, posestnik, Smrečno, od- 

bornik; 
Pristovnik Ivan, posestnik, Šmartno, 

odbornik; 
4Fifer Ivan, posestnik, Bojtina, odbor- 

nik; 
Podvršnik Pavel, posestnik, Šmartno, 

odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 13. julija 1046 
Zadr II 135/2 

1020. 
Sedež: Št. Janž pri Dravogradu": 
Dan vpiVa: 13. julija 1946, 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Št. Janžu pri Dravo- 
gradu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 30. maja 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitve- 
ni načrt za svojo vas; b) da pod vod- 
stvom gospodarskega strokovnjaka izde- 
la proračun obnovitvenih del za vsake- 
ga posameznega člana in za celotni oko- 
iiš, nadalje določi višino obremenitve v 
delu in denarju in odplačilni načrt za 
vsakega člana; c) da posreduje med čla- 
ni in narodno oblastjo ureditev zemlji- 
škoknjižnih, služnostnih in drugih ev. 
spornih odnosov (komasacija); č) da 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del: d) da skup- 
no nabavlja in izdeluje, zbira in poraz- 
deljuje med svoje člane gradbeni ma- 
terial; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih mori pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni usposob- 
ljenosti. 

Zadružni delež znaša 500.— din in se 
plača ob \stopu v zadrugo. — Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči ^e z 
desetkratnim zneskom vpisanih deležev. 
— Oznanila se izvršujejo z objavo na 
zadružni razglasni deski. — Upravni 
odbor sestavljajo predsednik, taimk. 
blagajnik, morebitni načelniki odsekov 
in 5 članov, ki jih vse voli skupščina za 
dobo treh let. — Zadrugo zastopata in 
zanjo podpisujeta predsednik in tajnik 
upravnega odbora, če sta odsotna, pa 
dva za to pooblaščena člana upravnega 
odbora. — Člani upravnega odbora so: 
Konečnik Jože, kmet, Bukovska vas, 
predsednik; Gnamuš Franc ml, trgo- 
vec, St. Janž, tajnik; Sirnik Oton, kmet, 
Otiški vrh, blagajnik; Bart Adolf, po?, 
sin. Št. Janž, odbornik; Vrhovnik Gre- 
gor, kmet. Otiški vrh, odbornik; Marzel 
Franc, kmet, Sv. Jedert, odbornik; Qu- 
zej Ivan, kmet, Bukovska vas, odbornik; 
Rotovnik Henrik, kmet, Otiški vrh, od- 
bornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 13. julija 1046. 

Zadr II 134/2 
* 

1021. 
Sedež: črneča vas. 
(Okoliš obsega kraje: Črneča vas, 

Ošterc, Dolšče, Avguštine, Vrbje, Vrta- 
če, Prušnja vas, Frluga, Črešnjevec, 
Gradnje.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z om. 
jamstvom v Črneči vasi. 

Zadruga je ustanovljena dne 7. okto- 
bra 1045 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 

terenske razmere in izdela obno\itveni 
načrt za svojo vas; ti) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pi >- 
račun obnovitvenih del za v.-akoga po- 
sameznega člana m za celotni okol '•>'• 
nadalje določi višino obremenitve v d> 
lu in denarju in odplačilni načrt za \*i- 
kega člana; c) da posreduje med čiaii 
in narodno oblastjo ureditev zemlji- 
škoknjižnih, služnostnih in drugih ev. 
spornih odnosov (komasacija); č) <(a 
priskrbuje kredit za nabavo materiala 
in izvedbo obnovitvenih del; d) <a 
skupno nabavlja in izdeluje, zbira n 
porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 
položljivih delovnih moči pod vodstvon 
tehničnega strokovnjaka obnovi peri- 
scila naselja po predloženem in odobr >- 
nem obnovitvenem načrtu; )') da ) o 
možnosti od pristojnih vojaških oblaki 
izposluje pritegnitev delovn.h moči, zi l- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov 1er jim ixlr *.- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 100 di i. 
— Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Zadruž- 
ni deleži se ne obrestujejo in se nanje 
ne izplačujejo dividende. — Upravni 
od" or sestavljajo predsednik, . tajnik, 
blagajnik in 4 odborniki. Zadrugo' za- 
stopa upravni odbor ali tisti, ki ga ta 
pooblasti, njeno firmo pa podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora. — 
Skupščinski sklepi in priobčitve zadru- 
ge se objavljajo na zadružni razglasni 
deski, kolikor pravila ne določijo dru- 
gačnega načina objavljanja. 

Člani prvega načelstva so: Kučić An- 
ton, pos, v Črnečj vasi 36, predsednik, 
Juršič Karolina, pos. hči v Črneči vasi 
št. 31, tajnica. Pire Franc, pos. v Črneči 
vasi 22, blagajnik, Zupan Franc, pos. v 
Ržišču 6, odbornik. Čučnik Jože. pos. v 
Orehovcu 18. odbornik. Zulič Anton, 
pos. v Vrtači 3. odbornik. Bizjak Alojz, 
posestnik v Globočicab 3, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mesta 

dne 20. julija 1040. 
Zt 56/46 — Zadr U HC/1 

1022. 
Sedež: Sortražica. 
(Okoliš zadruge obsega vse kraje biv- 

šega   sodnega  okraja   i?ibnica.) 
Besedilo: Suha roba, zadruga z om. 

jamstvom v Sodražici. 
Zadruga je ustanovljena na skupšči- 

nah 13. I. in 24. II. 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava lesa in ostalih potrebščin 

za lesno domačo obrt; 
b) strokovno vodstvo proizvodnje les- 

ne domače obrti, kolikor ne proizvaja 
zadruga sama; 

c) vnovčevanje teh izdelkov; 
č) najemanje, nakupovanje ali zgra- 

ditev nepremičnin in inventarja, zlasti 
tudi skladišč, v dosego te naloge; 

d) organizacija krošnjarskega odseka 
v soglasju z obstoječimi predpisi obla- 
sti; 

e) prirejanje strokovnih tečajev in 
razstav za izboljšanje izdelkov in raz- 
širitev trga; 
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f)   dviganje zadružne zavesti članov. 
V?e te naloge opravlja radi samopo- 

moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov m delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 200 din; jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
le z desetkratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. Zadružni deleži se ne obrestujejo 
• se nanje ne izplačujejo dividente. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik in 15 odbornikov. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblašče- 
na člana upravnega odbora. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
»e nabijejo na zadružni razglasni deski 
in objavijo v zadružnem glasilu >Nova 
zadruga«. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Trošt Janko, Ribnica št. 61, predsed- 

nik, 
Lušin Lojze, Sodražica št. 35, odbor- 

nik, 
Levstek France, Sodražica št. 105, 

tajnik, 
Lovrenčič Anton, Sodražica št. 55, 

blagajnik; 
Ivane Adolf, Sodražica št. 89, odbor- 

nik, 
Šega Alojz, Ravni dol št. 2, odbornik, 
Marolt Anton, Gorenja vas št. 58, od- 

bornik, 
Levstek Anton, Graben št. 1, odbor- 

nik, 
Peterlin Anton, Slatnik št. 28, odbor- 

nik, 
Gregorio" Ivan, Podklanec št. 8, od- 

bornik, 
Drobnič Janez, Zigmarice št. 40, od- 

bornik, 
Šile Franc, Zamostec št. 38, odbornik, 
Campa Leopold, Jurjevica št. 10, od- 

bornik, 
Pakulje Jože, Bukovica št. 3, odbor- 

nik. 
Kozina Karol, Prigorica št. 3, odbor- 

nik, 
Prijatelj France, Vinice št. 31, odbor- 

nik, 
Podlogar Jože, Turjak št. 18, odbor- 

nik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 20. junija 1946. 
Zt 43/46 — Zadr II 103/1 

Spremembe in dodatki: 
1023. 

Sedež: Kropa. 
Dan vpisa: 22. julija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga v Kropi in Kamni gorici z. z o. j. 
Na skupščini dne 7. aprila 1946 so 

bila spremenjena zadružna pravila in 
se je spojila s to zadrugo Kmetska na- 
bavna in prodajna zadruga z o. j. za 
okoliš Ovšiše s sedežem na Dobravi. 

Besedilo zadruge odslej: Nabavna in 
prodajna zadruga z omejenim jamstvom 
za Kropo in okolico v Kropi. 

Zadružni delež znaša 500 din. Uprav- 
ni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, 
blasajnik. morebitni načelniki odsekov 
in 7 do 10 članov, ki jihvse voli skup- 
ščina z nadpolovično večino glasov. 

Izbriše se član upravnega odbora Da- 
kol Karol. 

Vpišejo se no\j člani upravnega od- 
bora: 

Ažman Ivana iz Krope, Praprotnik 
Jernej iz Krope, Vari Jože iz Kamne 
gorice, Resman Jo?o iz Dobrave, Sitar 
Filip iz Mi^ač in Brtonrolj Janez u 
Podblice. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  17.  julija   1046 

Zadr. I  108,36 

1024. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2P  julija 1946. 
Besedilo: Glavna kmetijska Dlagovna 

zadruga z o. j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
19. VII. 1946, št.' 2673/45, • je zadruga 
prestala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorji: Strle Franc, Belič Vik- 
tor, Kristan Cvetko, Cerne Etbin, Maric 
Lojze in Ogrizek Andrej, vsi v Ljublja- 
ni. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«:. 

Likvidatorji podpi&ujejo likvidacijsko 
firmo tako, da dva izmed njih pristavi- 
ta pod besedilom firme svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1946. 

Zadr. IV 128/9 

1025. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. julija 1946. 
Besedilo: Gospodarska zveza, zadruga 

z o. j. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
19. VIL 1946, št.' 2673/45, je zadruga 
prestala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorji: Strle Franc, Belič Vik- 
tor, Kristan Cvetko, Cerne Etbin, Maric 
Lojze in Ogrizek Andrej, vsi v Ljublja- 
ni. 

Likvidacijska firma kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo tako, da dva izmed njih pristavita 
pod besedilo firme svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1946. 

Zadr. ìli 98/117 

1026. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. julija 1946. 
Besedilo: Kmetijska družba, zadruga 

z omejenim jamstvom. 
Po odločbi Iniciativnega zadružnega 

odbora za Slovenijo v Ljubljani z dne 
19. VII. 1946, št. 26473/46, je zadruga 
prestala in se ima izvršiti likvidacija. 

Likvidatorji: Strip Franc, Belič Vik- 
tor, Kristan Cvetko, Cerne Etbin, Maric 
Lojze in Ogrizek Andrej, vsi v Ljublja- 
ni. 

Likvidacijska   firma  kakor  doslej  s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

_ Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo tako, da dva izmed njih pristavita 
pod bpsedilo firme svoja podpisa 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1946. 

Zadr. III 67/21 

1027. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo: Vzajemna pomoč,  kreditna 

zadruga z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

Izbriše se član upravnega odbora Ma- 
ček  France, vpiše  pa član  upravnog« 
odbora   Benedik   Miroslav,   uradnik   * 
Ljubljani, Suvoborska cesta št. 11 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1946. 

Zadr I 28/43 

1028. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. julija 1946. 
Besedilo: Zadruga prvib ljubljanskih 

postreščkov z omejenim jamstvom ? 
Ljubljani. 

Izbrišeta ee člana upravnega odbora 
Ropret Pavel in Gričar Franc, vpišeta 
pa se člana upravnega odbora: 

Cimerman Alojzij in Vrankar MIha. 
oba iz Ljubljane. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. julija 1946. 

Zadr I 81/85 

1029. 
Sedež: Gibina-Razkrižjc. 
Dan vpisa: 17. julija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. J. 

v Gibini-Razkrižju. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 

ga odbora: Golenko Karel, posestnik pri 
Sv. Urbanu; Alt Ivan, kmet v Gibini; 
Zanjkovič Štefan, posestnik v Razkrižju; 
Mikulek   Anton,  kmet  v   Banfju;  Kosi 
Alojz, kmet v Robadju in Matodije Me- 
din v Banfju, vpišejo pa se novoizvolje- 
ni  člani  upravnega odbora:  Trstenjak 
Jožef, kmetovalec v Gibini št. 52, /Šu- 
man Jožef, kmetovalec v Šafarskem 7 in 
Sčavničar Rudolf, kmetovalec v Gibini 6. 

Okrožno kot trg. 6odiščo v Mariboru 
dne 15. julija 1946 

3adr II 79/6 

1030. * 
Sedež: Črnomelj. 
Besedilo: Kmetijska zaaruga z ô. j. v, 

Črnomlju. 
Na podlagi zapisnika zbora zadruž- 

nikov Kmetijske zadruge z omejenim 
jamstvom v Črnomlju z dne 8. oktobra 
1944 in zapisnika nove reorganizacij- 
sko skupščine z dne 10. marca 1946 se 
izvrše v zadružnem registru Za-'- 1 7^ 
pri firmi Kmetijska zadruga z i. v 

Črnomlju — naslednje spremeni bt-: 
Zbrišejo se dosedanja pravila in iz- 

stopivši načelstveni člani: predsednik 
spredaj navedene zadruge Skubic Jože iz 
Črnomlja 234 in odborniki Bahor Janez 
iz Dragovanje vasi 18, Lozar Josip iz 

Rožancev 9, Šterbenc Josip iz Črnomlja, 
Šterbenk Karol iz Črnomlja, Majerle 
Franc iz Črnomlja in Springer Jakob 
iz Petrove vasi št. 3, vpišejo pa se nova 
po IZOS-u izdana pravila, po katerih s© 
prednje besedilo firme preimenuje v 

»Nabavna in prodajna zadruea z onicje; 
i nim jamstvom y Črnomlju. 
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Sedež: Črnomelj kot doslej. 
• Okolij zadruge obsega kraje: mestni 
*JJidski odbor v Črnomlju in 26 krajev- 
nih odborov v okolici. 
v Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
cas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

ih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarska 
Panog kakor sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
'gozdarstva, Če in dokler ni v istem oko- 
llsJi posebne zadruge te vrste; 

c") najemanje in nakupovanje inven- 
ta in nepremičnin, kolikor je v Za- 
^UŽno  korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
Prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
k'a sodelovanja ter prebujanje zadruž- 
np zavesti. 

^sp te naloge opravlja radi samopo- 
?}n(V'i in izboljšanja gospodarstva svojih 
(,Janov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 150 din. Vsak 
Zad-ružnik jamči še z dvajsetkratmm 

#z"«skom vpisanih deležev. Zadružni de- 
i   ' se ne obrestujejo in se nanje ne 

7••••• dividende. 
uPravni odbor sestavl|ajo predsed- 

,1 ' Podpredsednik, tajnik, blagajnik. 
Jnoiohitni načelniki odsekov in 12 od- 
4''n'ltflv. 
. zadrugo zastopata in zanjo podpiau- 
•'• vedno po dva člana upravnega od- 
.'Ora. 
..Pbjave  in  priobčitve zadruge se na- 

J?io na zadružni razglasni deski. 
v ^lani novega upravnega odbora so 
'f vpisana člana upravnega odbora za- 
,ri,Se pod prejšnjim nazivom, in sicer 
t(!v Medic Franc, ki je odslej predsed- 
!"k novo organizirane zadruge in Ster- 
ne Janez kot odbornik; 

novoizvoljeni člani upravnega odbo- 
ra so: 

^enič Janez, kmet, Zorencj št. 8, pod- 
^dsednik; 
•^ "ranešič Janko, trgovski nameščenec. 
* odlog št. 2, tajnik, 
v Valeric Katka, trgovska nameščenka, 
iVojna vas št. 22, blagajnik, 
fjKovačič    Milan,    mizarski pomočnik, 
uradac št. 15, odbornik, 
..^alič Miko, posestnik, Vinica št. 27, 
>rnik, 

#MU 
dic Jože, posestnik, Pribinci št. 6, 

gornik, 
^terk Miha, posestnik, Griblje št. 50, 

odbornik, 
portun Peter, posestnik mlina, Vinji 

r£ §t. 30, odbornik, 
^«mp Alojz, pletar, Obrh št. 42, od- 

. Strucelj 2an, rudar, Kanižarica, od- 
bornik, 

bor >e J0Že' P°seslnik' Radenci 13' od" 

odb0
dl^r '7<)îe' P°sestnik' Đesinc št# 8' mik, 

ž,Banovec Matija, posestnik, Jelševnik 
•    •0.    OdllHfnil» • 

odbornik. 

Kukar Jože, posestnik,    Ručetna  vas 
št. 12, odbornik. 
O-Urc/no kot trs. sodišče v Novem mestu 

dne 19. julija 194G 
Zadr I  72/11 

Izbrisi: 
1031. 

Sedež: Ljutomer. 
Dan izbrisa: 19. julija 1946. 
Besedilo: Agrarna kreditna zadruga z 

omejenim jamstvom v Ljutomeru. 
Po končani likvidaciji. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 19. julija 1946. 

Zadr II 10/12 

To 190/46 2787 

Oglas 
Tožeča stranka: Bratec Pepca, zaseb- 

nica v Družmirju. 
Tožena stranka: Bratec Jurij, rudar, 

sedaj neznanega bivališča, radi razveze 
zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin Gregorič 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. junija 1946. 

To 330/46—2 
Oklic 

2736 

Tožeča stranka Čander Miha, žel. ču- 
vaj, Pekre 116, je vložil zoper Candar 
Barbaro, Pekre 116, sedaj neznanega bi- 
vališča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je določena na 
dan 13. avgusta 1946 ob 11.30 uri pri 
tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, ji postavlja sodišče \o\\ Kneza Jo- 
žeta, odvetniškega pripravnika pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, za skrb- 
nika na čin. Ta jo bo zastopal na njeno 
nevarnost in stroške', dokler se toženka 
sama ne javi ali ne imenuje pooblaščen- 
ca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. julija 1946. 

To 327/46 
Oklic 

2792 

Tožeča stranka Koprivnik Jovanka, 
stanujoča v Sremski Mitravi«, Kralja 
Aleksandra 52 (Željezničarska), je vlo- 
žila proti Koprivniku dr. Ivanu, nazad- 
nje v Mariboru, sedaj neznanega biva- 
lišča, tožbo na veljavnost zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 13. avgusta 1946 ob pol 12. uri pri 
tem sodišču v sobi št. 84/11. 

Ker je toženec neznanega bivališča, 
mu je postavljen Knez Jože, odvetniški 
pripravnik v sodni praksi pri tuk. sodi- 
šču, za skrbnika na čin. Ta ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se toženec sam ne javi.ali,ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 27. julija 1946 

Sp 228/46—2 2795 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Klopčar Martin, roj. 10. IX. 1915 v 
Podgradu št. 13, okraj Novo mesto, za- 
konski sin Janeza in Marije roj. Plut, 
posestnik, stanujoč v Drašičih št. 27, 
okraj Črnomelj, oženjen, je bil baje ra- 
njen kot partizan na Ojstrem vrhu pri 
Mirni peči dne 28. X. 1943 in je še iste- 
ga dne umrl. 

Ker je verjetno, da je imenovan, 
umrl, se uvaja na predlog njegove žene 
Klopčar Stanke iz Drašič št. 27. pošta 
Metlika, postopanje v dokaz smrti tei 
se vsakdo poziva, da sporoči podpisa- 
nemu sodišču ali pa skrbniku Weissu 
Matiji, sodnemu uslužbencu v Črnomlju, 
kar bi vedel o pogrešanem. 

Po preteku dveh mesecev od dneva 
razglasitve v Uradnem listu se bo iz- 
dala odločba o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 1. avgusta 1946.' 

07 '42 Sp 221/46-4 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Zunič Ivan, roj. 10. I. 1915 na Vrhu 
štev. 1, izvenzakonski sin Žunič Helene 
roj. Henigman. lesni trgovec in posest- 
nik na Vrhu št. 1, p. Semič, oženjen, je 
bil odveden od bele garde dne 6. XI. 
1942 iz Semiča v Stopiče, kjer je bil za- 
prt kakih •2 dni ter nato odpeljan iz 
kleti ponoči neznanokam. Od takrat na- 
prej ni za njim nobenega sledu. 

Ker je verjetno, da je imenovani 
umrl. se uvaja na predlog njegove žene 
Žunič Albine iz Vrha št. 1 postopanje 
radi proglasitve Žuniča Ivana za mrtve- 
ga in se vsakdo poziva, da ?poroči pod- 
pisanemu sodišču ali pa skrbniku Weis- 
su Matiji, sodnemu zvaničniku v Črnom- 
lju, kar bi vede] o pogrešanem. 

Po preteku 6 mesecev od dneva raz- 
glasitve v Uradnem listu se bo odločilo 
0 končni   proglasitvi   imenovanega   za 
mrtvega. 

Okrajno  sodišče  v  Črnomljr 
dne 30. julija 1946. 

» • 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

1 Sp 174/46—3 2818 
Vdova Balkanyi Dora roj. Mayer, ro- 

jena leta 1872. v Keszthelvu na Madžar- 
skem, zasebnica, nazadnje v Dol. Len- 
davi, Titova ul., je bila 26. aprila 1944 
po okupatorju odvedena v Nemčijo v 
taborišče Osvvieczim, od koder se do 
danes ni vrnila, niti ni dala o sebi 
glasu. 

Po izpovedbah izvestiteljic Deutcs 
Elizabete in Masancker Lenke so bili 
vsi starejši ljudje kot dela nezmožni ta- 
koj po prihodu v taborišče odpeljani v 
tako zvane celice smrti in potem sežga- 
ni v krematoriju. 

Ker je torej verjetno, da bo nastopila 
zakonita domneva smrti,   se uvaia po 
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prošnji snahe pogrešanke, Balkanvi Eli- 
zabete roj. Mene, trgovke iz Do]. Len- 
dave, Titova ul., postopanje za progla- 
sitev za mrtvo in se pozivlje vsakdo, ko- 
mur je kaj znano o pogrešanki, da javi 
to sodišču ali postavljenemu skrbniku 
Simonki Aleksandru, sodnemu uradni- 
ku v Dol. Lendavi do 31. decembra 
194G. 

Balkanyi Dora roj. Mayer se poziva, 
da se zglasi pri podpisanem sodišču ali 
se sicer kako javi. 

Po 31. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvo. 

Okrajno sodišče • Dol. Lendavi, odd. I., 
dne 2. avgusta  1946. 

* 
I Sp 183/46—2 2744 

Doma Avgust, rojen 29. septembra 
1916 v Gor. Bistrici, pristojen v Gor. Bi- 
strico št. 107, sin pok. Ferdinanda in 
Marije roj. Zver, oženjen, oče 3 otrok, 
rim. kat. vere, je bil dne 9. maja 1944. 
leta odveden v zapore v Čakovec. Voja- 
ško sodišče v Čakovcu ga je obsodilo 
na 5 let prisilnega dela. Bil je nekaj ča- 
sa v zaporih v Komarnu na Madžar- 
skem, nato pa je bil odveden v koncen- 
tracijsko taborišče Dachau. Jandl Slav- 
ko, vrtnar v Murski Soboti, je izjavil, da 
je prve dni marca leta 1945. umrl na ti- 
îusu. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Doma Avgust mrtev, se uvaja na pred- 
log njegove žene Doma Angele roj. Ci- 
gan, poslovodinje v Naprozi v Gor. Bi- 
strici, postopanje za proglasitev za 
mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Ciganu 
Matiji, uslužbencu pri Navodu v Dolnji 
Lendavi. 

Doma Avgust se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. avgustu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. I., 

dne 22. julija 1946. 
* 

I Sp 182/46-2 2746 

Skledar Jožef, roj. 27. marca 1910. leta 
v Crenšovcih, pristojen v Crenšovce, sin 
pok. Jožefa in Barbare roj. Markoja, ože- 
njen, poljedelec, stanujoč v Crenšovcih 
št. 182, je bil dne 10. maja 1944. leta 
odveden v zapore v Mursko Soboto. Vo- 
jaško sodišče v Čakovcu ga je obsodilo 
na 2 leti prisilnega dela. Nekaj časa je 
bil v Komarnu na Madžarskem, dne 
11. novembra 1944. leta pa je bil odpe- 
ljan v koncentracijsko taborišče Dachau. 
Od meseca decembra 1944. leta ni več 
glasu o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva   smrti,   ee 
uvede na prošnjo Skledar Marije rojene, 
Ilko, poljedelke iz Crenšovcev št. 182, 
postopanje za proglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, ee poziva, da to javi sodišču ali 

s tem postavljenem skrbniku Simonki 
Aleksandru, pisarniškemu uradniku pri 
tem sodišču. 

Skledar Jože pa se poziva, da se /.gla- 
si pri podpi-i'ncni *odišču ali da druga- 
če kako vest o sebi. 

Po 1. avgu-tu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. L, 

dne 22. julija 1940. 

I Sp 187/46 2725 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Seršen Franc, rojen 28. marca 1SS9 v 
Tropovcih v Prekmurju, mali kmet, sta- 
nujoč v Očeslavcili št. 45, je bil dne 21. 
marca 1945 po gestapovcih odpeljan k 
Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer je bil nekaj 
dni v zaporu. Od tam je bil nato odpe- 
ljan v zapore v Ljutomer, nato pa dne 
2. aprila 1945 z 21 drugimi tovariši na 
Moti pri Ljutomeru ustreljen in je bilo 
njegovo truplo vrženo v Muro. 

Ker je tedaj verjetno, da je Seršen 
Franc umrl, se uvede na predlog nje- 
gove žene Seršen Jožefe, male kmetice v 
Očeslavcih štev. 45. postopanje v dokaz 
smrti pogrešanega in se mu postavi za 
skrbnika tov. Celhar Ivo, sodni uradnik 
v Gornji Radgoni. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu. se poziva, da to javi sodišču ali 
pa postavljenemu skrbniku do 15. okto- 
bra 194G. ' 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče v Gor. Radgoni, odd. I., 

dne 20. julija 1946. 
t- 

I Sp 18C/4G-2 2796 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Bajuk Josip, roj. 12. III. 1911 v Bo- 
žakovem pri Črnomlju, je bil 27. maja 
1943 aretiran kot kapetan V. topniške- 
ga polka v Osijeku zaradi suma sodelo- 
vanja s partizani in je bil potem pri vo- 
jaškem sodišču v Zagrebu obsojen na 3 
leta robije in prepeljan najprej na od- 
služitev kazni v kaznilnico Sremsko Mi- 
trovico, po njeni evakuaciji pa v Lepo- 
glavo. Od tod je bil po dobljenih infor- 
macijah odpeljan proti taborišču v Ja- 
senovcu in je bil tam menda likvidiran. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Bajuk 
Marije roj. Štiberc, zasebnice v Ivanj- 
kovcih št. 50, postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešancu poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku, tov. Korošaku Jo- 
sipu, sodnemu uradniku v Ljutomeru. 

Bajuk Josip se poziva, da se zglasi 
pri tem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 30. XI. 1946 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 2. avgusta 1946. 

I Sp 180/40—4 278G 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Smolkovič Franc, rojen 29. septeni; 
bra 1919 v Boietili, oženjen, pečarski 
pomočnik, nazadnje stanujoč v Borecih 
št. 29, je 14. avgusta 1913 odšel k par- 
tizanom na zborno mesto pri Kartell. 
Dodeljen je bil k partizanskim edinicam 
na Pohorju in pozneje na Koroškem. 
Odkar je odšel k partizanom, se ni ve« 
javil. Poizvedovanja njegove žene o ••" 
govern sedanjem bivališču so ostala 
brezuspešna. 

Ker je upravičena domneva, da Smol- 
kovič Franc ni več med živimi, ee f|a 

predlog njegove žene Smolkovič Marije 
roj. Prelog, gospodinje v Banovcih št. "o, 
uvaja postopanje za proglasitev za mr' 
tvega in izdaja poziv, da se o pogreša* 
nem poroča sodišču ali postavljenemu 
skrbniku Košaku Josipu, sodn. usluž- 
bencu v Ljutomeru. 

Smolkovič Franc se poziva, da ss 

zglasi pri podpisanem sodišču aH ^rU' 
gače da kako vest o sebi. 

Po 1. juniju 1948 bo sodišče na v"0* 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi •• 

mrtvega. 
Okrajno sodišče v Ljutomeru 

dne 2. avgusta 1946. 
* > 

V Sp 404/46-2 2'sS 

Uvedba postopanja za progi3' 
sitev za mrtvega 

Repek Andrej, rojen dne 29. •1.•°?_ 
v Erzelju nad Vipavo, pristojen V *' 
Jurij ob Pesnici, rim. kat. vere, ^-*?"" 
ski sin že umrlih staršev Repeka ^ , 
dreja in Marije roj. Skvarč, poročen ° 
1. VII d# VII. 1939 z Marijo GajŠek, nazadni» 
posestnik v Jelovra št. 31, je bil dDB- 
13. VIL 1941 nasilno odpeljan cd °• 
patorja v Drvar, Bosno, kjer je ost*" 
mesece. Prišel je nato na Hrvatsko, W . 
je bil od partizanov mobiliziran »e*j j 
dni za delo. Nato je bil dodeljen v 1- c ' 

1. bataljon Virovitičke brigade to, 1. bataljon Virovitičke brigade k° 
borec. Bil je v hudih borbah z okup« 
torjem. Zadnje obvestilo je dobila ze". ' 
Marija Repek od njega meseca januan 
1945, od tega časa pa se pogreäa.^- 
borec Jakopec Štefan je nekaj dni I 
veliki noči 1945 obvestil pismeno ^n 
Marijo Repek, da je Repek Andrej d» 
12. februarja 1945 padel v borbi v vri 

ješki pri Daruvaru 
da • Ker je potemtakem verjetno, da   ^ 

istooiln   zakonita   domneva   smrti _„ nastopila   zakonita   domneva 
smislu  § 24/1  o.  d.  z.,  ee uvede n» 

istmce 
prošnjo vdove Marije Repek, pose-.- 
v Jelovcu št. 31, postopanje za Pfogja 
sitev za mrtvega ter se izdaja poziv, 
se o pogrešanem poroča sodišču.        . 

Repek Andrej ee poziva, da se zg'ja 
pri podpisanem sodišču ali drugače 
kako vest o sebi. 

Po 1. oktobru 1946 bo sodišče ^ T3e. 
vično prošnjo vdove odločilo o 
sitvi za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. v" 

due 1. avgusta 1946. 

V., 
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1 Sp 140/46-2 2825 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Kancler Ivan, roj. 23. VI. 1876 v Sta- 

rem Logu pri Tragerskem, ••••.••!••- 
ničar in posestnik v Leskovcu at. oo, sni 
Boštjana in Marije roj. Rajšp, poročen 
s Kancler Veroniko, je v noci od 3. na 
4. avgusta 1987 izginil brez slovesa od 
svojega doma v Leskovcu in odšel proti 
Pragerskemu. V jutru dne 4. Vili lòàl 
«o ga Se videli na postaji Pragersko, ko 
se je odpeljal s kolesom proti Poljca- 
nani. Od takrat je izginila za njim vsa- 
ka sled in je verjetno, da je radi dru- 
žinskih razmer storil samomor. 

Ker bi bil pogrešani Kancler Ivan da- 
ne> že nad 70 let star in ni verjetno, da 
šP /.ivi, se uvede na prošnjo Kancler 
Veronike, posestnice v Leskovcu st. 55, 
postopanje za njegovo proglasitev za 
mrtvega, ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Kancler Veroni- 
ki, oosestnici v Leskovcu št. oo, do 1. 
XlT. 1946. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov so bo na vnovično prošnjo od- 
ločilo o proglasitvi za mrtvega. 
trajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. L, 

dne 26. julija 1046. 

I Sp •/46-2        * 2824 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Štem Blaž, kovač iz Frama št. 23, ro- 

' jen dne 1. II. 1914 v Frainu, stanujoč v 
Framu St.- 25, je odšel dne 15. oktobra 
1944 v partizane in bil kmalu nato v bo- 
ju z okupatorjem v Savinjsko-šaleški 
dolini. Od takrat je pogrešan in je ver- 
jetno padel. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na prošnjo Rigler Ane, učiteljice v Slov. 
B strici, uvede postopanje za njegovo 
proglasitev za mrtvega, ter se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Rigler 
Ani, učiteljici v Slov. Bistrici, do 31. ok- 
tobra 1946'. 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. I., 

dne 23. julija 1946. 

Sp I 286/46-2 *        ^ 2772 
.   .   Amortizacija 

Na prošnjo Počivalška Josipa, trgov- 
ca v Krškem št. 50, se uvaja postopanje 
z» amortizacijo 10 delnic Gostilničarske 
Pivovarne d. d. Laško, in sicer št. 04581 
do 04590, izdanih dne 2. novembra 1937 
*n vpisanih v del. knjigi pod zap. štev. 
•82 na ime Počivalšek Josip, trgovec 
ln posestnik, Krško, katere je prosilec 
00 begu iz Krškega v Ljubljano 1. 1941. 
Pustil doma ter jih po svojem povratku 
v Krško po osvoboditvi ni več našel. 

Imetnik teh delnic se poziva, naj uve- 
ljavi svo|e pravice v treh mesecih od 
une lega, razglasa, in sicer naj pokaže 
Vinice sodišču ali pa da ugovore zoper 

predlog, ker bodo sicer po tem roku 
zgoraj navedene delnice sodno razve- 
ljavljene. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 20. julija 1946. 
* 

V Sp 403/46-4 2797 
Amortizacija 

Na prošnjo Jevdenijević Nade rojene 
Brandi, solistinje radiostanice Beograd, 
sedaj stanujoče v Mariboru, Strosmajer- 
jeva ulica St. 3a, se uvede postopek za 
amortizacijo vrednotnic, ki jih je prosil- 
ka baje izgubila ter se njih imetnik po- 
ziva, da uveljavi v dveh mesecih, po- 
čenši z dnem objave v Uradnem listu, 
svoje pravice, sicer bi se po preteku te- 
ga roka izreklo, da so vrednotnice brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. hranilna knjižica Mestne hranilni- 

ce v Mariboru št. 23.229, glaseča se na 
ime Brandi Fani, s stanjem per I. I. 
1946 DFJ din 7365.— in 

2. hranilna knjižica Mestne hranilnice 
v Mariboru št. 40.133, glaseča se na ime 
Brandi Fani, s stanjem per 1. I. 1946 
DFJ din 1340.-. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

due 5. avgusta 1946. 

V Sp 374/46-5 2774 

Amortizacija 
Na prošnjo Sokolov Helene, zasebnire 

v Mariboru, zastopane po poohluščervu 
Sokolovu Borisu, profesorju v Mir boru, 
Gregorčičeva 26/1, se uvede postopek za 
amortizacijo vrednotnice, ki se je baje 
izgubila ter se njen imetnik poziva, da 
uveljavi v 2 mesecih, počenši z dnem 
objave v Uradnem listu, svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
potrdilo Narodne banke, podružnice v 

Ljubljani z dne 13. IX. 1945 o prejemu 
fr. frs. 17.000.— v depot radi naknadne 
zamenjave v Franciji v smislu okrožnice 
centrale Narodne banke Dev. dir. Beo- 
grad, št. 16.810 od 3. VIII. 1945. glase- 
če se na ime Sokolov Helena. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 30. julija 1946. 

Razna oblastva 
Št. 367/1—46 2820 

Razpis 
Na osnovi § 31. zakona o biv. banski 

upravi se razpisuje v območju cestnega 
nadzorstva Kranj II. službeno mesto 
dveh federalnih cestarjev, in sicer: 

1. na federalni cesti II. reda št. 120 
Kranj—Besnica med km 0.000—7.277, 
železniški dovozni cesti k postaji Kranj; 

2. na federalni cesti II. reda št. 111 
Križe—Trstenik—Preddvor med km 
6.000—9.000. 

na federalni cesti II. reda št. 112 
Kranj—Kokrica—Gorice med km 5.500 
do 8.860. 

Prosilci za to mesto morajo izpolujr 
vati pogoje iz cl. 2. uredbe o službenih 
razmerjih drž. cestarjev in njih prejem 
kili in ne smejo biti mlajši od 23 in tic 
starejši od 30 let. 

Lastnoročno pisane in pravilno kolko- 
vano prošnje, opremljene s pravilnimi 
in zadostno kolkovaiiimi prilogami, je 
vložiti najkasneje do dne 15. avgusta 
1946 pri Bazi cest Kranj. 

Nastop službe je 1. september 1946. 
Baza cest Kranj 

dne 6, avgusta 1946. 

Št. 39714/1—46 
Natečaj 

!79J 

Poštna direkcija v Ljubljani razpisu- 
je za specialne službe sprejem"20 mo- 
ških pripravnikov s popolno srednje- 
šolsko izobrazbo, ki so dopolnili 18. leto, 
so telesno in duševno zdravi ter moral- 
no in politično neoporečni. 

Kandidati naj dostavijo lastnoročno 
pisane prošnje, kolkovane z din 10.—, 
priloge z din 5.—, kolikor niso že kol- 
kovane, po možnosti osebno poštni di- 
rekciji v Ljubljani in priložijo naslednje 
priloge: rojstni list, domovnico, zadnje 
šolsko spričevalo (nostrificirano) in 
lastnoročno pisan opis življenja s potr- 
dilom krajevnega ljudskega odbora. 

Pred sprejemom bodo kandidati po- 
imensko poklicani na zdravniški pre- 
gled. 

Rok za vlaganje prošenj je do 1. sep- 
tembra 1916.' 

Ljubljana dne 1. avgusta 1946. 
Poštna direkcija v Ljubljani 

Razno 

Vabilo 
2858 

na rodni občni zbor 
Trg. ind. delniške družbe MERKUR 

v Ljubljani, 
ki bo 

v četrtek dne 29. avgusta 1946 ob 17. uri 
v pisarniških prostorih tiskarne Merkur 
v Ljubljani, Gregorčičeva 23, z nasled- 
njim 

dnevnim redom: 
1. Predložitev poslovnega poročila in 

računskih zakljčkov za poslovno 1. 1945. 
2. Poročilo nadzorstva in predlog gle- 

de razrešnice. 
3. Sklepanje o odobritvi poslovnega 

poročila upravnega sveta in računskih 
računskih zaključkov za poslovno 1.1945. 
svetu. 

4. Določitev tantieme članom uprav- 
nega sveta in nadzorstva za poslovno le- 
to 1945. 

4. Volitev nadzorstva za poslovno le- 
to 1946. 

6. Slučajnosti. 
Po § 27. pravil daje vsakih pet delnic 

pravico do enega glasu Po § 28. imajo 
glasovalno pravico delničarji, ki najkas- 
neje osem dni pred občnim zborom za- 
ložijo delnice, ki tvorijo podlago za njih 
glasovalno pravico, pri blagajni Mestne 
hranilnice ljubljanske v Ljublisn!   n«1- 
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ničarjem, ki na ta način dokažejo svojo 
glasovalno pravico, »e izdajo legitima- 
cije, Ui se glase na njihovo ime in v 
katerih je navedeno število založenih 
delnic in nanje odpadajočih glasov. 

Upravni svet 

St. 147/46 2785 
Pooblastilo 

Upravni odbor Nabavne in prodajne 
zadruge v Apačah pooblašča tov. Straha 
Franja, centralnega poslovodjo: da pod- 
pisuje v imenu zadruge vsa naročila oz. 
kupčije in prodaje, kolikor se ne tičejo 
dela upravnega odbora, da sme nastav- 
ljati in odpuščati nameščence po posve- 
tu z upravnim odborom. 

To pooblastilo velja od dneva objave 
v >Uradnem listu LRS«. 

Pooblastilo izgubi veljavo z razglasi- 
tvijo v »Uradnem listu LRS<£. 
Nabavna in prodajna zadruga Apače 

dne 3.  avgusta  1946. 

2805 

Poziv upnikom 
Zavarovalnice: 1. Croatia, zavarovalna 

zadruga, podružnica v Ljubljani, 2. Ja- 
dranska zavarovalna družba v Trstu, po- 
družnica za Slovenijo v Ljubljani, 3. Sa- 
va, splošna zavarovalna delniška druž- 
ba, podružnica v Ljubljani, 4. Občna za- 
varovalnica (Assicurazioni generali) ge- 
neralni zastop A Ljubljana, in 5. Za- 
družno zavarovanje — zveze delavsko 
uslužbenskih nabavno-prodajnih zadrug 
Beograd, zastopstvo Ljubljana, so v li- 
kvidaciji. 

Upniki se pozivajo, da svojo morebit- 
ne terjatve, izvzemši one, ki izvirajo iz 
zavarovalnih pogodb  (te je bilo treba 
javiti že prej), prijavijo najkasneje do 
31. avgusta 1946 na naslov: Državni za- 
varovalni zavod — likvidacijska komi- 
sija, Ljubljana, Miklošičeva cesta 19. 

Državni zavarovalni zavod 
likvidacijska komisija 

Ljubljana 

Poziv upnikom 
2738 

Z odločbo MLO, oddelek za trgovino 
in preskrbo, uprava trgovin, je prešla 
tvrdka R. Miklauc, manufakturna trgo- 
vina v Ljubljani, v likvidacijo. Pozivajo 
se upniki in osebe, ki imajo terjatve 
pri tvrdki, da to prijavijo najpozneje 
do 31. avgusta 1946 na naslov tvrdke 
R. Miklauc, manufakturna trgovina v 
Ljubljani, Lingarjeva ul. 6 in Pred Ško- 
fijo 3. 

Likvidatorja 

Poziv uniikom 
2768 

Z odločbo MLO, odd. za TP v Ljub- 
ljani, je prešla tvrdka Mikuš L., tvorni- 
ca dežnikov v Ljubljani, v takojšno li- 
kvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti tvrdki najkasneje do 1. 
septembra 1946 na naslov: »Mikuš L., 

tvornica   dežnikov   v   Ljubljani,  Mestni 
Irg št. 15.; 

Likvidatorja 

Poziv upnikom 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo LRS z dne 10. maja 1946, št. 
IV 002/1, je prešla tvrdka Schneider & 
Verovšek, veletrgovina z železnino v 
Ljubljani, v likvidacijo. Upniki se pozi- 
vajo, da v 30 dneh pismeno prijavijo 
svoje terjatve na tvrdko Schneider & 
Verovšek, veletrgovina z železnino v 
Ljubljani — v likvidaciji. 

Vse neprijavljene terjatve se bodo po 
preteku zgoraj navedenega roka štele za 
ugasle. 

Ljubljana dne 1. avgusta 1946. 
Likvidatorja 

2743 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Nabavna in prodajna zadruga z. z o. j. 

za Kropo in okolico v Kropi sporoča, 
da so je dne 18. julija 1946 vpisala v za- 
družnem registru okrožnega sodišča v 
Ljubljani spojitev z Kmetsko nabavno 
in prodajno zadrugo z o. j. za okoliš Ov- 
šiše s sedežem na Dobravi. 

Nabavna in prodajna zadruga z. z o. j. 
za Kropo in okolico kot sprejemajoča 
zadruga poziva v smislu §. 74. zakona o 
gospodarskih zadrugah upnike in dolž- 
nike zgoraj navedene zadruge, da pri- 
javijo svoje terjatve in obveznosti v ro- 
ku treh mesecev od dneva poziva Na- 
bavni in prodajni zadrugi za Kropo in 
okolico v Kropi. 

Upravni odbor 
Nabavne in prodajno zadruge za Kropo 

in okolico v Kropi 

Pozivi upnikom 
2731 

Po odločbi ministrstva za trgovino in 
preskrbo v Ljubljani z dne 27. maja 
1946, št. IV/1291/1, je prešla tvrdka 
Švab, Artenjak, Šoštarič & Co. v Ptuju 
v likvidacijo. 

Pozivajo se upniki, da do 1. septem- 
bra 1946 prijavijo svoje terjatve pisme- 
no na omenjeno tvrdko. V tem roku ne- 
prijavljene terjatve se bodo štele za 
ugasle. 

Likvidator 

2728 
Poziv upnikom 

Z odločbo ministrstva za trgovino in 
preskrbo LRS z dne 22. junija 1946, št. 
IV 1928/5, je prešla tvrdka Podlipnik 
Franc, trgovina s kurivom, Maribor, 
Ptujska c. 97 v takojšnjo likvidacijo. 
Upniki se pozivajo, da v roku 30 dni od 
dneva objave prijavijo pismeno svoje 
terjatve oziroma dobroimetja na naslov: 
Podlipnik Franc, trgovina s kurivom, 
Maribor, Ptujska c. 97 — v likvidaciji. 
Neprijavljene pravice se bodo po pre- 
teku spredaj navedenega roka štele za 
ucasle. 

Likvidatorja 

2734 

Poziv upnikom 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo LLS z dne 22. junija 1046. *t. 
[V 1928/4, je prešia tvrdka L r I ich Vi-, 
ljem, trgovina s kurivom, Studenci pri 
Mariboru, Aleksandrova c 62, v takoj- 
šnjo likvidacijo. Upniki se pozivajo, da 
v roku 30 dni od dneva objave prijavi- 
jo pismeno svoje terjatve oziroma dobro- 
imetja na naslov tvrdke: Krlich Viljem, 
trgovina s kurivom. Studenci pri Mari- 
boru, Aleksandrova c. 62 — v likvida- 
ciji. Neprijavljene pravice se bodo p° 
teku spredaj navedenega roka stele •• 
ugasle. 

Likvidatorja 
* 

2670-3-3 

Poziv upnikom 
tvrdke ^Tesarski mojstri«, družbe z o. t- 

v Ljubljani — v likvidaciji 

Ker je tvrdka prešla v likvidacijo, 
pozivam upnike, da v roku enega me- 
seca po objavi prijavijo svoje terjatve 
na naslov likvidatorja: Zaje Lojze, Ljub- 
ljana, Gledališka ulica 7. i 

Likvidator 

Izgubljene listino 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO na Jesenicah (Gor.) na ime Ba-; 
loh Miha z Jesenic, Gosposvetska 54. S 
tem jo preklicujem. 
2757 Raloh Miha  . 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaziii-1 

ca št. 015.055, izdana od okrajnega odJ 

bora OF Jesenice in šof. izkaznica, izda- 
na od okrožja Ljubljana na ime Brejc 
Franc, Jesenice. S tem ju preklicujem« 
2801 Brejc Franc 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 070097,  izdana od  komando NM v 
Ljubljani na ime Bricelj Iva iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2786 Bricelj Iva 

Izgubil sem zač. osebno legitimacijo 
Št. 104, prometno knjižico za kolo, logi-' 
timacijo OF in družinski list, vse na 
ime Brulc Matija, Lutrško selo, kraj.4 

ljudski odbor St. Peter pri Novem me" 
Rtu. S tem jih preklicujem. 
2784 Brulc Matija 

Izgubil   6em   prometno   knjižico . za • 
moško kolo znamke >Basterd< tov. štev. 
1,487.060,    izdano od komande NM v 
Ljubljani na  ime  Czechak  Božidar  >z 

Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2769 Czechak Bož dar 

Izgubili smo dovolilnico za vožnje za 
osebni avto znamke Opel-Super, reg. ši< 
S-0945, izdano pod št. 1412/a od cestno 
prometnega odseka bivšega min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani na imo D1*2, 

avtobusno in prevozniško podjetje Slo- 
venije v Ljubljani in jo s tem preklicu- 
jemo. 
2813 DAPPS 
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^ Ukradena mi je bila prometna knji- 
žica za moško kolo znamke >Torpedo<t, 
ev. št. 2222, izdana od komande NM v 
Ljubljani na ime Dolničar Ivan iz Kam- 
ne gorice — Ljubljana VII. S tem jo 
Preklicujem. 
^777 Dolničar Ivan 

Preklicujemo našo objavo št. 2053 v 
Uradnem iistu št. 44 glede izgube evi- 
denčne tablice št. S 1356, ker se je tab- 
lica našla in nam jo je komanda NM 
vrnila. 

Državne elektrarno Slovenije 
Ljubljana 

. Izgubila sva invalidski rešenji št. 525 
in št. 70, izdani od štaba IV. armije v 
Ljubljani na imeni Erjavec Rudi in Er- 
javec Avgust iz Stične. S tem jih pre- 
Micujeva. 
2766 Erjavec Ituđi 

Erjavec Avgust 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
063373, izdano od komande narodne mi- 
lice v Ljubljani, glasečb se na ime Fe- 
jih Mirko iz Ljubljane. S tem jo pre- 
•••••••. 
2749 Fctili Mirko 

zgubila sem osebno izkaznico, izda- 
jo od komande NM v Ljubljani na ime 
Ferenčak Marija iz Ljubljane. S tem jo 
Preklicujem. 
^812 Ferenčak Marija 

vojna knjižica br. 314.0S9, izdata od 
îransportne čete V. brigade na ime Gare 

•^efar Radonja izgubljena je i oglašava 
^e nevažećom. 
-826 Gare Petar Radonja 

Ukradena mi je bila nakaznica za ku- 
rivo serija B št. 008.255, izdana od MLO, 
odsek za preskrbo v Ljubljani na ime 
Gorkič Ana iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
2765 Gorkič Ana 

. Izgubil sem osebno izkaznico št. 61 
Jn legitimacijo OF, izdano od K LO Bo- 
lnica na ime Grimšič Alojzij, Borov- 
nica 64, ter jo s tem preklicujem. 
2'32 Grimšič Alojzij 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
1*17, izdano od KLO v Vel. Nedelji na 
ime Hebar Jožef, pos. sin iz Trgovišča 
%}• 45. S tem jo preklicujem. 
2'92 Hebar Jožef 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
018.105, izdano od KLO Hrušica pri Je- 
senicah na ime Heizinger Zora, roj. 2. 
VIII. 1921, Hrušica št. 30 pri Jesenicah. 
oofôm J° Preklicujem. 
*808 Hcizinger Zora 

Izgubila se je evidenčna tablica oseb- 
nega  avtomobila,  znamke   BMW  štev. 
^--0305, izdana od min. za lok. promet 
* Ljubljani in jo s tem preklicujemo. 
"816       IZOS — Iniciativni zadružni 

odbor Slovenije, Ljubljana 
, zgubil sem šofersko legitimacijo, do- 
rmente avtomobila >0pel Olimpia«, 
^- 3480, dokumente traktorja >Lands- 
i?uldog«, o??bnn izkaznico, legitimacijo 
OP Poverilnico OLO in vojaško odpust- 
fllco štaba 3. armije, vse na ime Jošt 

Melhior, roj. 16. XII. 1906 v Gotovljah, 
sedaj etanujoč v Medlogu 30 — Celje. 
S tem jih preklicujem. 
2803    ' Jošt Melhior 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
011.380, izdano od kvartnega odbora ko- 
lodvorske četrti v Mariboru na ime Ko- 
kol Gojmir iz Celja. S tem jo preklicu- 
jem. 
2760 Kokol Gojmir 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
109, izdano od KLO Domava, sklep o 
vojni škodi okraja Ptuj št. 1615 in do- 
volilnico za moško kolo >Herkules«, vee 
na ime Kondrič Mirko, Hajdina 48. S 
tpm jih preklicujem. 
2741 Kondrič Mirko 

Izgubila se je prometna knjižica za 
moško kolo tov. št. 1281070, na ime Ko- 
radej Marija, Zavodnje pri Šoštanju št. 
21, izdana od prometnega odseka okraj- 
nega LO Mozirje. S lem se knjižica pre- 
klicuje. 

Koradej Marija, 
27°t Zavodnje pri Šoštanju 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izkaznica OF in članska izkaznica RKS, 
vso na ime Kos Karolina iz Ljubljane. 
S tem jih preklicujem. 
2785 Kos Karolina 

Izgubila sem kolesarsko izkaznico na 
ime Košir Marija, Škofja Loka, Mlinska 
ul. 3. S tem jo preklicujem. 
2793 Košir Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na Ame Ko- 
šir Pavel iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
2739 Košir Pavel 

Ukradeni so mi bili: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
ter dva družinska lista na ime I ampie 
Vida in Kregar Jožef. S tem jih prekli- 
cujem. 
2726 Kregar Silva, Ljubljana 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od   krajevnega   LO  Občice   pri   Novem 
mestu, na imo Križe Ivanka iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2724 Križe Ivanka 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca št. 418. izdana od MLO na Bledu na 
ime Kunšič Jože, rojen 2. maja 19O0, 
Bled, Grad. S tem jo preklicujem. 

Kunšič Jože, 
2733 Bled - Grad 58 

Izgubil   sem prometno knjižico štev. 
223.235 za kolo, izdano na ••• Lesjak 
Jožica iz Celja, Zrinjskega 19. S tem jo 
preklicujem. 
2775 Lesjak Jožica 

Vojna knjižica br. 422.519, izdata na 
ime Lukovac (Marka)  Veljko, izgublje- 
na je i oglašava se nevažećom. 
2788     Lukovac M. Veljko, st. vodnik, 

Vojna pbšta 63 108-B 
Ukradene so mi bile naslednje listi- 

ne: osebna izkaznica št. 241, članska iz- 
kaznica OF, dekret ministrstva za ljud- 
sko zdravstvo o namestitvi št. 4206-2/46, 
odpustnica iz JA ter nakaznica za na- 

kup nizkih moških čevljev na ime Maje 
Franc, vratar splošne bolnišnice v Ma- 
riboru. Navedene listine s tem preklicu- 
jem. 
2764 Maje Franc 

Izgubil sem invalidsko uverenje štev. 
457, iz<Iano dne 13. XI. 1945 od invalid- 
skega odseka mestnega LO v Ljubljani 
na ime Majnik Lovro iz Domžal. S tem 
ga preklicujem. 
2783 Majnik Lovro 

Izgubio sam platnu knjižicu serija Ru 
br. 71.373, izdatu od komande pozadine 
9. brigade XXIII. udar. divizije na ime: 
Malešević Stanko, poručnik, te ju ogla- 
šavam nevažećom. 
2779   Malešević Stanko, poručnik, mi- 

traljeska četa II. bat., vojna po- 
šta IV. armije 144/A. K. 

Izgubila eem zač. osebno izkaznico št. 
177, izdano od KLO v Planini pri Rake- 
ku, ter jo s tem preklicujem. 
2804 Markovclč Marija 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
70,  izdano od  KLO Skorišnjak, okraj 
Ptuj na ime Mavec Terezija, Skorišnjak 
št. 7. S tem jo preklicujem. 
2819 Mavec Terezija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Me- 
glic Franc iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
2755 Meglic Frane 

Izgubljene i poništene sa slijedeče 3 
vojne knjižice dole navedenih drugova, 
i to: Baronja Vincenzo, br. voj. knjižice: 
029.116, Nemec Danijel, br. voj. knjižice: 
692.485 i Serec Stefan, br. voj. knjižice: 
692.941. 
2787     Ministrstvo za notranjo zadeve, 

otsjek rat. zarobljenika v Ljubljani 

Izgubile so se vojaške knjižice štev. 
923.797, 923.806, 023.857 in 923.874 in 
jih s tem preklicujemo. 
2778   Ministrstvo za notr. zadevo LRS, 

odsek za repatriacijo 
Objavljamo izgubo potrdil o novo do- 

deljeni   spoznavalni tablici št. S—1599 
osebnega avtomobila Opel Olimpia in jo 
s tem preklicujemo. 
2773      Ministrstvo za trg. in preskrbo, 

Ljubljana 
Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 

št. 035.238, izdana od komande NM v 
Ljubljani ter železniška izkaznica, izda- 
na od železniške uprave v Ljubljani na 
ime Mislej Oskar iz Ljubljane. S tem 
ju nreklicujem. 
2809 Mislej Oskar 

Ukradeni sta mi bili izkaznica OF št. 
74.5, izdana od KLO v Ledinci in iz- 
kaznica za kolo št. 146.098, obe na ime 
Mliner Vinko iz 2irov 18 nad Škofjo 
Loko. S tem jih preklicujem. 
2751 Mliner Vinko 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
014.402, izdano od KLO Hrušica pri Je. 
senicab na ime Mrvica Ana, roj. 21. VI. 
1906 na Hmšici št. 31 pri Jesenicah. S 
tem jo preklicujem. 
2806 .  Mrvica Ana 
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Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
140, izdano od KLO Sladka gora, okraj 
Šmarje pri Jelšah. S tem jo preklicu- 
jem. 
2727 Nunčič Ivan 

Izgubil sem novo družinsko izkaznico, 
številka neznana, izdano od mestne ob- 
čine v Ptuju na ime Pečnik Franc, Ptuj, 
Muršičeva 5. S tem jo preklicujem. 
2790 Pečnik Franc 

Ukradena mi je bila prometna knjiži- 
ca za kolo tov. št. 548.168 znamke As- 
mann na ime Pere Franc iz Celja-Do- 
brava 51. S tem jo preklicujem. 
2776 Pere Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od  II.  rajona mesta  Zagreba  na  ime 
Perkovič Marija roj. Rupnik, t. č. na Je- 
senicah (Gor.). S tem jo preklicujem. 
2763        Perkovič Marija roj. Rupnik 

Izgubila  sem  osebno izkaznico štev. 
01836, izdano od okr. LO Ljutomer na 
ime Petek Elizabeta, Savci 47. roj. 11. 

•XI. 1899. S tem jo preklicujem, 
2759 Petek Elizabeta 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
018.097, izdano od KLO Hrušica pri Je- 
senicah na ime Pintar Marjeta, roj. 12. 
II. 1893, Hrušica št. 80 pri Jesenicah. 
2807 Pintar Marjeta 

Izgubil sem dovolilo za vožnjo štev. 
0.558/f in potrdilo o dodelitvi spoznavne 
tablice št. 4866 za motorno kolo znamke 
DKW, izdana od prometnega odseka za 
okrožje Celje, zač. osebno izkaznico št. 7 
in prometno knjižico za moško kolo št. 
26.864, izdano od KLO Parižlje. Navede- 
ne listine s tem preklicujem. 
2791 Pire Franc, mizar, Parižlje 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od OLO Litija, izkaznico OF, izdano od 
krajevnega LO v Litiji, šofersko izkaz- 
nico, izdano 19. VII. 1945, št. 1934 od 
ljubljanskega okrožnega odbora ter iz- 
kaznico za žensko kolo >Dürkopp<, 
svetlosive barve, št. 1,722.974, izdano od 
okrajnega LO Ljubljana-okolica, glase- 
če ee na ime: Pleničar Alojzija, Litija. 
S tem jih preklicujem. 
2799 Pleničar Franc, Litija 

Izgubili smo evidenčno tablico za na- 
še motorno kolo št. S 4649. S tem jo 
preklicujemo. 
Prva jugoslovanska tovarna za podpet- 

mike in druge lesne izdelke, 
družba z omej. zavezo, Rimske toplice 

2747 
Ukradene so mi bile osebna izkaznica, 

lïdana od komande NM v Ljubljani, iz- 
kaznica OF in izkaznica LMS, izdani od 
četrti Jezica na ime Rodič Zorko iz Je- 
zice pri Ljubljani. S tem jih preklicu- 
jem. 
2752 Rodič Zorko 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija B, št. 005631, izdano od MLO, odsek 
za preskrbo v Ljubljani na ime Rus Ma- 
rija iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2740 Rus Marija 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo znamke »Puch«, tovarniška št. 
129186, glasečo se na ime Stanko Sat- 
ler iz Gorenja pri Šoštanju. S tem jo 
preklicujem. 
2735 Satler Stanko 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 125, izdana od krajevnega 
ljudskega odbora v Novi vasi, okraj Ra- 
kek, na ime Semič Jože, kovač v Novi 
vasi. S tem jo preklicujem. 
2822 Semič Jože 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od krajevnega LO na Igu na ime 
Skarza Ana z Iga 21. S tem jo prekli- 
cuiem. 
2767 Skarza Ana 

Ukradena mi je bila šoferska izkazni- 
ca št. 3204, izdana od min. za lokalni 
promet v Ljubljani na ime Šlajmer Mar- 
ko iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2815 Šlajmer Marko 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo >Triumpf< tov. št. 787.964 iz- 
dano od krajevnega LO Vir na ime Som 
Stanislav z Vira. S tem jo preklicujem. 
2770 Som Stanislav 

Koiimc Fridrik, koji je bio na službi 
u ovom odredu, izgubio je vojnu knjiži- 
cu br. 920.067. Time se oglašava nevaže- 
ćom. 
2781   štab Jugoslovansko^ odreda za 

Slov. Primorje, Trst i Istru, 
Organizacijski otsek 

Slijedeći drugovi izgubili su vojne 
knjižice: Noković Jovo, br. voj. knjižice 
921.250, Oster Karlo, br. voj. knjižice 
921.442, Odak Mihovil, br. voj. knjižice 
921.358, Poljak Gabrijel, br. voj. knjiži- 
ce 921.457. Time se oglašavaju nevaže- 
ćim. 
2780   Štab Jugoslovanskog odreda za 

Slov.   Primorje,   Trst  i   Istru, 
Organizacijski otsek 

Izgubil sem člansko legitimacijo OF 
št. 356.847, izdano od kr. OOF v Gušta- 
nju na ime Štefič Andrej iz Naverškega 
vrha pri Guštanju. S tem jo preklicu- 
jem. 
2821 Štefič Andrej 

Uničeno mi je bilo spričevalo II. raz- 
reda bivše meščanske šole na Viču iz 
leta  1931/32.  na  ime Štrakl  Alojz iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
2753 Strakl Alojz 

Izgubil sem orožni list za lovsko pu- 
ško kal. 16, znamke Bavart št. 41.045 in 
izkaznico Lovskega društva v M. Soboti, 
izkaznico za kolo št. 5711 znamke Puch 
in zač. osebno izkaznico št. 105, vse na 
ime Stumpf Anton, oskrbnik drž. pose- 
stva v Mačkovcih. S tem jih preklicu- 
jem. 
2783   štumpl Anton, oskrbnik drž. pos., 

Mačkovoi 2 

Izgubil  sem  osebno izkaznico  in  u 
kaznicoOF, izdani od KLO Dolenja vas 
pri Cerknici na ime Ule Janez. S tem 
ju preklicujem. 
2790 Ule Janez 

Izgubil   sem   vojaško   «d p ustnico   in 
spričevalo o šoferskem izpitu, oboje n£ 
ime  Valentinčič  Peter iz  Ljubljane. S 
tem jih preklicujem. 
2811 Valentinčič Peter 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo, znamke »Phänomen:' št. 430.199, iz- 
dano od okrajnega LO, prometni odsek 
v Celju, na ime Variée Ivan iz Celja- S 
tem jo preklicujem. 
2814 Variée Ivan 

Izgubil sem spričevalo 8. razreda 
gimnazije, ki je veljalo obenem kot ma- 
luritelno spričevalo. Izdano je bilo od 
ravnateljstva IV. moške drž. realne gi- 
mnazije (Bežigrad) v Ljubljani za leto 
1940/41. S tem ga preklicujem. 
2823 Welle Kurt, 

Novo mesto, Pugljeva 3 

Izgubil sem družinski nabavni list št. 
B 114.166  na   ime  Vertič   Filip,   rojen 
1893, Bukovci št. 24 pri Ptuju. S tem ga 
preklicujem. 
2762 Vertič Filip 

Izgubil    sem    osebno izkaznico štev. 
035.608, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Zakrajšek Anton iz Kočev- 
ja. S tem jo preklicujem. 
2771 Zakrajšek Anton 

Izgubil sem spričevalo 3. razr. nižjo 
gimnazije v Slov. Bistrici, izdano v ju- 
liju 1945 od ravnateljstva gimnazije na 
irne Zamolo Fedor iz Gor. Polskave 18« 
S tem ga preklicujem. 
2810 Zamolo Fcdor 

Izgubil sem osebno izkaznico in >z" 
kaznico OF, izdani od krajevnega LO v 
Krizah pri Tržiču ter šofersko izkaznico 
št. 2530, izdano od ljubljanskega okrož- 
ja na ime Zupan Anton iz Retenj prl 

Tržiču. S tem jih preklicujem. 
2784 Zupan Anton 

Izgubil  sem   platno  knjižico  št.  OP 
89.078 na ime Zupan Ferdo, vodnik, in 
jo s tem preklicujem. 
2802 Zupan Ferdo 

Izgubil eem osebno izkaznico štev. 
038973, izdano od komande NM. v Ljub- 
ljani na ime Zupančič Boris iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2789 Zupančič Boris 

Izgubila sem izkaznico OF št. 222, iz- 
dano od četrti Center na ime Ziberna 
Marija iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
2800 Ziberna Marija 

Izgubil sem evidenčno tablico za mo- 
torno kolo DKW št. S—486, izdano où 
min. za lokalni promet v Ljubljani na 
ime inž. Živec Franc iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
2761 Inž. Živce Franc 

Založba: Uprava Uradnega lista LES; urednik: £ohax Robert; tiska, tiskarna »Merkur« d. d, — vsi v Ljubljani. 



VESTNÏK 
Letnik L 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 

Priloga k 53. kosu Uradnega lista LRS z dne 10. avgusta 1946. Štev.27. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 
49. Odločba o cenah slaščičarskih izdelkov. 
50. Odločba o cenah ključev in navadnih popravil ključavnic. 
51. Odločbe za posamezna  podjetja. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

49. 
ODLOČBA 

o cenah slaščičarskih izdclko* 

Urad za cene pri predsedništvu VLRS določa na podlagi 
7. člena uredbe o določanju in kontroli cen do nadaljnjega 
naslednje najvišje cene za slaščičarske izdelke: komad 

din 
1- sveže pecivo:   I. vrste (razne torte, kremove rezine itd-)   7.— 

II. vrste (biskvit  rolade)  5.— 
2- suho pecivo:  mandeljevi rogljički, linško pecivo, fini 

medenjaki in pod  5.— 
3- drobno pecivo: otroški piškoti, navadni medenjaki itd. 2.— 
4- sladoled — porcija po patentni zajemalki  3.— 

Cene veljajo v prodaji na drobno (neposredno potrošnikom) 
•• izdelke v dosedanji teži in kakovosti. V cenah so vračunane 
v'se javne dajatve. 

Cenik slaščičarskih izdelkov mora biti izvešen v vseh sla- 
ščičarnah na vidnem mostu. Prodaja izdelkov slabše kakovosti 
in manjšo teže ter prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o 
zatiranju nedovoljeno trgovine, nedovoljene špekulacijo in go- 
spodarske sabotaže. 

Ta odločba velja takoj. 
Ljubljana dne 1. avgusta 1946. 
IX. št. 2290/5. 

Pomočnik mrekiorja: 
Dr. Maček Viktor e. r. 

50. 
ODLOČBA 

o cenah ključev in navadnih popravil ključavnic 

Na podlagi uredbe o določanju in kontroli cen določa urad 
za cene pri predsedništvu VLRŠ naslednje najvišje cene, po 
katerih smejo ključavničarska podjetja prodajati ključe, ki jih 
zdelajo v obratu in zaračunavati popravila ključavnic: 

1- ključ za vrata omare, navaden   ....... din 15.— 
2- „     „      ,, „       dozičen    ,   »   i   »   p   «   .     „   18.— 
3- „    „ eobna vrata, navaden   .......    „   27.— 
4.     „     „      „        „      dozičen    .   «   s   e   .   •   .     „   43.— 
5- „     „ vezna vrata, navaden ......   i „   32.— 
6- „     „     „        „      dozičen    ,,.„.,,     „   60.— 
7- „ „ valjčni zastor, navaden >>...< „ 27.— 
8. „ „ „ „ dozičen .,..,» „ 43.— 
«•     „     „ cilindrične ključavnice  Yale,  Zeis- 

Ikon, BKS » »   65 — 
W. odpiranje dozično ključavnice z zamudo časa do 

'1••• „.   - «   20.- 
il. odpiranje navadne ključavnice  z zamudo časa 
t    do V» ure ..ili. ,,   16-— 
Ï, spajkanje zlomljeno kljuko .•••••••• »   20.— 
13. priličenje nove kljuke ....•«•••«« »   20.— 
!4. namazanje ključavnice   .   a   .   i   «   «   •   •   t   • „    5.— 

Cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru na vidnem 
ttestu, 

Prekoračenje določenih cen je kaznivo po zakonu o zati- 
ranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospo- 
darske sabotaže. 

Te cene so najvišje. Okrožni ljudski odbori smejo glede na 
krajevne potrebe predpisati za posamezne okraje tudi nižje ce- 
ne kot so določene e to odločbo. 

Odobrene cene veljajo, dokler ee ne znižajo posamezni 
stroški, na katerih podlagi so cene odobrene. 

Brž ko se kateri koli strošek zniža, mora podjetje nepo- 
sredno znižati ceno in dostaviti pristojnemu organuv za dolo- 
čanje cen novo kalkulacijo. 

Ljubljana dne 31. julija 1916 
IX. št. 3295/1. 

Pomočnik direktorja: 
Dr. Maček Viktor s. •. 

51. 

ODLOČBE 

ra posamezna podjetja 

Urad  za cene   pri   predsedništvu  vlade LRS le  določil 
cene za izdelke naslednjih podjetij: 

Tvrdki   Dolničar &  Richter,   Ljubljana: 
>Zora< krema za čevlje v tubah po 

400 g din 49.83 za ducat 
Cena velja franko tovarna brez javnih daiatev. 
Št. 2901/1 z dno 11. julija 1946 

Tvrđki >P 1 e t a r n a« z. z o. j., Ftuj •• Kom. 
din 

št. 1328     košare za drva in kmetijstvo iz zelene vrbe    55.- 
št. 1750     košare za prejo iz bele vrbe, klini iz pocin- 

kane žice, zgoraj okvir iz bukovine, na dnu 
dve prečnici iz bukovine 74 cm X 47 X 37 cm   462.— 
odprema v Maribor din 5.— za komad. 

št- 2403/1  ogrodje za otroški voziček »Divjak«, opleten 
z vitrami  iz vrbe 775.— 

št. 2403/2  pleteni deli za otroški športni voziček »Div- 
jaka, pletivo iz vrhovih viter 180.— 

št. 2102/3  posteljica  za otroko na kolesih z napravo 
za zibanje (Divjak), brez kole9 716.— 

št. 1525     jiaslanjač iz belo vrbe, križkan 393.— 
Cene veljajo franko skladišče v Ptuju brez javnih dajatev. 
Pri prodaji na drobno v podjetju samem 6e priračuna ša 

20°/o zaslužka in 5.7% skupnega davka na  poslovni promet. 
St. 1990/4 z dne 21. junija 1916. 

Tvrdik č a k S Vladimir, lesno strugarstvo, Ljubljana; 
volkove cevko dolžine 172 mm, premer pri- 

jemne glave 30 mm       din 10.85 kom. 
Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 

St. 2256/4 z dne 19. julija 1946. 

Tvrdki C. D. Hočevar, Kamnik: 
kranjsko sekire pol brušene, din 47.70 za kg 

Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev. 
Št. 2012/4 z dno 4. julija 1916 
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fvrdki J. J. Naglas,  tovarna pohištva v Ljubljani: 

a) spalnica iz parjene bukovine iz vez. lesa, brstovo fur- 
nirana, zunaj naravno lakirana z nitro lakom, znotraj smreka, 
naravno brušena: 

2 dvovratni omari a 2.905.— .din 5.810— 
2 postelji a 1.035.— „ 2.070— 
2 nočni omarici a 940.— ........     „     1.880  
1 miza z leseno ploščo „ 529.— 
2 stola a 295.— ' „ 590— 

brez lakiranja    ...     „   10, 
lakiranje    .....     „     1 

din 11. 
b) spalnica iz boruvega lesa, s polnili iz vez. plošč, 

naravno lakirana z nitro lakom, znotraj naravno brušena: 
2 dvovratni omari a 2.600.— din   5. 
2 postelji a 840.— .   ,   .   , „     1. 
2 nočni omarici a 885.— ....... „     1. 
1 miza z 1••••• ploščo ....... „ 
2 stola a 265.—       •   ,   .   . 

.879.- 

.021.- 

900— 
zunaj 

320— 
680— 
770— 
479— 
530— 

brez lakiranja 
lakiranje    .   . 

9.779.- 
1.021.- 

din 10.800— 
c) epalnica iz smrekovega lesa, s polnili  iz vez. plošč, 

bretovo furnirana, zunaj naravno lakirana z nitro lakom, znotraj 
emreka, naravno brušena: 

2 dvovratni omari a 2.530.— ......   din   5.060— 
2 postelji a 885.—    .   »     „     1.770— 
2 nočni omarici a 860— .   .   ,   ,   s   «   .   .     „     1.720— 
1 miza z leseno ploščo ,   .     „       479— 
2 stola a 275—•  550,— 

brez lakiranja    ...     „     9.579— 
lakiranje •   »   .     ,.     1.021.— 

din 10.600— 
cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev, ki na- 

stanejo v trenutku prodaje in neposredno obremenjajo blago 
(prometni davek, pogodbene in pobotnične takse). 

IX. št. 2927/1 z dne 17. julija 1946. 

TVrdki   A. Hafner,  J .Žitnik   in   A. B e r D i k   v 
Škof ji Loki: 

Glavniki: 
i. frizirji: št. 6 Št. 6VJ št. 7     št. 7»/i     št. i. 

din 184— 214— 245—   290—   306— 
št. 4 št. 4Vs št. 5     št. 5Vi 

din 62— 82— 112—   143— 
2. pravniki: št. 1 št. 2 št. 3     št. 4     št. 5     št. 6 

din 92— 107— 122— 138— 153— 173— 
3. brivski: št. 6 Št.  6^8 št. 7 

din 173— 194— 214,- -•- 
4. žepni glavnički: 

št. 4V i   št. 5 
din 122— 143— 

•. vlasniki: št. 1 št. 2 št. S 
din 62— 78— 87— 

Cene velj ajo za 1 ducat franko izđeiovalniea brez javnih. 
dajatev. 

Št. 2742/1 z dne 4. julija 1946. 

TVrdki Jože Grajzar, Ljubljana: 

1. A (E) akumulatorska plošča, fornirana   .   «   •   »   din 15.50 
2. B (D) „ , „   12.50 
3. C (cf) „ „ „ ,   .   ,   ,    „   11.50 
4. M (F) „ „ „ ,..,,,    8— 

Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih daiatev. 
Št. 2760/2 z dne 4. julija 1946. -       * 

Tovarna verig d. d. Lesce pri Bledu: 
klešče, teže 0.52 kg din 86— za kW 

Cena velja franko izdelovalnica brez javnih dajatev, 
št. 2993/1 z dne 16. julija 1946. 

Rogatec   in   J n r i j   1' ; a k 

ilin 
-30 cm    ....    2.0(1 k? 

Tvrdki   M. O p 1 o t n i k 
Dobrovec pri Rogatcu: 

1. okroglj brusi za industrijo: 
premer 160—250 cm, debeline 25- 

100—200 cm,     „ IS—24 cm    ....    3.15 
100—150 cm,     „ 18—30 cm    ....   3.30 

2. okrogli in štirioglati brusi za obrt: 
premer 7—8 col, odgovarjajoča debelina 

„       9-12 col, 
„     13-20 col, 
„     21-36 col, 

štirioglati za mizarje od 8—16 col .   . 
3. brusi za obrt: 

premer 5—6 col    .   .  10.— 
štirioglati 6—15 col     19.— 

4. kamni za •••£ (brusilne osle): 
dolžine 22—24 cm, sekani      4.— 

„        22—24 cm, ribani       5.15 
„        28—30 em, eekani       13.80 

28—30 cm, ribani        15 45 
Cene veljajo franko izdelovalnica brrz javnih ilajalcv 

St. 1618/4 z dne 11. junija 1946. 

3.3<' 
3.KI 
•>. — 

2.90 
3.15 

kom. 
knm. 

li om. 
kom. 
kom. 
•••- 

Tvrdki   Zum er,  strojna delavnica, 

palične sponke za strojčke št. 101 .   . 
št. 100 '  
St 24/6  

sponke  za  papir št. 11    ...... 
» ,*      .,       št. j -     •«..., 
., ,i        •, SI. 1*4      ...... 

risal.i žebljički št. 1    ....,., 
» „        st. *-    ....... 
» „ St. o      ....... 

št. 4    ......   . 

Cene veljajo franko izdelovalnica b 
Št. 1246/3 z dne 15. julija 194• 

Železniki: 

din 10.25 
„ 10— 
„    10— 

22  
» 30— 
„ 38— 
,. 23— 
„ 25— 
„ 30— 
„   35— 

ila 

cz javnih dajatev. 

Tvrdki Matija Miklavžina,   Prescrje-BiaslovČe- 
din 

1. sekire, teže 0.50—0.90 kg 46.25 kg 
„     1.00—1.40 kg   .....   j   ,.   .     44.30 ,. 
„     1.50-1.90 kg      42.45 „ 

2. tesarska ročna sekira, teže 1—1.40 kg    ....      51.—  ,> 
3. krampi, teže 2.50—3.50 kg .   . 27—  •> 
4. cepini, teže 1.20—1.60 kg . 66.50  .. 
5. krampi, teže 2 kg 27.80  ,i 

Cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajat?*"- 

Št. 2650/1 z dno 24. junija 1946. 

Tvrdki Simon Pire,  Lipnica, p. Podnarl- 

temeljne cene za medeninaste žičnike. 
din 
50.99 kg' 
64.41  ,, 
66.79 » 

od 5.0—2.5 mm    .....i...... 
od 2.4—1.0 mm    ............ 
od 0.9—0.7 mm    ............ 

K temeljnim cenam se prišteje: 
a) dimenzijski pribitki 
b) množinskl  pribitki  (oboje po tabeli za železne žičnike) 
c) skupni davek na poslovni promet, 
č) zavojnina (po tabeli K tO). 

Cene veljajo franko tovarna brez Javnih dajatev. 
Št. 2570/2 z dDe 17. Junija 1946. 

Tvrdki   Đolžan  Franjo,   Celje: 
škropilnice iz pocinkane pločevine ....   din 276.— kom. 

Cena velja franko izdelovalnica, vključno skupni davek na 
poslovni promet. 

Št. 2572/1 z dne 15. junija 1946. 

Založba: ÜDra»a Uradneea li*ta LB£j urednik: JRohax Robert: ti«ka tiskarna >Merkur< d. d, — vsi v Ljubljani, 
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Letnik lil. Priloga k 54. kosu z dne 14. avgusta 1946. Številka 54. 

Sodna oblastva 
To 133/46 2832 

Oglas 
Tožeča stranka: Godicelj Jože, dela- 

vec, Celje, Mariborska cesta 54. 
Tožena stranka: Godicelj Ana, sedaj 

neznanega bivališča. 
Tožeča stranka je vložila zoper toženo 

stranko tožbo na razvezo zakona. 
Ker bivališče toženke ni znano, se ji 

Postavlja za skrbnika na čin Grego ne 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki jó bo 
zastopal in čuval njene interese, dokler 
se sama ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 29. julija 1916. 

To 541/10-2 * 2S03 
Oklic 

Tožeča stranka: Jagodic Danica roj. 
•Vodopivec, uradnica v Ljubljani, Rini- 
la c. 23, je vložila proti toženi stran- 
ki/ Jagodicu Vladku, visokošolcu iz 
LJubljane, sedaj neznanega bivališča, 
°^o, radi razveze zakona. 
Narok za ustno razpravo se je določil 

?a 7. IX. 1946 ob 7.30 pred tem sodi- 
ščem v sobi št. 140, razpravna dvorana. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
Se postavlja tov. Petrca Fran, tajnik 
okrožnega sodišča v Ljubljani, za skrb- 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
aH ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. avgusta 1946. 

To 427/46 2737 
Oklic 

Tožeča stranka Malek Doroteja roj. 
Nusdorfer, Pobrežje, Prečna ulica št. 4, 
Je vložila zoper Maleka Franca, mizar- 
skega pomočnika na Teznem, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
gona. 
. Ustna javna razprava je določena na 
J>an 13. avgusta 1946 ob poli 12. uri pri 
lem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
£°» mu postavlja sodišče tov. Kneza 
J°žeta, odvetniškega pripravnika v sod- 
Ji praksi pri okrožnem sodišču v Mari- 
boru, za skrbnika na ein, ki ga bo za- 
sloPal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler so toženec sam ne javi ali ne 
^enuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 23. julija 1946. 

ïo 448/46 2849 

ave 
Stesi, nadzorni delavki iz Apač, nazad- 
nje v Sluttgarlu — Bad Cannstatt, 
Kreuznarhorstrasse 11, sedaj neznane- 
ga bivališču, tožbo na razvezo zakona. 

Javna u?ina razprava v tr-j stvari bo 
dno 16. avgusta 1946 ob 8. uri pri tuk. 
sodišču, siiba št. 84/11. 

K<>r lo/enkino bivališče ni znano, ji je 
püsLaljeii Knez Jožef, odvetniški pri- 
pravnik v sodni praksi pri tuk. sodišču, 
za skrbni'.;] na čin, ki jo bo zastopal na 
njeno <:dgo\"onio.~l in stroške, dokler se 
s-ima ne jasi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno scdišft» v Mariboru 
dne 2•). julija 1946. 

Uvedbe postopanja v 
smrti 

Ok 02/46-2 

dokaz 

2842 

Dnbršek Alojz, roj. 14. V. 1903 v 
ausimi pri (irobelnem, rudar, nazadnje 
stanujoč v Trbovljah-Lokah 103, je od- 
šel dne 1S. IX. 1944 v partizane in bil 
dodeljen ••. štajerski brigadi. III. bat. 
Dne 12. III. 1945, o priliki prebijanja 
preko Krke med Sotesko in Stražo je 
omenjeni tovariš utonil in ga zaradi 
mraka niso mogli ostali tovariši rešiti. 
Dobršek Alojz se od tedaj dalje ni več 
javil. 

Ker je polemlakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Dobršek Rafaele, 
gospodinje v Trbovljah-Lokah 103, uve- 
de postopanje v dokaz smrti ter se iz- 
daja poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrbni- 
ku Langerju Francu, sodnemu uradniku 
v Trbovljah. 

Dobršek Alojz se poziva, da se zglasi 
liri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 5. avgusta 1946. 

Oklic 
pismom 

'• ie vložil proti Repina Kristini roj. 
v.^Pina Ignac, pismonoša v Dragučo\i 

'• 47. \n irlriïïl ni-zvfi Renino  TT rietini roi. 

Ok 87/46-2. 2837 
Pi rnat Martin, roj. 10. IX. 1913 v Es- 

seu-Nemčiji, rudar, nazadnje stanujoč v 
Trbovljah-Lokah 196, je bil po lepaku, 
izdanem od SS-policije v Mariboru, dne 
11. I. 1945 ustreljen. 

Ker je notemtakem verjetno, da bo 
naslopiia zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Pirnat Pavle, go- 
spodinje v Trbovljah-Lokah 196, uvede 
P".-'rr"-"jp v dokaz pmrti ter ep izdnia 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali s tem postavljenemu skrbniku 

Langerju Francu, sodnemu uradniku v 
Trbovljah. 

Pirnat Martin se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebj. 

Po 1. II. 1948 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 3. avgusta 1946. 
* 

Ok 83/46-2 2R31 
Ule Franc. roj. 23. •. 1914, delavec 

v Trbovljan-Relju 56, je odšel dne 14. 
VI. 1944 k partizanom in sc je boril v 
dolenjskem odredu vse do 30. XII. 1941, 
ko ga je po izjavi prič okupator ujel. 
Naslednji dan, dne 31. XII. 1944, je bil 
z drugimi tovariši ustreljen v Poljanah 
nad Kresnicami. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Ule Štefanije, go- 
spodinje v Trbovljah-Retju 56, uvede po- 
stopanje v dokaz smrti 1er se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišča 

'ali s tem postavljenemu skrbniku Lan- 
gerju Francu, sodnemu uradniku v Tr- 
bovljah. 

Ule Franc se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 1. I. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 5. avgusta 1946. 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Ok 84/46—2 2833 
Gorišek Franc, roj. 14. II. 1904 v Her- 

ten-Nemčiji. rudar, nazadnje stanujoč v 
Zagorju-Toplicah št. 11, je bil dno 5. 
maja 1945 aretiran in odpeljan neznano- 
kam ter se ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Gorišek Amalije, 
gospodinje v Zagorju-Toplicah-barake, 
uvede postopanje za proglasitev za mrt- 
vega ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču aH e tem postav- 
ljenem skrbniku Langerju Francu, sod- 
nemu uradniku v Trbovljah. 

Gorišek Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ca. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 

dne 30. julija 1946. 
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Ok ••/46—2 28 JO 
Kržišnik Avgust, roi. 25. \ HI. 1004 v 

Brniri. rudar, na/.adnic >ianujoc v Za- 
gorju-Selo 28. je bil dne 5. maja 1945 
aretiran in odveden neznanokam ter se 
od tedai ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakoniia domneva smrti, se na 
predlog njegove /ene Kržišnik Marije, 
gospodinje v Zagorpi-Selo 28, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, modnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Kržišnik Avgust se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1048 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga- 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 3. avgusta 1946. 

Ok 89/46—2 * 2839 
Kržišnik Engelbert, roj. 23. IX. 1878 

v Kostanjevici, rudniški upokojenec, na- 
zadnje stanujoč v Zagorju-Selo 28, je bil 
dne 31. V. 1943 aretiran in odveden ne- 
zaanokam ter se od tedaj dalje ni več 
javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Kržišnik Marije, 
starejše, gospodinje v Zagorju-Selo 28, 
u\cde postopanje za proglasitev za mr- 
tvega ter se izdaja noziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču, ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Langerju Francu, sod- 
nemu uradniku v Trbovljah. 

Kržišnik Engelbert se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odloČilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 
Okrajno sortisce v Trbovljah, odrt. L, 

dno 3. avgusta 1946. 

Ok 91/4(5 2841 
_ Marolt Viktor, roj. 8. I. 1913 v Rade- 
čah, rudar v Trbovljah, nazadnje stanu- 
joč v Reštajnu pri Senovem, je odšel dne 
6. IX. 1944 v partizane in bil dodeljen 
kozjanskemu odredu. Dne 18. III. 1945 
ao imenovanega Nemci ujeli in odpelja- 
li v celjske zapore, odkoder se je zad- 
njič javil 26. marca istega leta. Od ta- 
krat ni bilo o njem nikakega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Marolt Rozalije, 
gospodinje v Trbovljah-Retju 08, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču aH s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Marolt Viktor se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 
Okrajno sortisco v Trbovljah, odrt. L, 

dne 3, avgusta 1946. 

Ok 88/46-2 2838 
Perpar Albin. roj. 9. V. 1014 v Trbov- 

ljah, nazadnie stanujoč v Trbovljah-Lo- 
kah 168, rudar, je odšel dne 16. IX. 1044 
v partizane m bil dodeljen v III. četo 
III. bat. Gubčeve brigade. Dne 16. IV. 
1045, ko je brigada bila v hudih borbah 
z SS-oddelki, je bil imenovani pogrešan 
in se od tedaj dalje tudi ni več javil. 

Ker je nolemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Perpar Marije, go- 
spodinje v Trbovljah-Retju 168, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Perpar Albin se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga- 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odrt. L, 
dne 3. avgusta 1046. 

Ok 86/46—2 2836 
Sušnik Alojz, roj. 23. X. 1909, rudar, 

nazadnje stanuioč v Trbovljah-Lokah 
171, je odšel dne 17. IX. 1044 v partiza- 
ne in bil dodeljen za intendanta pokret- 
ne bolnice v Gornji Savinjski dolini. Ko- 
nec decembra tega leta je bil od Nem- 
cev ujet in odpeljan v Gornji grad, od- 
koder se ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegovo žene Sušnik Štefanije, 
gospodinje v Trbovljah-Lokah 171, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Langerju Francu, sod- 
nemu uradniku v Trbovljah. 

Sušnik Alojz se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odrt. L, 

dne 3. avgusta 1046. 
* 

IV. Sp. 1651/46-2 2858 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Košenina Minke roj. 

Brinov, odvetnika soproge v Gornjem 
gradu, se uvede amortizacijsko postopa- 
nje za amortizacijo spodaj navedenih 
vrednotnic, ki jih je prosilka baje izgu- 
bila, in se njih imetnik naproša, da uve- 
ljavi svoje pravice v šestih mesecih po 
objavi v Uradnem listu, sicer ee bo 
po preteku tega roka izreklo, da so 
vrednotnice izgubilo svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: pet delnic Go- 
stilniške pivovarno d. d. Laško št. 03226, 
03227, 03228, 03229 in 03230, glaseče se- 
na ime Košenina Minka, v skupni no 
minAlni vrednosti din 2500.—. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 7. avguste 1946. 

IV Sp. 1645'46—3 -<S")<J 

Amortizacija 
Xa prošnjo tov. LcM-k Kalanne, po'- 

hči, SI. .Jan'/ pri Storah >t. 3, se uvede 
amortizacijsko postopanje /a amortiza- 
cijo spodaj navedene vrednotnice, kil0 

je prosilka baje. izgubila, in se nje» 
imetnik poziva, da uveljavi svoje pravi- 
ce v šestih mesecih po objavi v Urad- 
nem listu, sicer se bo po preteku tega ro- 
ka izreklo, da je vrednotnira izgubila 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo     vrednotnice:     hranilna 
knjižica   Celjske   mestne   hranilnice   v 
Celju št. 01561, glaseča se na ime Lesek 
Gregor in na vlogo din 1256.68. 

Okrajno sodišče v Olju 
dne' 7. avgusta  1046. 

IV Sp. 1673/46-3 * * 2857 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Ernesta Linkica, elfk- 

troing. v Arji vasi 47, se uvede amorti- 
zacijsko postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedene vrednotnice, ki jo je pro- 
silec baje izgubil, in se njen imetnik po- 
ziva, da uveljavi svoje pravice v sest']' 
mesecih po objavi v Uradnem listu, si- 
cer se bo po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

O/namenilo vrednotnice: hranil"3 

knji/iea Savinjske posojilnice v Žalcu st. 
18••8, glaseča «e na ime Kniest Linkic 
in na vlogo din 088.60. 

Okrajno sođisf'c v Celju 
dne  7.  avgusta  1946. 

Vil Sp. 402'46 2S30 
Amortizacija 

Na predlog Vrtnika Martina, posest- 
nika v Žetalah, se uvaja postopek z.a 

amortizacijo vrednotnice, ki jo je prosi- 
lec med okupacijo leta 1943. baje W 
bil, in se njen imetnik poziva, da v 

roku dveli mesecev, počenši z dnevom 
objave v Uradnem listu, uveljavi «voje 
pravice, sicer bi se po preteku tega ro- 
ka izreklo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: hranili'8 

knjižica Mestne hranilnice v Mariboru 
št. 44070, glaseča se na ime Vrtnik Mar- 
tin z vlogo din DFJ 350.—. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII.! 
dne 5. avgusta 1946. 

I Sp. 94/46 * 2729 
Amortizacija 

Na prošnjo Kranjc Ivane, zasebnice v 
Cerknici št. 271, se uvaja postopek za 
amortizacijo vrednotnice, ki je prosilki 
baje zgorela ob požaru Hranilnice m 
posojilnice v Cerknici. .        . 

Imetnik vrednotnice se po4va'~. , 
uveljavi v dveh mesecih, počensi /• 
dnem objave v Uradnem listu, SV°J° 
pravice, sicer bi se po preteku tega ro- 
ka izreklo, da je vrednotnica brez moc'- 

Oznamenilo    vrednotnice:    Hranilna 
knjižica   Posojilnice   in   hranilnice   v. 
Cerknici št. 2883 s stanjem vloge leta 
1943. lir 8.000.—. 

Okrajno sodišče na Rakeku, odrt. I* 
d»0 2Q. •••• 19,46. 



Štev. 54 Siran 351 

1915 
vana in 

Z •/46—11 2789 

Poklic neznanih dedičev 
Cetìarko Ivan, rojen 7. februarja 

v Teharjih   kol  sin  Cesarka  lvar 
•Jožefe, slednje  roj. ŠajtegI,  poslovodja 
v Slov. Konjicah, je dne 6. junija 1946 
u,"i'l brez sporočiia poslednje volje. 

Ded icj niso znani. Sodišče postavlja 
Jiuiiik Marijo, posestnice hči v Vinar- 
J»li št. 50. kot skrbnico zapuščine. 

Pozivajo se vsi, ki uveljavljajo pravi- 
ce do zapuščine, da v šestih mesecih od 
danes naprej to sodišču naznanijo in 
svoje dedne pravice izkažejo. Po preto- 
ku tega roka se bo zapuščina, kolikor se 
tc pravice izkažejo, prisodila, kolikor 
Pa se to ne zgodi, izročila državi. 

Okrajno  sodišče v  Slov. Konjicah, 
odd. III., 

dne 29. julija 1946. 

ZP 26/46 * 2877 

Poziv uWfltom 
, P|'i okrajnem sodišču v Dolnji Len- 

J|?vi je uvedeno zaplembeuo postopa- 
jo glede imovine Raja Franca, polj. iz 
b0»iilicc št. 06 (Zp 26/46). 

* ozi vajo se vsi upniki, ki imajo zo- 
tîr'- "Ì0Ra kakršne koli terjatve, da jih 
"•••••• v 13 dneh |>o tej objavi pri tu- 

rioni Midišču s potrebnimi dokazili. 

Razno 

kaj 
Ok r!lJUo sodile v ••!. Lendavi, odd. •., 

dne  7. avgusta 1946. 

Razna oblastva 

2878 
Objava 

Krajevni odbor OF Št. llj v Slov. gor. 
razveljavlja    z   dnem   18.   julija   1946 
Ur£Klm pečat z besedilom: 
s »Krajevni  odbor  Osvobodilne   fronte 
^ • %, 
*Gr jo bil izgubljen. 

besedilo novega pečata se glasi: 
> »Krajevni  odbor  Osvobodilne  ironie 

• Nj v Slov. goricah.« 
ei   ?i dopisi in karakteristike, izdane s 
„ari4i pečatom, so od lega dne dalje 
"Rjavile. 
KtaJevni odbor OF Št. Ilj v Slov. gor. 

Gm 

2S88-3—1 
Oglas 

trehr*dski narodni odbor, Zagreb, po- 
£?I,J 

,e za taracanje cesta na području 
kv a ZaKrcba u 1946. godini oko 6000 
ili Ort?lara g^nitue kocke dimenzija 7/9 1 J/ll cm. 
i]j..°^vaju se stoga uprave onih kame- 
Vuv?.' k?l° su u stanju predmetnu doba- 
t0m ••^*1 još u toku ove godine, da o 
Ste r4ntur° sa sv°iiui uvjetima obavije- 
ÎI1/5 Za?reb, Gradjevni odjel, otsjek 
ŽGV1; ~~ Ćirilometodska 5/11 u cilju tra- 

n-la Ponude. 
padski narodni odbor " Zagrebu 
üra<ij. odjel - Ćirilometodska S/II 

2855 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Upniki in dolžniki tvrdke L. Rot, 

Ljubljana, Stari trg 5, se pozivajo, da 
prijavijo svoje obveznosti in terjatve 
proti tvrdki. Obenem pozivamo vsako- 
gar, ki ima pri tvrdki L. Rot v depozitu 
svoj krzneni plašč ali druge predmete, 
da ee zglasi osebno ali no pooblaščencu 
v trgovini L. Rot v mesecu avgustu in 
da z listinami dokaže svojo lastninsko 
pravico na deponiranih "redmetih. Po- 
znejših reklamacij ne bo mogoče upo- 
števali. 

Viktor Bcrič, 
delegat tvrdke L. Rot, 
Ljubljana, Stari trg 5. 

* 
2871, 

Poziv upnikom 
Zadrugi sRaiffeisenkassec v Št. Vidu 

nad Ljubljano in v Šmartnem pod Šmar- 
no goro sta na podlagi izreka Iniciativ- 
nega zadružnega odbora za Slovenijo - 
sporazumno z mestnim ljudskim odbo- 
rom oziroma okrožnim ljudskim odbo- 
rom Ljubi jana-okolica, prešli v likvida- 
cijo. Za likvidatorje so jima postavljeni 
tovariši: 

Koruza France, zadr. revizor v Ljub- 
ljani, Kinspielerjeva 21. 

Smodiš Janko, zadr. uradnik v Ljub- 
ljani. Dalmatinova 1  in 

Verovšek Milan, zadr. uradnik v Ljub- 
ljani, Trdinova 7. 

Pozivajo se upniki, da prijavijo likvi- 
datorjem vse svoje terjatve do 10. no- 
vembra 1946 v prostorih Ljudske poso- 
jilnice v Ljubljani, Miklošičeva 6. 

Likvidacijski odbor kreditnih zadrug 
v Ljubljani 

2738-2-1 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, oddelek za trgovino 
in preskrbo, uprava trgovin, je prešla 
tvrdka R. Miklauc, manufakturna trgo- 
vina v Ljubljani, v likvidacijo. Pozivajo 
se upniki in osebe, ki imajo terjatve 
pri tvrdki, da io prijavijo najpozneje 
do 80. septembra 1946 na naslov tvrdke 
R. Miklauc, manufakturna trgovina v 
Ljubljani, Lingarjeva ul. 6 in Pred Ško- 
fijo 3. 

Likvidatorja 

[zgubljene listine 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
20, izdano od KLO v Obrežu, okr. Ptuj, 
indeks beograjsko medicin, fakultete II. 
zvezek in nakaznico za dva para perila, 
izdano od MLO Center, Ljubljana, vse 
na ime Bedjanič Angela iz Obreza, okr. 
Ptuj. S tem jih preklicujem. 
2852 Bedjanič Angela 

Izgubila sem  maturitetno spričevalo 
št. 2, izdano 3. julija 1909 od drž. uči-. 
teljisča v Ljubljani na ime Bežek Zora 
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
2867 Bežek Zora 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 053313, izdana od XM v Ljubljani, iz- 
kaznica OF št. 26634 in sindikalna iz- 
kaznica, vse na ime Bizjak Stane iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
2895 Bizjak Stane 

Izgubila sem prometno knjižico, izda 
no od okraj. LO Celje-niesto za žensko 
kolo  znamke  ^Waffenrad.,  šf.  2207667 
ter jo s tem preklicujem, 

Borenšek Avrelija. 
2896 Sp. Iludinja 97. p. Celje. 

Uničeno mi je bilo maluritelno spriče- 
valo št. 461, izdano 29. avgusta 1939 od 
ravnateljstva drž. gimnazije v Mariboru 
na ime Čerček Milan iz Maribora. S tem 
ga preklicujem. 
2827 čorFok Milan 

Platna knjižica ser. M. St. 15.129, iz- 
data na ime zastavnika Čotar Vladislav, 
izgubljena je i oglašava «e nevažećom. 
2910-2—1 Čotar Vladislav 

Izgubil sem osebno izkaznico in šte- 
vilko evid. tablice za kolo Stover tov. 
št. 1251941, oboje na ime Dobelšek Jo- 
žef iz Pesje št. 4 pri Velenju. S tem jib 
preklicujem. 
2883 Dobelšek Jožel 

Ukradene so mi bile osebna izkazni- 
ca, družinski nabavni list in nakaznica 
za novo obleko, v»e na ime Dovč Marija 
iz Slap 9 pri Dev. Mar. v Polju. S tem 
jih preklicujem. 
2835 Dovč Marija 

Izgubljena je voj. knjižica št. 922485, 
izdana na ime Ilegler Jože in se s tem 
preklicuje. 
2873 Hcgler Jože 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF, in delavsko izkaznico, izda- 
no od četrti Šiška, vse na ime Hribar 
Hvgen iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
2872 Hribar  Evgen 

Izgubil sem invalidsko nverenje šf. 
1570, izdano 11. januarja 1946 od nižje 
invalidske komisije komande ljubljan- 
skega vojnega področja na ime H urinski 
Jože iz Poljčan. S tem ga preklicujem. 
2863 Hiirinski Jože 

Izgubil sem izkaznico za žensko kolo 
št. 382 tov. št. 15604119, izdano od okr. 
LO, odsek za notranje zadeve v Ljuto- 
meru na ime Janšovec Anton iz Zasa- 
dov št. 9 pri Vučji vasi. S tem jo pre- 
klicujem. 
2°89 Janšovec Anion 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od okrožnega LO v Mariboru, izkaznico 
OF, izdano od okr. LO v Ljutomera in 
izkaznico za moško kolo št. 4044, izdano 
od okrožnega LO Maribora, vso na ime 
Joha Stefan iz Ljutomera. S tem jih 
preklicujem. 
2890 Joha Štefan 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo št. 1156/46, »Phänomene tov. št. 37689, 
lia ime June Franc iz Sv. Petra pri No- 
vem mestu. S tem jo preklicujem. 

June   Franc, 
2881 Sv. Peter pri Nov. mestu 
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Izgubil sera začasno osebno izkaznico 
št. 9877, izdano cd okrajnega odbora OF 
Jesenice na ime Kocjaučič Franc, roj. 
27. februarja 1C07, stanujoč na Dovjem 
št. 19. S tem jo preklicujeni. 
2843 Korjaiu-ič Franc 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co St. 024/2, izdano od KLÜ v Dolskem 
na ime Kokalj Cilka iz Dolskega. S tem 
io preklicujem. 
28G8 Kokalj Cilka 

Izgubljene su slijedeće vojne knjižice: 
br. 641792 na ;me Vranjič Nikola, br. 
6ü82'^ü na ime Kovačič Alojz, br. 642116 
na ime Zivanović Dragutina, na ime za- 
stavnika Makovec Dragutina, br. 920524 
na ime Pilar hana, br. 021783 na ime 
Vižent.n Ivana, br. 600145 na ime Smo- 
dula Jakoba i br. 484383 na ime Postic 
Ivana. 

Svi gore navedeni dokumenti ogla- 
šavaju se navažecima. 

Komanda vojne poŠte 10.162/Z 
2870 Ljubljana 

Ukradeni so mi bili: osebna izkazni- 
ca št. 2477, izkaznica OF št. 532989 in 
izkaznica LMS št. 2236, izdane od kra- 
jevnega LO v Cešnjiri na ime Kopač 
Ignac iz Češnjice pri Moravčah. S tem 
jih preklicujem. 
2853 Kopač Ignac 

Izgubil sem družinski nabavni list B 
Št. 121680 na ime Korošec Franc, v:ni- 
čar v Belavšeku, okr. Ptuj.    S tem ga 
preklicujem. 
2831 Korošec Franc 

Izgubila se je evidenčna tablica št. 
S 0117 za motorno kolo, izdana od min. 
za lokalni promet v Ljubliani na ime 
>Kreda< - Močnik & Co iz Bleda. S tem 
jo preklicujemo. 
2907 >Kroda« - Močnik & Ko. 

Izgubila   sem   osebno  «izkaznico   št. 
068830, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Maselj Francka iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2828 Maselj Francka 

Izgubljena je voj. knjižica št. 669076, 
izdana na ime Mlakar Ivan in se s tem 
preklicuje. 
2875 Mlakar Ivan 

Ukradeni sta bili okrogla in podolgo- 
vata štampiljka osnovne šole v Negovi 
in štampilika podružnice prosvetnih de- 
lavcev v Negovi. S tem jih preklicuje- 
mo. 

Upraviteljstvo osnovne šole 
2886 v Negovi, okr. Radgona 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO v Ribnici; legitimacijo OF, iz- 
dano od odbora OF v Ribnici, fizkultur- 
no izkaznico, izdano od FD v Ribnici in 
mladinsko izkaznico, izdano od LMS v 
Ribnici ter dovolilnico za kolo, vse na 
ime Pakiž Emil iz Ribnice na Dol. S 
tem jih preklicujem. 
2904 Pakiž Emil 

Izgubil sem izkaznico za kolo št. 4307, 
osebno izkaznico in i/.kaznico OF, izda- 
ne od okr. LO v Ljutomeru. S tem jih 
preklicujeni. 
2879 Petek Ivan 

Nekdo mi je ukradel zadružno izkaz- 
nico št. 1012 Čebelarske zadruge za 
Slovenijo v Ljubljani, glasečo se na ime: 
Perme Anton, Spodnja Slivnica, p. Gro- 
suplje. S tem jo preklicujem. 
2885 Perme Anton 

Izgubil sem spričevalo 6.b razr. III. 
moške realne gimnazije v Ljubljani, iz- 
dano za šol. 1. 1913./44. od ravnateljstva 
III. moške gimnazije na ime Pipp Bojan 
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
2804 Pipp  Bojan 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 
010056, i/.dano od MLO na Jesenicah, 
Center 13 (Cor.), na ime Pogačnik Ju- 
lija, učiteljica v Kranjski gori. S tem 
jo preklicujem. 
2882 Pogačnik Julija 

Izgubil sem izkaznico za moško kolo 
ev. št. 49.914. S tem jo preklicujem. 

Peš Anton, 
2884 Sv. Ana št. 6 v Slov. gor. 

Izgubil sem vojaško knjižico, izdano 
v 26. udarniški diviziji in vojaško od- 
pustnico, izdano od vojaške bolnice v 
Trstu na ime Požar Antona Ivan iz Lan- 
cove vasi okr. Ptuj. S tem jih prekli- 
cujem. 
2905 Požar Ivan 

Izgubil sem izkaznico za moško kolo 
znamke Cito št. 340030 na ime Prosen 
Viljem iz Zirovskega vrha 74, p. Ziri. 
S tem jo preklicujem. 
2903 Prosen Viljem 

Izgubil sem spričevalo II. letnika drž. 
srednje tehnične šole, keramični odd. v 
Ljubljani na ime Sirec Vinko iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
2887 Sirce Vinko 

Izgubila sem začasno izkaznico za ko- 
lo št. 5385, izdano od okr. LO, notranji 
odsek v Murski Soboti na ime    Slavic 
Etelka, Gorica 77. S tem jo preklicujem. 

Slavic Etelka, 
2880 Gorica, p. Puconci 

Izgubila sem začasno osebno izkazn'- 
co, izdano od KNOO v Šmartnem pri 
Slov. Gradcu pod št. 357. S tem jo pre- 
klicujem. 

Stanko Marija, trg. vajenka 
2845     v Šmartnem 77, p. Slov. Gradec 

Izgubila   sem   osebno   izkaznico   št. 
089805, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Strašek Jožica iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2869 Strašek Jožica 

Izgubil sem spričevala L, II., III. in 
IV. razr. ter spričevalo o nižjem tečaj- 
nem izpitu drž. klasične gimnazije v 
Ljubljani, izdana v letih 1941.—1944. od 
ravnateljstva klasične gimnazije v Ljub- 
ljani na ime Strle Franc z Blok. S tem 
iih preklicujem. 
2851 Stric Franc 

Tzgubil sem zač. osebno izkaznico st. 
430, legitimaejo OF št. 128.635 in za- 
družno izkaznico št. 126, izdane od K L J 
Ivančna gorica na ime Škufca Alojz, 
Stranska vas 11, in jih s tem preklicu- 
jem. 
2897 Škufca Alojz 

Uničeno mi je bilo diplomsko ^priče- 
valo drž. učiteljske šole v Ljubljani st- 
29, izdano 18. jun. 1932 od ravnateljstva 
učiteljske šole, na ime Šorli Elizabeta iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
2854 Šorli Elizabeta 

Izgubilo se je potrdilo A po pologu 
št. 14778 o dajatvi v naravi, na katerem 
je bilo navedeno: Naravna dajatev 1 vol 
v vrednosti Lit 5320. Potrdilo se je gla- 
silo na ime tov. Jamšek Franc, Poza ree. 
Ker se predmetno potrdilo do danes se 
ni našlo, ga preklicujemo kot neveljav- 
no za izplačilo. 

Krajevni narodni odbor 
2860 Št. Janž na Dolenjskem 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co št. 9525, izdano od okrajnega odbora 
OF Jesenice na ime Šuštar Vida, roj* 
28. junija 1929, stanujoča v Mojstrani ši- 
li. S tem jo preklicujeni. 
2844 Šuštar Vida 

Izgubljena je voj. knjižica št. 64910?» 
izdana na ime Taborski Anton in j° 
tem preklicujem. 
2874 Taborski An«"1 

Izgubil    spin    osebno    izkaznico   ^' 
029379, izdano od komande NM v • ' 
Ijani  na  ime  inž.  Vidmar  Herman ' 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2848 Inž. Vidmar Herman 

Izgubila sem  zač.  osebno izkaznic0« 
izdano od OLO, odsek za notr. zadeve 
Kočevju na ime Volf Draga iz Mlake s • 
6, okraj Kočevje. S tem jo preklicuje111' 
2876 Voli Draga 

Ukradeni so mi bili vojaški dokumen- 
ti: vojaška knjižica in invalidsko uv«1" " 
nje št. 415, izdano od nižje invalids» 
komisije v Mariboru na ime Žagan I**, 
iz Bodrišne vasi št. 9. S tem jih preKU- 
cujom. 

Žagan Ivan, « 
Bodrišna vas št. 9, p. »t. * 

2846 pri Grobelnem 

Izgubil sem šofersko izkaznico, '^a^ 
od min. za lokalni promet na ime Zag» 
Ivan iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
2906 Žagar Ivan 

Izgubljena je bila šoferska M»^ 
št. 0198.627 4. klase, češkoslovensKeg* 
izvora, izdana 1. 1944. od ••0•1|1••••- 
odseka okraja Bratislava na ime ^• 
rie Roman. S tem jo preklicujem. 

2850 

Roman žnidarič, 
avtomehanik, Boreči st- 

Križevci pri Ljutomeru 

Založba: uprava Uradnega Usta LRS; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna >Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 



VESTNÌK 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS 
Priloga k 54. kosu uradnega lista LRS z dne 14. avgusta 1946. Štev. 28. 

VSEBINA: 

URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

52. Odločba o cenah za obdelavo zemlje e stroji, za oranje s 
konjsko vprego in za dela s trierji in selektorji. 

53. Odločba o cenah mineralne vode. 
54. Cenik za fotografska dela. 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 

Naredba o enotni prodajni ceni pšenice in znižanju cen kmetij- 
skega orodja in strojev, umetnih gnojil, volnenih tkanin, 
šajaka in volnenih odej. 

Naredba o določitvi enotnih cen v prodaji na drobno za umetna 
gnojila za vse območje FLRJ, 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

52. 

ODLOČBA 
o renali za obdelavo zemlje s stroji, za oranje s konjsko 

vprego in za dela s trierji in selektorji 

Na podlagi 7. člena uredbo o določanju in kontroli cen 
določa urad za cene pri predsedništvu VLRS naslednje najvišje 
cene za obdelavo zemlje s stroji, za oranje s konjsko vprego in 
za dela 9 trierji in selektorji: 

I. Obdelava zemlje: 
Globina Cena za 1 ha 

Vrsta  dela oranja do 1 ha nad 1 ha 
v cm dinarjev 

oranje (mehkih) starih njiv 15—IS 002 :>(;:. 
oranje (mehkih) starih njiv 18-22 003 023 
oranje ledin, deteljišč, zelo 

težko zemlje in travisò 15-18 780 735 
oranje ledin, deteljišč, zelo 

težke zemlje in traviso 18—22 844 790 
rigolanje hmeljišč (starih) 45—60 1260 1160 
brananje z njivsko brano enkrat 120 110 
bvananje z njivsko brano dvakrat 190 175 
brananje s krožno brano enkrat 240 220 
kultiviranje v jeseni 

preoranih njiv in prah enkrat 200 180 
valjanje (razbijanje skorje) 

ali valjanje po setvi enkrat 120 110 
trošenje umetnega gnoja 130 110 
eelev z večjo eejalnico 

(od 18 vrst navzgor) 220 190 
setev z manjšo sejalnico 

(od 18 vrst navzdol) 180 160 

II. Oranjo s konjsko vprego (p ar konj — plug — orač) : 
.    din 500.— 

za lha ?00.- 
,V tej ceni je vračunana prehrana orača in živine. 

III. Dela g trierji in selektorji: 
Za delo trierja se zaračuna 2% od očiščenega žita. 
Za delo selektorja so zaračuna 3.5% od očiščenega žita. 
Pogoji: Podjetnik (kmet. stroj, postaje, stroj, zadruge) da 

na razpolago stroj (trier ali selektor), pogonski motor (elektro- 
motor) in vodjo pogonskega stroja. 

Izposojnina za trier se zaračuna        din   C— na uro, 
izposojnina za selektor se zaračuna      „     8.— na uro. 
Pogoji: Podjetnik (kmet. etroj. postaje, stroj, zadruge) da 

v najem naročniku trier ali selektor in zaračuna izposojnino 
samo za efektivno uro. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
voljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sa- 
botaže. 

Ljubljana dne 3. avgusta 1946. 
IX. št. 3217/2A "V. d.  direktorja: 

Kobler France s, r, I 

53. 

ODLOČBA 

o cenah mineralne vode 

Na podlagi 7. člena uredbe o določanju in kontroli cen do- 
loča urad za cene pri predsedništvu vlade LRS naslednje naj- 
višje cene mineralne vode za vse območje Ljudske republiko 
Slovenije: 

I. V prodaji na debelo: 

steklenica 'Vin litra din    7.20 
steklenica    1 liter „     6.40 
steklenica V2 litra „     4.75 

Te cene veljajo franko obrat rnzdeljevalca na drobno z vra- 
čunanim skupnim davkom na poslovni promet. Če oskrbi pre- 
voz vode od vrelca do svojega obrata razdeljevalec na drobno 
sam, mu uprava vrelca povrne stroške prevoza po tarili za naj- 
cenejše prevozno sredstvo in prizna lom steklenic v višini 4%. 
Prav lako mora povrniti prevozne stroške od svojega sklad i*':i 
do obrala razdeljevalca na drobno vsak drug razdeljetalec La 
debelo. 

II. V prodaji na drobno: 
steklenica ,4/io litra din 9.— 
steklenica    1 liter      ..•...„ S.— 
steklenica 'Mitra „ 6.— 
kozarec 2/io litra  1.50 

..  K tem cenam se smejo priračunali samo morebitne krajev- 
no' dajatve. 

III. V turističnih postojankah: 

je dovoljeno priračunati k cenam na drobno naslednje pribitke: 
1. za postojanke, ki imajo dovozno pot: 

a) pri oddaljenosti do 2 ur . 
b) pri oddaljenosti do 3 ur , 
c) pri oddaljenosti do 4 ur , 
za 1 kg skupne teže. 

2. za postojanke, ki nimajo dovozne poti: 
a) pri oddaljenosti do 2 ur . 
b) pri oddaljenosti do 3 ur . 
c) pri oddaljenosti do 4 ur . 
č) pr; oddaljenosti  do 5 ur . 
d) pri oddaljenosti do 6 ur , 
e) pri oddaljenosti  do 7 ur . 
za 1 kg skupne teže. 

Pod oddaljenostjo je razumeti čas, ki 
da pride iz najbližjega kraja, kjer veljajo cei  
pod 2. točko, do postojanke. Če vodi do postojanke več poti, 
je razumeti čas tiste poti, po kateri se je dosedaj oskrbovala 
postojanka. Če je pot v prvem delu vozna, je računati za ta 
del poti pribitek pod 1., za ostanek poti pa pribitek pod 2. 

Prodajalci mineralne vodo na drobno morajo navesli cono 
v ceniku, ki mora biti izobešen v obratovalnici na vidnem 
mestu. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
voljene trgovine, nedovoljeno špekulacije in gospodarsko sa- 
botaže. 

Ljubljana dne 8 avgusta 1946. 
IX. št. 1483/5,   ' 

Pomočnik direktorja: 
Dr. Maček Viktor e. r. 

.     .   din 3— 
•     •     »» 4— 
•    •     »» 5.— 

ti: 
.   din 5,— 

•        «        v 0.— 
•        •         »1 8.— 
"        •        « 10.— 
*        •        »» 12.— 
•      •      )» 14.— 

e potreben turistu. 
ne kot je navedeno 
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54. 

CENIK 
za fotografsku dela 

L'iad za ceri».' pri  piviUiMjiiišlvu vlade  L 
naslednje najvišu cone zu fotografska dela; 

I.  Dela   v  ateljeju: 

iS doioca začasno 

din din 
1. legihmaciie. G kom.    4X 5 cm    55.— 
1. legitimacijo, (i kom.   (iX 9 cm   75.— spec. izd. 110.— 
3   li'o'itiniaciie. tj kom.    7X10 cm 120.— «pec.  izd.  150.— 
4. rnzülfdriHv, (I kom.   0X14.cm ISO.— le  glava    200.— 
5. kal), l'ormai, (i kom. 10X15 cm 260.— le glava    290.— 

powr.iw: 
(i. I.n-iiiat  18X24 cm din 150.— 

format 24X30 cm      „ 300.— 
fononi 30X40 mi      „ 450.— 
Format 40X50cm „ 000.— 

1. 

9. 
10. 
11. 

um 10,— 
20.— 

3.50 
4.— 
2.— 
2.75 
4.— 
7.50 

specialna naročila po dogovoru. 

•.  Amaterska dela: 
raz\nanie ïilma  

2. iaz\ ipin je Leica  
:î.  lazvi janje  pleiče do 0X9 cm 
4. ra/,vi|aiije plošče do 10X15 cm .     , 
5. kopijo Leica brez belega roba .     • 
0. kopije Leica z belim robom . 
7. kopije   0X 9 cm       . 
8. kopije 10X12 cm .     .     , 

povečave:                   : 

format   0X 9 cm  
format    7X10 cm  
format    9X13 cm  

12. formal   9X14 cm  
13. format 13X18 cm  
14. format 18X24 cm  
15. format 24X30 cm  
10. reprodukcije , 
17. diapozitivi 8.5X8.5 cm    ...     . 

diapozitivi    5X5   cm     ... 
18. Leica posnetki na ulici, komad 

nadalinje kopije po  
Cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru na vidnem 

mestu. 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 

voljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sa- 
botaže. 

Odobrene cene veljajo, dokler se ne znižajo posamezni 'stro- 
ški, na katerih podlagi so ceno odobrene. 

Brž ko se kateri koli strošek zniža, mora podjetje nepo- 
sredno znižali ceno proizvodu v •ustrezajočem znesku in hkrati 
dostaviti pristojnemu organu za določanje cen novo kalkulacijo. 

Prednje cene so najvišje. 
Okrožni ljudski odbori lahko predpišejo glede na krajevne 

razmere tudi nižje cene fotografskim delom kot so določene s 
fem cenikom. 

Ljubljana dne 3. avgusta 194(5. 
IX. št. 3297/1. Pomočnik direktorja: 

Dr. Maček Viktor s. r. 

din 8.— 
9.50 

„ 11.— 
„ 12.50 
„ 24.— 
„ 47.- 
„ 90.- 
„ 75.— 
., 40.- 
„ 14.- 
„ 20.- 
,. 15.— 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

Gospodarski svet Federativne ljudske republiko Jugosla- 
we izdaja 

NAREDBO 
o enotni prodajni ceni pšenice in znižanju cen kmetij- 
skega orodja in strojev, umetnih gnojil, volnenih tkanin, 

šajaka in volnenih odej 
1. Za pšenico, dobljeno iz viškov po 4. in 5. členu uredbo 

o odkupu žitaric v gospodarskem letu 1946/47. se določi enotna 
prodajna cena po din 440.— (Itiri sto štirideset) za 100 kg 
franko vsak razdelilni kraj v Federativni ljudski republiki Ju- 
goslaviji 

2. Za siromašne kmetovalce v stificilartiih rajonih, ki ni- 
majo dovolj žila za prehrano, toda žive v krajih, v katerih 
se odkupuje po uredbi o odkupu žitaric v gospodarskem lelu 
1940/47., je prodajna cena pšenice enaka odkupni ceni. Na- 
tančnejša navodila o tem bo dajalo ministrstvo za trgovino in 
preskrbo  FLR.I. 

3. Da se obdrže cene pšenice iz 1. točke te naredbe, se 
pooblašča minister za trgovino in preskrbo FLR.I, da osnuje 
v sporazumu z zveznim uradom za cene egalizacijski sklad pri 
Državni hipotekami banki. 

4. V najkrajšem roku bo izdana odločba o znižanju cen na- 
slednjih  industrijskih  izdelkov: 

a) kmetijskemu orodju in strojem za približno 30%, 
b) umetnim gnojilom za približno 25%, 
c) volnenim  tkaninam za približno 10%, 
č) šajaku za približno 30°/o, 
d) volnenim odejam za približno 20%. 
5. Minister za trgovino in preskrbo FLR.I in zvezni urad 

za cene bosla izdala v mejah svoje pristojnosti potrebna navo- 
dila za izvršitev te naredbe. 

6. Ta naredba dobi obvezno moč z dnem objavo v pospbni 
izdaji ^Uradnega lista FLRJ« (>Uradna obvestila zveznega 
urada za cene<). 

Beograd dne 26. julija 194G. 
Št. 7137. Zast. predsednika gospodarskega sveta 

minister za finance: 
Sreten Žujevič s. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dne 29. julija 1946, št. 505/31.) 

Na podlagi uredbe o določanju in kontroli cen v zve^i s 
členom naredbe predsednika gospodarskega sveta št. 7137 z 
dne 24. julija 1946 izdajam 

NAREDBO 
o določitvi enotnih cen v prodaji na drobno za umetna 
gnojila za vse-območje  Federativne ljudske  republike 

Jugoslavije 
1 1. člen 

Umetnim gnojilom se določijo naslednje cene: 
din za 100 kg 

J. superfosfat 10%. v papirnatih vrečah .   .   . 195,— 
2. superfosfat 18%, v papirnatih vrečah .   .   . 217.— 
3. kalcijev cianamin 10%, v papirnatih vrečah 380.— 
4. kalijev klorid 00%,  v  papirnatih vrečah   . 235,— 
5. mešano  umetno gnojilo  (nitrofoskal)  v pa- 

pirnatih vrečah  235.— 

2. člen 
Prednje cene veljajo v prodaji na drobno v količinah origi- 

nalnega omota najmanj po 50 kg. 
Na te cene ni dovoljeno zaračunavati nobenih dodatkov. 
V prednjih enotnih cenah v prodaji na drobno so vklju- 

čeni stroški prevoza franko vsaka železniška ali ladijska posta- 
ja kraja prodajalca na drobno — kupca in stroški trgovine, ki 
se bodo odobrovali razdeljevalcu. 

Obračun prevoznih stroškov in stroškov trgovine bo vršilo 
Državno podjetje za promet s kemijskimi proizvodi FLRJ 
(Hempro), ki prevzema blago franko naloženo v vagon ali vla- 
čilec železniška ali ladijska postaja proizvajalca, in to po navo- 
dilih zveznega urada za cene. 

3. člen 
Ta naredba dobi obvezno moč osem dni po objavi v poseb- 

ni izdaji »Uradnega lista FLRJ« (>Uradna obvestila zveznega 
urada za ceneč). 

Ko dobila naredba obvezno moč, prenehajo veljati vse 
prejšnjo odločbo o določanju cen za navedena umetna gnojila, 
najsi bodo izdana od kogar koli. 

Beograd dno 27. julija 1940. . 
Št. 19.309. Zast. predsednika gospodarskega sveta 

minister za finance: 
Sreten žujović e. •. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene-: 
z dne 29. julija 1946, št. 500/31.) 

Založba: Oprava Uradnega iijäta LR§; urednik: Püta ßebejrt; Itti üsk&raa Mp&urj. d, d, — ysi y. LJubljani. 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik lil. Priloga k 55. kosu z dne 17. avgusta 1946. Številka 55. 

Objave 
Denarni zavod Slovenije 2935 

Ljubljana 
Stanje računov z dne 31. julija 1946. 

Aktiva                                                                        din din 
Gotovina v blagajni 32,267.708.98 
Ziro račun pri Narodni banki 53,720.775.40 
Čekovni račun pri Poštni hranilnici 18,506.085.59 104,494.569.97 
Valute  1,481.421.29 
Kratkoročne terjatve pri kreditnih ustanovah  17,314.192.43 
Blagajniški zapisi  280,000.000.- 
Menice  4,832.644,— 
Dolžniki  609,931.707.80 
Posojila proti zastavi  859.875.03 
Vrednostni papirji  9,837.980.— 
Inventar in poslovna oprema  1,182.270.65 
Nepremičnine  2,489.400.- 
Terjatve pri podružnicah  .48,400.253.27 
Razna aktiva " •   •   •   • 36,584.403.55 

1,107.408.807.99 
Evidenčni računi — akreditivi, jamstva itd  511,480.019.64 

1,618,888.827.63 
Pasiva 

Kreditne ustanove — korespondenti  14,085.392.19 
Ziro računi  492,286.723.53 
Vloge po tekočih računih  103.493.945.43 
Vloge na knjižice  26,165.242.50 
Izdani blagajniški zapisi  516.497.55 
Drugih upniki'-.    ..<  261,997.691.96 
Sodni depoziti     ..:....,  23.492.61 
Razna pasiya,  S3,767.6C5.14 
Glavnica  30,000.000.— 
Rezervni sklad  166.636.50 
Dolgovi, podružnicam  34,905.520.58 

1,107.408.807.99 
Evidenčni računi — akreditivi, jamstva itd "11.480.019.64 

L618.S88.827.63 
Aktivna obrestna mera (za posojila itd.) 

Vnetno obračunavanje 3'/:—6°/o p.a. 
Pasivna obrestna mera — polletno obračunavanje: 

Ziro računi  0   % p. a. 
Vloge na tekočih računih a vista  1   % p. a. 
Hranilne vloge na pokaz  2   % p. a. 
Hranilne vloge vezane na  1  mesec  2.5% p.a. 
Hranilne vloge vezane na  3' mesece  3 _ % p. a. 
Hranilne vloge vezane na  6 mesecev ali več  3.5% p.a. 

Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
1082. 

Sedež: Kokra. 
-Dan vpisa: 13. avgusta 1946. 
Besedilo:' »Jezersko« gozdno produk- 

tijska družba i o. z. 
PÓWocbi-okrajnega sodišča v Kra* 

più' z dne 6; Vin.' 1946, št'. Zp 337/40 
|n 338/46—4, se preneseta poslovna de- 
leža dr. Fritza Herringa von Frankens- 

dorf in Maksimilijana Lamenzan-Salinsa 
na državo FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. avgusta 1946. 

Rg C II 199/20 
* 

1033. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. julija 1946. 
Besedilo: »Avtomatični buflct« druž- 

ba z omejeno zavezo. 
Z odločbo MLO, oddelek za trgovino 

in preskrbo, z dne 17. julija 1946, št. 
10.834/46, je bila odrejena likvidacija 
družbe. 

Likvidatorji: Polir Franc, poslovodja 
tvrdke in Vajt Ciril, uradnik uprave 
mestnih podjetij, oba v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej g 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo tako, da 
pod pisano, tiskano aH odtisnjeno be- 
sedilo tvrdke s pristavkom »v likvid.*:ci- 
jk pristavljata svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1946. 

Rg'C IV 247/18. 

I Sp 580/46-2 2901 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Legat Maks, roj. 15. VII. 1897 na Du- 
naju, stanujoč nazadnje na Dovjem 121, 
ee je vračal 27. januarja 1944. leta iz 
službe domov, na poti pa je bil mobili- 
ziran v NOV. Po izjavi komandanta 
Dovžana Ivana, tov. delavca iz Dovjega, 
je Legat Maks padel že 27. januarja me- 
seca 1944. 

Ker je podana domneva, da Legat 
Maks ni več živ, se uvaja na predlog 
žene Legat Marije iz Dovjega št. 121, 
postopanje v dokaz njegove smrti. Ko- 
mur je o Legatu Maksu kaj ZIISDO, naj 
to javi sodišču aH skrbniku Malovrhu 
Mihi, tus. tajniku, do 1. XI. 1946. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 3. avgusta 1946. 

* 
I Sp 631/46-2 2958 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega • 
Razingerja Antona, roj. 5. junija 1896 

na Jesenicah, podjetnika — avtoprevoz- 
ništvo — v Ljubljani, stan. Ljubljana, 
Gledališka 16, so Italijani zaprli 14. fe- 
bruarja 1942 in je bi] nekaj časa v šent- • 
petrski vojašnici ter so ga hoteli .odpe- 
ljati v Padovo. Med potjo jim je ušel, 
vendar so ga vnovič zaprli in je bil nato 
prepeljan v Begunje. Kmalu potem je 
pa tudi iz Begunj ušel in so ga celo po 
radiu iskali. Sel je v partizane in se je 
javil prvič septembra 1942. Nazadnje s© 
je javil leta 1943, konec avgusta. Od ta- 
krat dalje ni o njem nobenega glasu več 
in je.verjetna domneva, da imenovane- 
ga ni več med živimi. 

Na predlog žene Razinger Franšičke 
z Jesenic, Sp. Plavž 1, se uvaja postopa- 
nje za proglasitev imenovanega za mrt- 
vega. 

Komur je o Razinger Antonu kaj zna- 
no, naj to javi do 1. novembra t. 1. so- 
dišču ali tajniku tega sodišča'Malovrhu 
Mihi. 
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Po tem roku se bo dokončno sklepalo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 12. avgusta 1946. 

II Sp 367/46-3 2915 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Fabjan Jožef, rojen 31. III. 1902 v 
StražišČu, •. k. vere, oženjen, sin Jane- 
za in Marije roj. Berčič, ključavničarski 
mojster, stanujoč v Stražišču št. 177 se- 
daj 219, je odšel v partizane 2. XII. 1944 
in bil v Cerknem v mehanični delavnici 
vojne oblasti 9. korpusa. Ko so Nemci 
vodili od 15. III. do 1. IV. 1945 ofen- 
zivo, je bil Fabjan Jožef v hudih bojih 
v okolišu Zg. Trebuš. Zadnje poročilo 
je dobila žena Fabjana Jožeta 16. III. 
1945, zadnjič se je pa razgovarjal e par- 
tizanom Silarjem Janezom iz Stražišča 
27. III. 1945. Od tedaj dalje ni o njem 
nobenega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Fabjan 
Ljudmile, gospodinje v Stražišču št. 219, 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali hkrati s tem postav- 
ljenemu skrbniku Zelezniku Simonu, 
uradniku pri okrajnem sodišču v Kra- 
nju. 

Fabjan Jožef se poziva, da se zglasi 
Eri podpisanem sodišču ali da drugače 

ako vest o sebi. 
Po 1. XII. 1946 bo sodišče na vnovič- 

no prošnjo in po morebitni izvedbi do- 
kazov odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 13. avgusta 1946. 

I Sp 176/46—2 2S29 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Fric Alojz, roj. 13. VI. 1904 v Dobov- 
cu pri Šmarjah pri Jelšah, rim. kat., 
oženjen, delavec v Dobovcu, je bil do 
m--eca maja 1944 zaposlen kot delavec 
v tovarni za avione v Cerkljah pri Bre- 
žicah. Zadnje svoje sporočilo je poslal 
ženi 22. V. 1944; od tedaj dalje ognjem 
ni glasu in je po domnevi njegovih do- 
mačih preminul ob bombrem napadu 
na tovarno. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
prošnjo Fric Frančiške, najemnice v 
Logarovcih ,št. 30, uvede postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaje po- 
ziv, da se o pogrešancu poroča 6odišču 
ali s te. nostavljenemu ekr' niku Koro- 
šaku Josipu, sodnemu uradniku v Lju- 
tomeru. 

Fric Alojz se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 30. XI. 1946 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 31..••••• •6. 

VI Sp 311/46-2 2862 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Ernecl Viljem, rojen dne 23. IV. 1915, 
železničar, nazadnje stanujoč v Maribo- 
ru, Delavska cesta 13, je bil dne 17. X- 
1944 prisilno mobiliziran v nemško voj- 
sko ter je služboval v neznani edinici 
oklopnih grenadirjev. Dne 7. IV. 1945 
je padel pri Fiirstenfeldu na Štajer- 
skem, kar je videl njegov tovariš Bra- 
čič Julijan, železničar na Teznem, Ptuj- 
ska cesta 55. 

Ker je tedaj verjetno, da je Ernecl 
Viljem mrtev, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Ernecl Marije postopek v do- 
kaz smrti pogrešanega in se mu postav- 
lja za skrbnika tov. Rajšp Zoran, urad- 
nik okrajnega sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do 1. decem- 
bra 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo sklepalo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 5. avgusta 1946. 
* 

VI Sp 325/46-3 2861 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvo 

Ratej Josipina roj. Zorman, rojena 
dne 1. III. 1916 je odšla septembra 1944 
v partizane. Bila je nekaj časa v pohor- 
skem odredu, nato je bila poslana na 
osvobojeno ozemlje v Savinjsko dolino. 
Meseca decembra 1944 se je napotila k 
okrožnemu sekretarju OF, kamor pa ni 
prišla ter od takrat ni več glasu od nje. 

Ker je tedaj verjetno, da je Ratej Jo- 
sipina mrtva, se uvaja na predlog moža 
Rateja Maksa postopek za proglasitev 
za mrtvo in se ji postavlja za skrbnika 
tov. Rajšp Zoran, uradnik okrajnega so- 
dišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šani se pozivlje, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. decembra 
1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o proglasitvi za 
mrtvo. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 5. avgusta 1946. 

I Sp 362/46 2865 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Hiršl Rozalija roj. Šon, rojena 15. X. 
1915 v Dolnji Lendavi, žena trgovca, na- 
zadnje stanujoča v Tešanovcih št. 154, je 
bila dne 26. IV. 1944 od madžarskih 
oblasti aretirana in odvedena v Veliko 
Kani?'*. Po enem mesecu je bila nato 
odvedena v taborišče Auschwitz in tam 
sežgana, ker se ni hotela ločiti od svoje 
41etne hčerke Julijane. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovana umrla, se uvede na predlog 

njenega moža Hiršla Nikolaja, trgovca 
v Tešanovcih St. 154, postopek v dokaz 
smrti Hiršl Rozalije. 

Za skrbnika se ji postavila Miholič 
Kcloman, sodni uslužbenec v Murski So- 
boti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o Hiršl 
Rozaliji, se poziva, da to javi sodišču 
ali skrbniku do 1. novembra 1946. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 27. julija 1946. 

* 
I Sp 360/46 2864 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kozar Herman, rojen 4. aprila 1893 v 
Radgoni, Avstr., oženjen, bivši uslužbe- 
nec pri uradu za zavarovanje delavcev 
in nameščencev v Mur. Soboti, nazad- 
nje stanujoč v Murski Soboti, Cvetkcva 
ulica št. 38, je bil dne 17. X. 1944 od- 
veden od madžarskih oblasti v zbiialiii 
zapor v Szoinbathely. Nekaj dni nato j© 
bil z drugimi interniranci odveden v 
Komarno, dne 10. novembra 1944 pa 
odpeljan v taborišče Dachau, od tam pa 
po nekaj tednih v zbirališče Flosseu- 
burg. Nekaj časa zatem je zbolel in bil 
poslan v bolnico v Flossenburg. Od ti- 
stega časa dalje ni nobene vesti več o 
njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da 3e 

imenovani umrl, se uvede na predlo? 
njegove žene Kozar Adele, zasebnice v 

Murski Soboti, Cvetkova ulica 33, posto- 
pek v dokaz smrti Kožarja Hermana. 7.3- 
skrbnika ee mu postavlja Miholič K oil- 
man, sodni uslužbenec v Murski Soboti- 

Vsakdo, komur je kaj znano v Kožar- 
ju Hermanu, se poziva, da to iavi sodi- 
šču ali skrbniku do 1. XI. 1946. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 27. julija 1946. 

* 
VII Sp 273/46-2 2936 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Jazbec Vincenc, rojen 17. julija 190- 
v Narapljah, tov. delavec, nazadnje sta- 
nujoč v Bolečki vasi št. 2, je bil dne 12- 
VI. 1944 odpeljan od gestapovcev v 
ptujske zapore, kjer je bil dva meseca 
zaprt, nato pa odpeljan v taborišče Da- 
chau. Zadnji glas o življenju je dal s 
pismom dne 20. II. 1945; cd takrat o 
njem ni več glasu, vse poizvedbe o 
njem pa so ostale brezuspešne. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na Pr0SvJ/ 
žene Jazbec Angele, delavke v Bolečki 
vasi št. 2, postopanje v dokaz smrti_ W 
se izdaja poziv, naj vsakdo, kdor o ime- 
novanem kaj ve, sporoči to do 15. no- 
vembra 1946 temu sodišču aH postav- 
ljeni skrbnici Jazbec Ivani. 

Okrajno sodišče v Ptuju. odd. VII-j 
dne 10. avgusta 1946. 
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HI Sp 248/46-3 2898 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Beškovnika Josipa, roj. 28. II. 1865 
»a Hudinji &t. 31, posestnika ondi, so 
«ne 14. VÌ. 1944 odvedli partizani. 

Od takrat ni o njem nikakega glasu 
Več in je verjetno, da ne živi več. 

Na predlog Beškovnik Josipine, pos. 
ncere iz Hudinje št. 31, se uvaja posto- 
pek za dokaz smrti. 

Komur je o Beškovniku Josipu kaj 
2nano, naj to javi do 1. dec. 1946 te- 
^u sodišču ali postavljenemu skrbniku 
*••1• Jožetu, uslužbencu tega sodišča. 

po preteku prednjega roka in spreje- 
mu dokazov bo sodišče končno odločilo 
0 Predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah, 
odd. III., 

dne 8. avgusta 1946. 
* 

1 Sp 370/46-2 2934 

uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

polob Jože, roj. 13. X. 1876 na Homu 
flx št. Rupertu na Dolenjskem, železni- 
lll' ?ženjen z Josipino roj. Tratar, na- 
odn Ie sl'anujo5 na Homu, je leta 1913. 
,• Provai v Ameriko, od koder- je pisal 
*?, .,e Pismo 13. I. 1914. To pismo je pi- 
%l • bolnice Johnstown Pa R. D. 5 

? X 17 i/ï Sev. Amerika ter navaja v 
VPX

1
* ^a 'e DoIan in da °i se moral P0(I- 

. *?• operaciji, česar pa ne bo storil. Od 
e^aJ o njem kljub vsestranskemu poiz- 
edovanju ni več glasu. 
Ker je od zadnjega njegovega glasu 

Poteklo že več ko 30 let in že skoraj 70 
.et od njegovega rojstva, je verjetno, da 
•* "nenovani že umrl ter se radi tega 

*, Prošnjo njegove hčerke Golob Olge, 
°^jie uradnice v Gornjem gradu, uvaja 

Ropanje za proglasitev za mrtvega. 
«daja se s tem poziv, da vsakdo, ko- 

••• Je kaj znano o pogrešanem, to javi 
skrh^anemu SO(Iišču ali postavljenemu 
•••• ^• ^••••! Ludviku, sodnemu 
l^^ku v Mokronogu, do 1. decembra 

G0u?v tako se imenovani pogrešanec 
Pisan noziva, da se zglasi pri pod- 
Ue»a ,ln sodišču ali se sicer do navede- 

jo dne kako javi. 
h.0 L decembru 1 VQ0".»

A
- decembru 1946 bo sodišče na 

icno prošnjo odločilo o proglasitvi 
a Mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 10. avgusta 1946. 

1 SP 319/46—3 2940 
Amortizacija 

v •? Prošnjo Mauenik Marije, posestnice 
•••••• št- 7» sc uvede PostoPanie za 

ce £. .aciJo spodaj navedene vrednotni- 
se'ni JO

. Je prosilka baje izgubila, ter 
h Dj.en.imetnik poziva, da uveljavi svo- 

avice v času dveh mesecev po ob- 

javi v Uradnem listu, sicer se bo po pre- 
teku tega roka izreklo, da je vrednotni- 
ra izgubila pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Mestne hranilnice v 

Mariboru št. 1.394 s stanjem dinarjev 
3815.-. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 8. avgusta 1946. 

Razna oblastva 
2888-3-2 

Oglas 
Gradski narodni odbor, Zagreb, po- 

trebuje za taracanje cesta na području 
grada Zagreba u 1946. godini oko 60U0 
kv. metara granitne kocke dimenzija 7/9 
ili 9/11 cm. 

Pozivaju se stoga uprave onih kame- 
nika, koje su u stanju predmetnu doba- 
vu izvršiti još u toku ove godine, da o 
tome hitno sa svojim uvjetima obavije- 
ste GNO Zagreb, Gradjevni odjel. otsjek 
IH/5 — Ćirilometodska 5/II u cilju tra- 
ženja ponude. 

Gradski narodni odbor u Zagrebu 
Gradj. odjel - Ćirilometodska 5/II 

Razno 

2955 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Po odobritvi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo, obči oddelek, zap. št. I/P- 
271/46 od 28. januarja 1946, upravljajo 
Državne elektrarne Slovenije imovino 
naslednjih zadrug: 

1. Električne zadruge: Cezanjevci, Dol 
pri Hrastniku, Frani, Hrastnik, Ivanj- 
kovci, Križevci, Limbuš, Ljubno, Loke 
pri Zagorju, Marno-Sv. Jedert, Ormož, 
Pesnica, Ptuj, Ruše, Slatina Radenci, 
Radmirje, Rečica ob Paki, Sp. Selnica, 
Stara nova vas, Škofja vas, Šmartno ob 
Paki, Trbovlje, Zagorje, Vel. Nedelja, 
Kotredež, 

2. Zadružne elektrarne v Izlakah- 
Medija, 

3. Strojne družbe v Mozirju, 
4. Električne družbe z o. j. v Žalcu. 
Državne elektrarne Slovenije poziva- 

jo s tem vse upnike in dolžnike navede- 
nih podjetij, da prijavijo svoje terjatve 
in obveznosti na naslov. Drž. elektrarn 
Slovenije (DES), Maribor, Vrazova uli- 
ca št. 2, v roku enega meseca radi ugo- 
tovitve njihovega imovinskega stanja ter 
izvršitve valorizacije v smislu zakon- 
skih predpisov. 

Državno elektrarne Slovenije, 
Ljubljana 
* 

2931 
Poziv upnikom in dolžnikom 
S sklepom občnega zbora z dne 10. 

julija 1946 je prešla tvrdka Salus d. d. y_ 
Ljubljani v likvidacij«"  "" 

Pozivajo se upnjki in dol/.n ki. da do 
1. oktobra 1916 prijavijo svoje terjah^ 
preti navedeni družbi, oziroma, da po- 
ravnajo svoje obveznosti likvidatorjem 
družbe na naslov Salus d. d. v likvida- 
ciji, Ljubljana, Cigaletova ul. 5. 

Hkrati se pozivajo delničarji, lu niso 
še deponirali svojih delnic na prinosite- 
lja oziroma, ki niso šo podarili teh del- 
nic LRS (ministrstvu za ljudsko zdrav- 
stvo), da jih v smislu uredbo o izdaja- 
nju in prijavljanju delnic prijavijo in 
deponirajo do 21. ••. 1946 prj Denar- 
nem zavodu Slovenije in to sporoče li- 
kvidatorjem. 

Likvidatorji 
* 

2930—3—1 
Poziv upnikom in dolžnikom 

Z odločbo M LO — odsek za trgovino 
in preskrbo — uprava trgovin z dne 17. 
julija 1946 je prešla v takojšno likvida- 
cijo tvrdka: Automatični bufet, d. z o. z., 
>RlOc, Ljubljana, Šelenburgova ul. 4. 
Likvidatorja pozivata vse upnike in ev. 
dolžnike, da prijavijo svoje terjatve ozi- 
roma dobroimetja radi končne likvida- 
cije v roku 1 meseca od dneva objave. 

Za Automatični bufet d. z o. z. »RI(k, 
Ljubljana, 
v likvidaciji: 

likvidatorja 
Vajt Ciril s. r.      Palir Franc s. r. 

Izgubljene listine 

Ukradeni sta rni bili: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
ter službena izkaznica, izdana od mini- 
strstva za gradnje v Ljubljani na ime 
Auer Anton iz Ljubljane. S tem ju pre- 
klicujem. 
2932 Auer Anton 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od kr. odbora center 8, Jesenice (Gor.), 
družinski list, izdan od MLO Jesenice 
(Gor.) in bolniško karto za mleko, ve- 
ljavno za tri mesece, na ime Riček Ana, 
Jesenice (Gor.). S tem jih preklicujem. 
2933 Hiček Ana 

Uničena mi je bila osebna izkaznica 
št.  089.931, izdana od  komande NM v 
Ljubljani na ime Bizjak Jožefa iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
2924 Bizjak Jožefa 

Izgubila sem spričevalo 6. razreda os-, 
novne šole v Dev. Mar. v Polju, izdano 
od ravnateljstva šole na ime Blažun 
Ivana iz Zg. Kašlja. S tem ga preklicu- 
jem. 
2927 Blažun  Ivana 

Izgubil   sem   družinski   nabavni   list 
št. 107.499 in zač. osebno izkaznico št. 
24 in  jih  s tem  preklicujem. 
2923 Bodanec Jožef, 

Tišina 17, p. Rankovci 

Izgubil sem evidenčno tablico štev. 
S—9920 za motorno kolo. izdano od cest- 
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no prometnega odseka v Ljubljani na 
ime Bokavšek Vinko iz Vevč. S tem jo 
preklicujem. 
2937 Bokavšek Vinko 

Ukradeni sta mi bili zač. osebna iz- 
kaznica št. 9908 in legitimacija OF št. 
321343 na ime Bračko Alojzija, Pesnica 
št. 35, okraj Maribor-okolica. S tem ju 
preklicujem. 
2959 Bračko Alojzija 

Izgubil sem zač. Šofersko izkaznico št. 
1729, izdano 2. julija 1943 od ljubljan- 
skega okrožja, na  ime Brejc Franc z 
Jesenic (Gor.). S tem jo preklicujem. 
2951 Brejc Franc 

Izgubil sem pogranično karto in oseb- 
no izkaznico, izdano od KLO Hotedršica 
na ime Brus Franc, Novi svet št. 29. S 
tem jih preklicujem. 
2954 Brus Franc 

Vojna knjižica br. 560403 i potvrde 
(uverenja) na »Ordene za hrabrost« br. 
1556S i 28431, glaseči na Crnica Nikolu 
starijeg vodnika, izgubljeni su, i ogla- 
šavaju se nevažećim. 
2957 Crnica Nikola 

Platna knjižica ser. M. St. 15.129, iz- 
data ria ime zastavnika Cotar, Vladislav, 
izgubljena je i oglašava se nevažećom. 
2910—2—2 Cotar Vladislav 

Izgubila sem maturitetno spričevalo, 
izdano od drž. mešč. šole v Ribnici dne 
28. junija 1937 in ga s tem preklicujem. 
2920     Dcvctak Jurka, okraj, sodišče 

Ptuj 

Izgubil sem železn. izkaznico, izdano 
od uprave drž. žel. v Ljubljani na ime 
Droienik Anton iz Celja. S tem jo pre- 
klicujem. 
2913 Drofenik Anton 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od KLO Vel. Cirnik na ime 
Groznik Franc, Roženberg št. 6 in pro- 
metno izkaznico za kolo, izdano od OLO 
Trebnje na isto ime. Oboje s tem pre- 
klicujem. 

Groznik Franc, 
2946 Roženberg, St. Rupert/ Dol. 

Izgubil sem dovolilnico za vožnjo in 
kontrolni list za motorno kolo znamke 
Maico, tipa motorja 118 ccm, št. evid. 
tablice 6381. Dokumenti se glasijo na 
ime Hauptman Alfonz, Svecina in so iz- 
dani od okrožnega odbora OF v Maribo- 
ru. S tem jih preklicujem. 
2961 Hauptman Alfonz 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od mestnega LO v Gornji Lendavi ter 
poselsko knjižico, izdano od četrti Ta- 
bor na ime Hüll Marija iz Gornje Len- 
dave. S tem ju preklicujem. 
2948 Hüll Marija 

Ukradeni sta mi bili: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
ter izkaznica OF, izdana od četrti Moste 
na ime Janežič Jožica iz Ljubljane-Mo- 
ste. S tem ju preklicujem. 
2947 Jancžič Jožica 

Izgubila sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF št. 332.659, izdani od MLO 
oz. odbora OF v Ptuju na ime Kafol-Jo- 
vanović Nada iz Ptuja. Ljutomerska c. 
22. S tem jih preklicujem. 
2922 Kafol Nada 

Ukradene so mi bile: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani, 
izkaznica OF in izkaznica ZMS, izdani 
od četrti Šiška, tovarniška izkaznica 
»Jugo-Brune« v Kranju ter družinski 
list, izdan od četrti Tabor, vse na ime 
Kastelic Marija iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
2950 Kastelic Marija 

Izgubil sem vojaško knjižico (št. ne- 
znana), izdano od marib. vojn. področja 
v Mariboru na ime Kenda Jožef iz Soče 
pri Bovcu (Goriško). S tem jo prekli- 
cujem. 
2949 , Kcnda Jožef 

Izgubi!    se  je osebna  izkaznica  na 
ime Kobe Janez, Novo mesto. S tem jo 
preklicujem. 
2962 Kobe Janez 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 144, 
izdano od KLO Hotedrščica na ime Le- 
skovec Ana, Novi svet št. 4. S tem jo 
preklicujem. 
2953 Lcskovcc Ana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Le- 
vičnik Štefan iz Podgrada. S tem jo pre- 
klicujem. 
2960 Lcvičnik Štefan 

Izgubila sem spričevalo II. razreda 
drž. nižje gimnazije v Ribnici na Dol., 
izdano 31. junija 1940 na ime Lunder 
Neža iz Doi. Podpoljan. S tem ga pre- 
klicujem. 
2921 Lunder Neža 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega LO v Studenčicah na ime 
Marin Marija iz Sv. Katarine. S tem jo 
preklicujem. 
2912 Marin Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, promet- 
no potrdilo za kolo in dovoljenje za fo- 
tografiranje, izdano od min. za notr. za- 
deve v Ljubljani na ime Pogačnik Jan- 
ko iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
2925 Pogačnik Janko 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 
in prometna knjižica za kolo na ime 
Pogačnik Nada iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
2926 Pogačnik Nada 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 1268, izdano od MLO v Ptuju na ime 
Praj Ignac, delavec, Ptuj. S tem jo pre- 
klicujem. 

Praj Ignac, 
2911 Ptuj, Slovenski trg 6 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, sindikalno 
izkaznico, izdano od drž. podj. >Gradis«, 
potrdilo o repatriaciji, izdano v Petro- 
gradu ter potrdilo o prijavi stanovanja, 
izdano od NM v Ljubljani, vse na ime 

Prrgelj  Franc iz Ljubljane. S tem Hu 

preklicujem. 
2932 1'rcgclj  Franc 

Izgubil sem b\ojo osobno izkazalo, 
izkaznico od KLO Podborst na ime ••> 
garčar Leopold, rojen 22. avgusta 19*-° 
v Grč-Vrhu št. 15. Š tem jo preklicujem. 
2914 Puiigarčar Leopold 

Izgubil sem evidenčno tablico št. S 
2453 za motorno kolo in jo s tem pre- 
klicujem. 

Ravnik Lojze, 
2938 strojevodja KID, Jeseniee 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 10267, izdana od odseka za notranje 
zadeve za okraj Ljutomer z dnem 4. ja- 
nuarja 1940. S tem jo preklicujem. 

llitouja Franc, 
2943 Pavlovski vrb » 

Izgubila som člansko izkaznico^ESZ- 
PDN in začasno osebno izkaznico št. OH 
in ju s tem preklicujem. 
2919 Rus Justina, Bled-Grad -% 

• Izgubila sem osebno izkaznico in •* 
gitiniacijo OF, obe na ime Sorosi MerJ" 
ja iz Zg. Zadobrave 81. S tem jih Pre' 
klicajem. 
2928 Sorosi Marija 

Ukradeni sta mi bili osebna izka^ 
ca in sindikalna knjižica, obe na A 
Sorosi Rudolf iz Zg. Zadobrave 81-. 
tem jih preklicujem. ., 
2929 Sorosi Rudo» ; 

Začasno osebno izkaznico št. 210. ' 
dano od KLO Brezje, glasečo se n» x\v 
Švegelj Angelca, Brezje 61, sem i#5u 

la in jo s tem preklicujem. 
2945 S.vcgcjj Ange'«* , 

Izgubile so se platne knjižice, i0*3"- 
od UDB za Slovenijo, glaseče se P* 
imena: Matjašič Franc, serija C *}*' 
12921, Bertoncelj Rudolf, serija C *}£• 
12910 in Požar Franc, serija 0 ^' 
12907. Proglašamo jih za neveljavne- 

Oddelek UDB za mcSl 

2451—2—1 Maribor 

Vojaška knjižica št. 094503, glaseča- 
na ime Alt (Jurija) Jožef, se jo izguD> 
in se s tem razveljavlja. . ,Ilßg, 

Načelstvo vojnega oKrue ' 
2956 Maribor 

Vojaška knjižica št. 689710 in ?^CK 
na knjižica št. RE 77483, glaseči se  -, 
ime Mesojedec Franc, poročnik, staCe, 
gubljeni in se s tem proglašata za. •;• 
veljavni. .•, 

Načelstvo vojnega •••»»., 
2941 Maribor, 

Vojaška knjižica št. 69072^ gtagj 
se na ime Vozelj Vlado, je izgu°'J ; - 
in se s tem proglaša za neveljavno. 

Načelstvo vojnega o»1». 
2942 Maribor;        . 

Izeubila se ie delavska. ••[1^^ 
43003 na ime Zore Anton, sfrojniK. 
vo mesto. S tem jo preklicujem.     ' 
2963 Zore A»l, - 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. -— vsi v LJubljani. 



VESTNIK 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRJ PREDSEDNISTVÜ VLADE LRS 

Priloga k 55. kosu Uradnega lista LRS z dne 17. avgusta 1946. Štev. 29. 

VSEBINA: 
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNISTVÜ VLADE LRS: 

55. Opozorilo o novih enotnih cenah v prodaji na drobno. I 57. Cenik za brušenje, poliranje in popravilo rezil. 
••! Odločba o ceni kruha in peciva v prodaji na drobno. | 

ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU FLRJ: 
Naredba o določitvi enotnih cen za volnene izdelke. I        Odločba o določitvi cen za drva in za lesno oglje. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

55. 
OPOZORILO 

o novih enotnih cenah v prodaji na drobno 
Po naredbi zveznega urada za cene opozarjamo vsa trgov- 

ski podjetja, da veljajo od 6. avgusta 1940. leta naprej nasled- 
nje naredbe: 

1. Naredba o določitvi  enotnih cen v prodaji na drobno 
2a umetna gnojila, 

2. Naredba o določitvi enotnih cen za voLnene proizvode in 
3. Naredba o cenah kmetijskega orodja in strojev. 
S temi naredbami je gospodarski svet VFLR.J določil enot- 

ne cene v prodaji na- drobno za navedeno blago za vse območje 
federativne ljudske republike Jugoslavije. Zaradi tega opozar- 
jamo vsa trgovska podjetja, da morajo od G. avgusta 194C dalje 
prodajati vse blago po prednjih naredbah, ne glede oa to, kdaj 
So ga nabavila, v prodaji na drobno po določenih enotnih ce- 
nah. K določenim enotnim cenam v prodaji na drobno ni dovo- 
ljeno.'zarauunavati nobenih dodatkov. 

Organi, kontrole cen bodo izvrševali natančno kontrolo radi 
ugotovitve, ali vsa trgovska podjetja prodajajo po novih enot- 
nih cenah. 

Ljubljana dne 0. avgusta 1946. 
Iz urada za cene pri prcilseđništvu VLRS 

56. 

ODLOČBA 
o ceni kruha in peciva v prodaji na drobno 

Na podlagi uredbe o določanju in kontroli cen ter navo- 
dila za določanje cen v trgovini na drobnp in na debelo določa 
urad za cene pri predsedništvu vlade LRS na predlog ministr- 
stva za trgovino in preskrbo LRS naslednje: 

1. Kruh iz mešanice 60% enotne krušne moke, 30% koruz- 
ne moke in 10°/o sojine moke se sme prodajati v prodaji na 
drobno po najvišji ceni 

din 6.25 za 1 kg. 
Odmerek za 1 osebo v teži 400 g znaša torej din 2.50. 
2. Zemlje, rogljički, preste, slani rogljički in drugo pecivo 

Iz bele moke se smejo prodajati v prodaji na drobno po naj- 
ffiSji ceni 

din 1.— za komad v teži 5 dkg. 
Te cene veljajo za vse prodajalce na drobno (pekarne, mle- 

karne, gostinski obrati itd.) ter je prepovedano zaračunavati 
kakršne koli pribitke. 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
voljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabo- 
taže. 

V vseh" obratovalnicah', ki prodajajo kruh in pecivo, morajo 
»iti cene označene na vidnem mestu. 

Ta odločba velja od 12. avgusta 1946 dalje. Navedenega 
<1°• preneha veljati odločba urada za cene z dne 30. marca 
1946, št. 1482/1. ... 

Ljubljana dne 10. avgusta 1946. 
•     St. 1482/3. V. d. direktorja: 

Kühler France », r. 

57. 
CENIK 

za brušenje, poliranje in popravilo rezil 
Urad za cene pri predsedništvu VLRS določa po uredbi o 

določanju in kontroli cen naslednje najvi"" 
popravilo in poliranje rezil: 

1. Britev  
2. Britev, predelava po želji . 
3. Britev, če je oskrbljena . 
4. Polbritev za ameriški aparat 
5. Škarjice za manikiranje, ravne 
6. Škarjice za manikiranje, krive- 
7. Škarje, brivske    .... 
8. Škarje,   gospodinjske 

•9. Škarje, krojaške .... 
10. Škarje, kleparsko 
11. Škarje, vrtne  
12. Stroj za striženje las 
13. Stroj za striženje živine .     . 
14. Kuhinjski nož, mali .     .     . 
15. Kuhinjski   nož,  srednji  .     . 
IG. Kuhinjski nož, veliki 
17. Kuhinjski nož za hotel, izredno velili 
18. Žepni nož z eno klinjo . 
19. 2••• nož z dvema klinjama 
20. Nož za mesoreznifio . 
21. Nož (plošča)  za mesoreznico 
22. Strojni nož  

za vsak nadaljnji cm se doplača 
23. Sekira  mala  
24. Sekira večja  
2•). Skalpel trebušasti ali šiljasti 
2G. Skalpel dvostranski rez . 
27. Amputacijski  nož 
28. Amputacijski nož dvostranski rez 
29. Škarje, kirurgifne, ravne 
30. Škarje, kirurgične, krive 
31. Škarje za mavec . 
32. Pincete,  popravilo in ponikljanje -       ... 

Zdravniški instrumenti se morajo po brušenju tudi nikljati. 
Ljubljana dne 24  julija 1946. 
IX. št. 11G5/2, V. d. direktorja: 

Kobler France s. r. 

je cene za brulenje, 
din 

20.- 
25— 
25— 
10— 
10— 
12— 
lo- 
lo— 
16— de 3D— 
26— 
20— 
30— 
35— 
G— 
8— 

10— 
16— 
5— 

10— 
8.- do 17— 
8— de 17.— 

30— 
0.50 

10— 
18.— 
15— 
17— 
20— 
2G— 
10— 
18— 
24— 
IG— do 22.— 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLR.T 

vNa podlagi uredbe o določanju in kontroli cen v zvezi s 
4. členom naredbe predsednika gospodarskega eveta št. 7137 
z dne 26. julija 1916 izdajam , , 

NAREDBO 
o določitvi enotnih cen za volnene izdelke za vse območje 

Federativne ljudske republike Jugoslavije ' 
1. Člen 

Tipiziranim volnenim izdelkom se določijo naslednje'cene: 
din za 1 m 

1. art. 200, tkanine za moške obleke, šir. 140 cm, 
teža 250 g, sestava: 35% volna, 20% bombaž in 
*0?/» volnene krpe      »    i    ,    .    •    •    t    •    200.— 
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2. art. 201, t\:ininc za moške obleke, Sir, 140cm, 
teža 550 <j, sestava: 50% volna, 21»/u  bombaž in 
30",» volneno krpe 210.— 

3. art. 202, tkanine za moško obleke, sir. 140 cm, 
teža 550 g. sestava: 75?«  volna, 10% bombaž m 
15% volnene krpe 220.— 

4. art. 203, tkanine za moške obleke, sir. 140 cm, 
teža 800 g, sestava; 00%  volna, 20"/o bombaž in 
20% volnene krpe 230.— 

5. art. 20:ìa, tkanine za moške obleke, žir. 140 cm, 
teža 720 g, sestava: 00%  volna, 20% bombaž m 
20'Vo volumne krpe 205.— 

6. art. 210,  tkanine  za  ženske obleke, sir. 140 cm, 
teža 260 g, sestava:  50%  volna  in 50% bombaž     110.— 

7. ait. 211,  tkanine za  ženske obleke, šir,  140 cm, 
teža 320g, sestava: 80% volna in 20% bombaž    150.— 

8. art. 220, tkanine za moške zimske suknje, šir. 
140 cm, teža 950 g, sestava: 30% volna, 25% 
bombaž  in  45%  volnene  krpe 320.— 

9. art 221, tkanine za moške zimske suknje, šir. 
140 cm, teža 1000 g, sestava: 75% volna, 10% 
bombaž   in   15%   volnene   krpe 400.— 

10. art. 222, tkanine za moške zimske suknje, šir. 
140 cm, teža 800 g, sestava: 35% volna, 20% 
bombaž in  45%   volnene  krpo 245.— 

11. art. 230, tkanine za ženske zimske plašče, šir. 
140 cm, teža G00 g, sestava: 50% volna, 20% 
bombaž  in  30%   volnene  krpe 235.— 

12. art. 231, tkanine za ženske zimske plašče, šir. 
140 cm, teža 000 g, sestava: 70% volna, 15% 
bombaž  in  15% volnene krpe        ,     . 250.— 

'din za 1 kom. 
13. art. 240, odeje: dim. 140X190 cm, teža 2200 g, 

sestava; 25%-volna, 15% bombaž in 60% vol- 
nene  krpe 490.— 

14. art. 241, odeje, dim. 140X190 cm, teža 2200 g, 
sestava: 40% volna, 20% bombaž in 40% vol- 
nene  krpe 595.— 

15. art. 242, odeje, dim. 130X180 cm, teža 3000 g, 
sestava: 15% bombaž in 85% volnene krpe .     .    485.— 

din za 1 m 
16. art. 250, vmesna podloga, šir. 140 cm, teža 400 g, 

sestava: 25% bombaž in 75% volnene krpe .     -      09— 

2. člen 
Prednje cene veljajo v prodaji na drobno za vse območje 

Federativne ljudske republike Jugoslavije in se ne smejo v 
nobenem primeru prekoračiti. 

Prednje cene veljajo franko skladišče prodajalca na drob- 
no, vključno zaobala in vse javne in samoupravne dajatve. 

3. člen 
Trgovina na debelo in na drobno ima pravico do skupno 

14% od prednjih cen v prodaji na drobno za vee svoje stroške. 
Od navedenih 14% pripada prodajalcu na drobno najmanj 

9.5%, prodajalcu na debelo največ 4.5%. 
Prodajalcu na debelo pripada 4.5%, kolikor prodaja blago 

iz svojega skladišča in ga dobavlja franko vsaka železniška ali 
ladijska postaja, ki je najbližja kraju prodajalca na drobno. 

Kolikor prodajalec na debelo prodaja blago prodajalcu na 
drobno iz skladišča proizvajalca in blago plača s svojimi sred- 
stvi, ima pravico do 0.5% od cene v prodaji na drobno z do- 
datkom obresti v višini obrestnih mer, ki jih dovoljujejo zvez- 
na in federalna državna kreditna podjetja. 

Kolikor prodajalec na debelo prodaja blago prodajalcu na 
drobno iz ekladiSča proizvajalca, a ne investira svojih lastnih 
sredstev v kupnino blaga, ima pravico samo do 0.5% od cene. 

Kolikor prodajalec na drobno prevzamo blago franko skla- 
dišče prodajalca na debelo in ga prepelje na svoje stroške do 
svojega skladišča, mora prodajalec na debelo nadoknaditi pro- 
dajalcu na drobno iz svojih 4.5% dejanske prevozne stroške 
od skladišča prodajalca na debelo do poslednje železniške ali 
ladijske postaje, ki je najbližja kraju prodajalca na drobno. 
Pri tem mora prodajalec na drobno prepeljati blago z najce- 
nejšim prevoznim sredstvom in na najkrajši relaciji. Ce nabavi 
prodajalec na drobno blago od proizvajalca brez kakršnega koli 
posredovanja prodajalca na debelo, mu pripada vseh 14% od 
cene v prodaji na drobno. 

4.   Člen 
Ta naredba dolu obvezno moč osem dni po objavi v po- 

sebni izdaji . Uradnega lisla FLRJ« (iUradna obvestila zvez- 
nega urada za cene ). 

Beourad 27. julija 1946. 
Št. 19.310. 

Zastopnik predsednika gospodarskega sveta 
minister za finance: 
Sreteii ŽujoTić s. r. 

(Objavljeno v : Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dne 29. julija 1946, št. 507/31.) 

ODLOČBA 
o določitvi cea za drva in za lesno ogije 

1. člen 
Do nadaljnjega se določijo naslednje najvišje cene za drva 

in za žgano lesno oglje za vse območje Federativne ljudske 
lepublike Jugoslavije: 

A. za območje ljudskih republik Hrvatske, Bosne in Herce- 
govine, Slovenije ia za območje avtonomne pokrajine Voj- 
vodine: 

I. drva: 
kakovost 

I./II.       III. 
za 1 pr. m 

dinarjev 
a) trda drva: 
1. bukova, gabrova, hrastova in cerova 290.—     245.—< 
2. jesenova,  brestova, javorova, kosta- 

njeva in ostalih trdih listavcev .     . 270.—     230.-~ 
b) mehka drva: 

lipova,    vrbova,    topolova,    ostalih 
mehkih listavcev in borova .     ,     200.—       —.— 

II. lesno oglje: 
1. bukovo in hrastovo ,    a    .    2.90 za 1 kg 
2. jelke in smreke 2.40 za 1 kg 
Te cene veljajo za blago v notranjem prometu franko na- 

loženo v vagon JDZ ali vlačilec, brez splošnega davka na po- 
slovni promet, pobotnične in pogodbene takse. 

Hkrati se do nadaljnjega določi naslednja klasifikacija drv 
in lesnega oglja, ki se je morajo držati vsi proizvodniki in 
trgovci pri prodaji blaga. 

Kot pr. m drv za prodajo je razumeti drva dobro zložena 
v figure, višine 1 ali dveh metrov brez kakršne koli nadmere. 

Drva I./II. vrste so cepanice, cepane okroglice in okroglice 
v dolžini 1 metra, zdrave in okrajčene na obeh straneh z žago. 

Dovoljeno je: grče, če so gladko otesane, celo lubje na 
vsakem kosu, 5% skupne količine drv v dolžini 110 oz. 90 cm 
in 5% nagnitih kosov. 

Drva III. vrste so cepanice, cepane okroglice in okroglice, 
ki ne spadajo v I./II. vrsto in vsa ostala drva, tudi klade 
(coki) in sekanice. 

Pod klade (čoke) spadajo tudi grčasti kosi, ki se ne dajo 
sekati, premera 40 cm, dolžine 80—120 cm. 

Sekanice so s sekiro obdelani koäi premera 4—10 cm, dol- 
žine 90—120 cm. 

Dovoljeno je: 10% skupne količine drv nagnitih kosov, ä 
prj sekanicah 40% kosov z grčami. 

Lesno oglje sme tehtati v suhem stanju za 1 pr. m največ: 
1. bukovo oglje 250 kg, 
2. hrastovo oglje 280 kg, 
3. jelovo in smrekovo oglje 200 kg. 

2. člen 
Ko dobi ta odločba obvezno moc, prenehajo veljati vse 

odločbe o cenah drv in lesnega oglja, kolikor so v nasprotju e 
to odločbo. 

3. člen 
Ta odločba dobi obvezno moč 8 dni po objavi v posebni 

izdaji ^Uradnega lista FLRJ« (»Uradna obvestila zveznega ura- 
da za cene«). 

Beograd dne 31. julija 1946. 
St. 18.932. 

,    V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko PcTorlć •. •. 

(Objavljeno v >Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dne 10. avgusta 1946, St. 637/32.) 

Zgifižbju Haraa ••••• Ma •• •••• •• •8)•• •» ••••• •••••• d. d. «, »i i •?•••1, 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIK i:   SLOVENIJE 

Letnik III. Prilosra k 50. kosu z dne 2S. avgusta î!>4f> Številka 58. 

Vlada Ljudske republike 
Slovenije 

Zap- št. 5971/5 •• 

Sprememba imena 
Ministrstvo za notranje zadeve VLRS 

je z odločbo št. 5971/2 z dne 22. VII. 
!946 dovolilo Ljubcu Ignacu, književ- 
nu iz Ljubljane, Cankarjeva 10/III, 
spremendo rodbinskega imena v Ko- 
priv e c. 

Ljubljana dne 21. avgusta 1946. 

Iz ministrstva za notranje zadeve VLRS 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 
1<>34. 

Sedež: Maribor, Partizanska cesta 70. 
^ao vpisa: 15. julija 1946. 

SI 
Besedilo: Državno trgovinsko podjetje 

-'ovcnijc   3>2clezuina«  v  Ljubljani,  po- 
slovalnica Maribor. 

Obratni predmet: Nakup in prodaja 
na debelo železa in vseli v železninar- 
sko in inštalatersko stroko spadajočih 
izdelkov, strojev in orodja vseli vrst, 
öiotociklov, koles in športnega blaga iz 
železa" in stavbenega stekla. 

Lastnik podjetja: Ljudska republika 
Slovenija. 

Firmo zastopa in zanio podpisuje njen 
poslovodja, sedaj  Lednik  Viktor  in  v 
nJegovi  odsotnosti   namestnik-poinočiuk 
Poslovodje, sedaj Grossman Edgar, in to 
na ta način, da pristavi eden od obeh 
Svoj   lastnoročni   podpis   pod   pisanim, 
odtisnjenim ali tiskanim besedilom fir- 
me. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 15. julija 1946. 
A IV 81/2 

1035. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 2. julija 1946. 
Besedilo:   Mestno   Soboško   gradbeno 

P°đjetje »Sograd« v Murski Soboti. 
Delovno področje sta okraja Murska 

Sobota in Dolnja Lendava, kjer bo pod- 
jetje izvrševalo vsa obnovitvena dela, 
nizke in visoke zgradbe in druga dela, 
^i spadajo v gradbeno stroko. V ta na- 
men bo ustanovilo posebne obrate, ka- 
kor mizarske, tesarske, kamnoseške itd. 
delavnice, gramozne jame in podobno. 

Podjetje vodi upravni svet, ki ga tvo- 
rio vsakokratni gradbeni reierent pri 

OLO v Mur-ki Soboti kot predsednik, 
upravnik ;Sograda . njegov pomočnik 
oziroma namestnik m 4član*-ki odbor \r. 
vrst predstavnikov MEO ter tehničnih 
in komercialno-finančnih ^irekovn Ja- 
kov, katero upravo potrdi MEO Murska 
Sobota za dobo treh let. Drugo osebje 
postavi upravnik v sogla-ju z mestnim 
ljudskim odborom. 

Podjetje zastopata in /anj podpihujeta 
predsednik aH drug član upravnega 
sveta z upravnikom ah njegovim po- 
močnikom oziroma namestnikom in to 
na ta fiačin, da na pisano, ti-kano ali 
s štampiljko odtisnjeno besedilo tirine 
pristavila svoj lastnoročni podpis. 

Člani upravnega sveta so: 
Arch Novak Franc, gradbeni ref^r^nt 

pri OLO Murska Sobota, prod-"''hi.k; 
Jug Karel, predsednik M LO Mai-ka 

Sobota, odbornik; 
Kocmur Mara, tajnik pri MLO Mur- 

ska Sobota, odbornik; 
Keršovan Godnik Ferid. ravnatelj 

Mestne hranilnice Murska Sobota, od- 
bornik; 

Koltaj Stefan, referent za pflunno 
pri OLO Murska Sobota, .odbornik; 

Sraka Štefan, st., stavbenik, Minska 
Sobota, upravnik; 

Miholič Štefan, zidarski mojster in po- 
močnik upravnika. Mur*ka Sobota; 

Celeč Franc, zidarski •-ojster  in po- 
močnik upravnika. Murska Sobota. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 2. julija 1910. 

A I 135/4 

Spremembe in dodatki: 
1036. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 20. julija 1 fï 10. 

Besedilo: Hans Cyilricli & Co., Celje, 
trgovina z mešanim blagem. 

Po odločbi ministrstva za trgovino in 
preskrbo z dne 27. VI. 19 Ki, IV. štev. 
2256/2, je prešla tvrdka Hans Cydrich 
& Co., Celje, trgovina z mešanim bla- 
gom, v likvidacijo. 

Likvidatorja sta:   Pibrovc Rudolf, re- 
ferent za prehrano Celje, Breg 24']I in 
Pilili Mihael, poslovodja iz Levca št. 22. 

Likvidacijska   firma:   kakor   doslej   s 
pristavkom »v likvidaciji-:. 

Firma v likvidaciji se podpisuje tako. 
da likvidatorja pisanemu, tiskanemu ali 
z žigom odtisnjenemu besedilu tvrilke s 
pristavkom:  >v  likvidaciji-",   kolektivno 
pristavita svoja lastnoročna podpira. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 26. julija 1946. 

A 10/15 

1037. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: S. avgusta 19.0. 

Besedilo: »Amot« predaja motornih 
vozil in opreme, lastnik Hiibar Sver- 
zar. 

Na podlagi odločbe okrajnega sodila 
v Ljubljani z dne 25. VI. 1'JlO, it. /.p 
117/40, se vpiše prenos lastn.n-.tva ea 
državo FLRJ in se izbriše dosedanji 
lastnik. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 

dne 8. avgusta 1946. 
Rg A VII 271/6 

* 
10.38. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. julija 1916. 

Besedilo: »Avtomontaža« d. il. 
Vpiše se Prokurist Naglic Milan, ko- 

merc.alni vodja v Ljubljani, Muzejska 
ul. 5, ki bo podpisoval tako, da bo pod 
pihano, ti~kano ali s štampiljko odtisnje- 
n besedilo tvrdke stavil poleg podpisa 
encra člana upravnega sveta svoje ime, 
ki cz!U"4iie prekuro. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 31. jubja  1946. 

Rg B III 121/13 
* 

1039. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1946. 

Besedilo; Državno podjetje za zaseb- 
ne telefonske naprave >Telefon-ki pro- 
met  (Telprom)*. 

Po odločbi ministrstva za industrijo 
in rudarstvo z dne 19. VII. 1946, štev. 
30S4/1, se vpiše ravnatelj Pervanja Ed- 
vin jz Ljubljane, ki bo tvrdko podpiso- 
val tako, da bo pod besedilo firme po- 
stavil svoj lastnoročni pedpis. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 10. avgusta 1946. 

Rg A VIII 89/2 
* 

1030. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 20. julija 1946. 

Besedilo: Hrovat & Komp., Ljubljana. 
Na pedla-ji odločbe okrajnega sodišča 

y_Lii!bljani z dne 11. junija 1046, št. Zp. 
S5040—2, so se prenesli dele/j družbe- 
nikov Hrovat Jožice, ing. Goga'e Evge- 
na in dr. Godala Tatiane vsakega po 
25 celstotkov v last FLRJ. 

0..--Ž110 sodišče v Lr.bl'ani 
dne 22. julija 1913. 

Rg A II 247/9 
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1011. 
Sodo/. Ljubljana. 
Dilti   •||-•:   \  sunn-la   UMU. 

Be>edi'o. slinili«« (oMiiiia ••••• inii-i 
njenih  izdelkov  iliu/ba  i.  «   i.. 

NJ podla*»: nel l'ii'hc • i * • - ; i • _* /.'i[;!oi>d\". 
ne komisiie v Ljubljani z one 23 X 
1913. št. 1013/45, -i; /a/ii iii'i. da i-' ,)"<•- 
šlo imetje  tvrdke  v   la~t državo   FLPJ 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 6. avgisla  1011 

li U C V 112 21 

1012. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan  vpisa:  31.   julija   1010. 

Besedilo: l{. Miklavc ;Pri škofiK v 
Ljubljani. 

Z odločbo MLO za okrožno mesto 
Ljubljana, oddelek za triov i,o ni pre- 
skrbo, z dne 17. julija 1010, .-[. 10..S.JU. •, 
je bila odrejena likvidacija Urcike. 

Likvidatorja: Pire Jože, podovedja 
tvrdke in Va.jt Ciril, uradnik uprave 
mestnih podjetij, oba v Ljubljani. 

Lik' idac.jska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Podpis tirme: Likvidalorja [»odpisuje- 
ta likvidacijsko firmo tako. da pod pi- 
sano, tiskano ali odtisnjeno besedilo 
tvrdke s pristavkoni 4v likvidacij:^ pri- 
stavljata svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31.  jul,ja  1940. 

Družb. II 53/20 
e 

1043. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1946. 

Besedilo: L. Mikuš v Ljubljani. 

Z odločbo MLO, oddelek za trgovino 
in preskrbo, z dne 20. julija 1940, TP št. 
11.287/46, je bila odrejena likvidacija 
tvrdke. 

Likvidatorja: Mihelčič Stanko, Ljub- 
ljana, Korytkova 7 in Gajeta Ivanka iz 
Ljubljane, Ulica stare pravde št. 25. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo tako, da 
pod pisano, tiskano ali odtisnjeno bese- 
dilo tvrdke s pristavkom 2v likvidaciji« 
pristavljata svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. avgusta 1946. 

Rg A VI 141/0 
* 

1044. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. avgusta 1940. 

Besedilo: »Sadje«, podjetje s sadjem 
in z'*    '.vo ter njihovimi pridelki d. d. 

Na izredni skupščini dne 20. VI. 1946 
so bila spr- .onjena družb na pravila v 
čl. 3a, 6a, Cb. Ta sprememba je bila odo- 
brena odločbo ministrstva za trgovino 
in i>r ,krbo z dne 13. .VII. 1946, IV. št. 
2531/2. 

Namen   družbe   pul   čl.  3n   -o   ghr-i: 
'a   ra!,i,;ni|(>   in   pu, \••,   ii.i   UM.ko   m 

drobno -adje. /.oloujav o ,11 njihov e i/.del- 
l\0   <l(l!!la   111   v   lup /OIÜ-W u 

I/•••••• -o rlain t<ii'i-b l\a: lîo/et An- 
ti, 11.  Konpru'-"  M1 IMI    mu. Di ;ìI;ì!)"I'  Al- 
l'ili,   inü    Zaiokar   Vinko,    ini.     Xdanii'" 
Finne, Zigoti Alojz, Pieìiok han nil.  in 

I 'il,'   I   ,     /mir. 
Vpišeio j IM  -e člani mu "I -Iva: 
Slrobl  Ludvik,    refirent  M'I P,  pred- 

sednik, 
.\"-•'•'  Vojko, član   IZOS a,  podpred- 

sednik, 
llalijan Vlado, uradnik MTP. 
DodičDore, referent Mili, vsi iz Ljub- 

Ijatie; 
Vlijejo =0 postavljen'  1 ;nknr'«li: 
Fijavž Franc, upravnik „Sadje" d. d. 
in1,».  Ailainič  Franc,  pomo. Jim   opi.iv 

nika - Sadjem d. d., 
Konnnro .Milan, -of tryo\ in-ke^a od- 

delka -Sadie--- d. d., 
Stole    Ljiibomir,    šef    knjitreved^tva 

?Sadjp. d. d., vsi iz Ljubljane. 

Okrožno sodišče  v  Ljubljani 
dne 6. av»usta 1910.' 

Eï ß III 100/3 

1015. 
sede/: Ljubljana. 
Dan  vpisa: 8. avgu-ta   1040. 

Besedilo: »Salus« •. j. 

Po sklepu občnega /.liol"!l~W"dno 10. 
julija 1940 se je družba ra/.družiia in 
prešla v likvidacijo. 

Besedilo firme: kakor doslej s pri- 
stavkom >\ likvidaciji''. 

Likvidatorji: Turel Slavko, Ljubljana. 
Zalokarjeva 14, Kogovšek Pavel, Ljub- 
ljana, Verovškova 53. Pečenko Pavel, 
Ljubljana, Malga.jeva 4. 

Podpis firme: Likvidatorji podpihuje- 
jo tako, da pod tiskano, pisano ali od- 
tisnjeno besedilo pristavita vsaj po dva 
od njih lastnoročno svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne G. avgusta 1910. 

Rg B I 145/30 
* 

10 IG. 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1940. 

Besedilo: »Šumi« tovarna bonbonov, 
Čokolade in peciva, R. & S. Hribar. 

Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 
v Ljubljani z dne 25. VI.' 1940, št. Zp 
147/40, se vpiše prenos la^tninstva na 
državo FLRJ in se izbrise dosedanji 
lastnik. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. avgusta 1940. 

Rg A II 190/14 

1047. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1940. 

Besedilo: »Vulkan« družba z o. z. 

Po odločbi okrajnega sodi-ča v Ljub- 
ljani z dne 30. .VIL 1940, št. Zp 801/ 

••-12, *-(' prmo-ota poslovna deleža 
Zcijav Nade 111 lloireiler Antona m •••" 
viro upravnega <.d!>nra na državo FLU J. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. a\gu>ta 1040 

lig C V 329/'* 
* 

lois. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1910. 

lio-iodilo: Zadružna gospodarska ban- 
ka d. d. v Ljubljani. 

N,1 podlagi odločbe okrajnega sodišča 
v Ljubljani z dno 1. marca 1940, opr. st. 
Zp 20!M5/9. se zaznamuje, da so vse 
prav ire upravnega in nadzornega sveta 
prešle na FLRJ. 

Izbrišejo se člani upravnega sveta 
dr. Dormasi i ja Josip, Curk Matko, Vok 
Ignac, nadalje prokuristi Free Franc, 
Aliklavčič Franc. Roncar Anton in pod- 
ravu. s prokuro Kreča Oton. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 12. avgusta 1940 

Rg B I 123/92 
* 

1019. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. avgusta 1910 

Besedilo: •. Zesehko. 

Po sklepu okrajnega sodišča v Ljub" 
Ijnni z dne 11. julija 1910, št. Zp 4093' 
'40—3, se prenese tvrdka v last držav*? 
FLRJ. 

f/bri-e se prokurist ITa!bensteiuer 

Krik  in  lastnik   Zescliko  Erik. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. avgusta 1940. 

Rg A VII 28/9 

1030. 

Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 31. julija 1940. 

Besedilo: Bombažna predilnica 'n 

tkalnica Fd. E. Glanzmaiiii in Ad. GaS- 

viusMier l^eo, mg. ougg JUlgo, ••^»".- 
fne Fischer) Ana, Polzer Evelina_ roj- 
Glanzmann, Glanzmann Ida, Fussel 
Fma (ne Ana), dr. Glanzmann Albert) 
Glanzmann Amalija, dr. Gassner •••» 
Gassner Denk Andrej, Ilofacker Helena, 
Fischer Irena, Gassner Adolf, Compio" 
Elizabeta, Gassner Marta, Kamerlander 
Kristina, Gassner Rihard, Gassner Kur«» 
Epple Luiza, inž. Getzner Jožef. Gassner 
Marjana, Ronge (ne Longe) Elizabeta, 
Getzner Oton, dr. Getzner Rudolf, uas- 
sner Margareta, Hennig (ne J^enig; 
Trmgard, Polacek Valpurga, inž. bu»b 
Reinold (ne Reinhard), inž. SURK Rena" 
ta in Gassner Jožef na državo FLRJ 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1946, 

Rg A II 110/9? 
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Ta 221/40-0 2 US 1 

Oklic 
Tožeča !-1 r-iiikfi \eire •••••, blaga ;- 

"•''»''Na pri NA-.MA. Vodnikov trg. Uub- 
liana, jr vložila proli toženi stranki Ver 
rf>lii Ivanu. bivšemu uradniku bao-ko 
upravo, sedai no/.nanoga bivališča ric- 
1• v NciiKiji, tožbo zaradi razveze za- 
kona. 

Narok je doloren na 7. septembra 
1016 ob pol 10. uri pred tem sodiščem 
v «ibi  šl.  140, II.  nad-tropjo. 

Za skrbnika je imenovan tov. l'eter- 
ea Franc, tajnik okrož. sodila v Ljub- 
ljani, ki bo zaslopal toženca na njegovo 
nevarnost in shoške, dokler so ne ogla- 
si sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne  9.  avgusta  1010. 

To 548/40 .::• 
Oklici 

Babic Franc zakovičar, stanujoč v Pi- 
goli št. 4(i, | osla Hoče, je vložil prot; 

Babic Katarini roj. Wclzl, delavk v 
Nimplsrhu v Hleziji, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razpra\a v tej slvar. je 
določena na dne 10. septembra 1940" ob 
8- "ri, soba 84/11 pri tuk. sod.šču. 
, Ker toženkino bivališče ni znano, ji 
'e Poslavljcn Knez Jože, odvetniški pri. 
Pivnik v sodni praksi pri tuk. sodišču. 
l'd_ skrbnika na čin. Ta jo bo za^tvial na 
nJono nevarnost in stroške, dokler se 
sama ne javi aH ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. avgusta 194G. 

* 

To 29/4• 3035 
Tožeča stranka Jauk Ivanka roi. Zu- 

pančič, trgovka v Mariboru, je vložila 
Zoper Janka Frider.ka, zasebn.ka, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Ustna javna razprava je določena na 
dan 19. septembra 1940 0b 9. uri pri 
tem sodišču v sobi št. 84/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
J?°, mu postavlja sodišče tov. Kneza Jo- 
žeta, odv. pripravnika v sodni praksi 
• tuk. sodišču, za skrbnika na čin. Ta 
8a bo zastopal na njegovo nevarnost in 
s'roške, dokler se toženec sam ne javi 
aH ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 20. avgusta 1046'. 

, * 

ïo 570/46 3036 

.Kovač Marija roj. Berger, trg. urad- 
na v Mariboru, Partizanska cesta 30, 
*!• nadstr., je vložila proti Kovaču An- 
tonu, trg. potniku v Mariboru, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Javna ustna razprava v tej slvar bo 
dne 17 septembra 1946 ob 8. uri pri 
tuk. sodišču, soba št. 84/11. 

K. r p žei. ;\o bivali-če ni znano, nui 
le p: l.Aijen \;\. Km/, ,to/.e, odv. pn- 
pi..\ ink \ -c/in. pi-ak-j prj tuk. sod š"ti. 
/a skibirka na cui. 'la ga bo za-lopal 
. .i n,|i;;t,\o nevai i;:..-I n -Ir.i-ke, dokler 
:" 1,,/e.ii sam ne j.i\j ali ne imenuje 
peoida -.enea. 

Okrcžiio fedisce •   .Mariboru 
<\nv 17. avgusta 11J4Ü. 

To 47146 2973 
Toživa stranka Maiisfold Irena roj. 

l\anu-a. zasebna uradnica v Mariboiu, 
je vlo> hi zoper Man-lelda Ivana, slroj- 
nega in/emita, -f'i'uii neznanoga biiali- 
sca, .lo/.i;o na la/.vezo zakona. 

l'-lna javna razprava je doloc'ena na 
dan '• avgusta 1940 ob fi. ini pri lem 
sodi-in v sobi šl. S4/II. 

Ker biwiii-co tožene stranke ni zna- 
no, mu po-'avlja sodišče tov. Kneza Jo- 
žeta, odvetniškega pripravnika v sot!ni 
praksi pri tuk. sodišču, za skrbnika na 
čin. Ta lo toženca zastopal na njegovo 
ne\aiei>,| [n stroške, dokler se sam ne 
jav. ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno  sodišče v  Mariboru 
dne  9.  avgu.ta   1940. 

To .57;6 40 3037 

Šaia Vida roj. Ko\ačič, študentka 1'ar- 
manio pri Sv. .luriju ob Scavnici. je 
\ lož la pioli bari Kunibertu, študentu 
t(4inil;e v Srodi-ču ob Dravi, sedaj ne- 
•/naivg.i bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Javna ii-lna razpiava v tej Mvari bo 
dne 0. sepleinlna 1910 ob pol 11. uri pri 
tuk. sodišču, soba si. 84/11. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je postavljen Knez' Jože, odv. priprav- 
nik v sodni praksi pri tuk. sodišču, za 
skrbnika na čin. Ta ga bo zaslopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne javi ali ne imenuje pooblaščen- 
ca. 

Okrcžno sodišče v Mariboru 
dne  11. avgusta  1940. 

To 100/40—1 3079 

Oklic 
Tožeča stranka Mikec Josip, razstre- 

lilni mojster na Mlaki št. 41, p. Stara 
cerkev nr Kočevui. zast po dr l\ >nu 
Sajovicu, odv. v Kočevju, je vložila proti 
toženi stranki Mikec Mariji roj. Sko- 
pek, gospodinj:, sedaj neznanega biva- 
lišča, k opr. št. To 100/40—1 tožbo radi 
razveze zakona. 

Narok za usino razpravo o tej tožbi 
se je določil na dan 18. septembra 1910 
ob 11. uri dopoldne pri tem sodišču v 
sobi  št. 58,, I. nadstropje. 

Ker bivališče tožene stranko ni zna- 
no, se postavlja tov. dr. Jama Alojzij, 
tnjn'k okrožnega sodišča v Novem mo- 
stu, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
pride sama ali ne imenuje sodišču dru- 
gega pooblaščenca.. 

Okrožno sod'šče v Novom mestu, 
civ. odd., 

dne 17. avgusta 1946. 

II T 151  10-4 •:w :) 

Oxlas 
To/nica ml d). Zonja LisorOnd, ki ;•-> 

za-iopi Fiaac Fi-enluit, npok. v I)ra i- 
Kovcili s!. 12, je vložila 'pri oki.:','.':n .- - 

rdi-.u v Maiil'iu /oper toženca i-in! » 
Anco: a :.i!.. po-, -ina. z zadnjim zr.'"ii .i 
b\ali-com v Sp. Jakob.-kem dolu C!, 
tožbo radi ugotovitve očetovstva in pla- 
čila  preživnine. 

V j|>ii>.ii tožbi je odrejen narok /a 
-porno razpravo pii podpisanem ser1 - 
šču na d.;n 4. -eptenibra 1Ö40 ob 8.! 3 
uri, soba š),  }. 

Ker 1; vah-ce leženca ni znano, se IT u 
pOštaviia radi za-'"ite njegovih pravic /i 
;kili:ik4 iš'anU Anten starejši, pos. v 
Sp. Jakob-keni dolu 03. ki ga bo zast - 
pal na nief'ovo stroške in nevarnost, d"- 
kl<>r ne piide pred sodišče ali ne imo 
nuje j'.oobki-ccnra. 

Okrnjip»  srd išče  v Mariboru 
dne 18. julija 1946 

IV T 147/10-1 301? 

Sklep 
•' i>'T"ni -'vari Ta'1-- Rarbnre. z^eh- 

nice v Zagrebu. Medveščak 96, ki jo za- 
su pa .io.-ip !.e-kovar, odvetnk v '.i n l- 
boiu. zoper !':under Terezijo, trgovko v 
Manboru. sedaj neznanega bivališča, ra- 
di izrocihe nepremičninskega dehva 
ho n-tna -roma razprava dne 12. IX 
1910 pi i luk. sodišču v sebi št. 4. 

Okrajno scdtšfe v Mariboru, odd. IV., 
dne 1. av gusla 1940. 

* 

I Sp 1 OS/46-2 294^ 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Drev Alojz, kočar v Ljubiji št. 73, ro- 
jen 12. VI. 1907 v Št. Janžu pri Velenju, 
r. k. vere, poročen, je odšel 9. septem- 
bra 1943 v partizane. Služil je v 8. Lev- 
stikovi brigadi, 18. diviziji, 7. korpusa. 
Baje je padel novembra meseca 1944 p; i 
Naklem. 

Ker je tedaj verjetno, da je Drev 
Alojzij umrl, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Drev Ane postopanje v doka t 
smrti pogrešanega in se mu postavlja zi 
skrbnico Drev Ana, kočarica v Ljubij' 
šl. 73. 

Vsakdo, komur je kaj znanoo pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljeni skrbnici do 31. XII. 1946. 

l'o preteku tega roka in izvedbi doka- 
zov se bo odio-ilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče  v  Gornjem gradu. 
dne 10. avgusta 1046 

* 
I Sp 583/46-2 2902 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

_ Fröre Martin, roj. 27. VIII. 1899 v Bu 
čah pri Kozjem, nazadnje stanujoč v Vi- 
nici, I.ela krcijina, je bil interniran v ta- 
borišču Dachau od oktobra meseca 1943. 
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Lf'la 194!.. iulija  moî-eca, pa >o ni.gon 
•Ci C II Cl. i    pie|-4i   VITljeil   zavoj    in   <1"1••   /, 
o|iomi»o na odrezku, da je I' rfrc •1 uliti 
umri. 

Ker -P Frere Mjrtin do dano? n' javil, 
je utemeljena domne\a, da ni već med 
živimi. 

Na predlog njegove žene Fračo Ango- 
le --e u va la postopanje za dokaz n spio- 
ve »nirti in se pozivajo Vsi, ki jim io o 
Freeeiu Martinu kaj znano, da javijo to 
fod.Mu ali skrbniku Malovrhu Mihi, tu~. 
tajn'ku. do 1. XI. 1116. # 

Po preteku tetra roka se ho kontno 
sklepalo o predlogu. 

Okrajno  sodišče  na  Jesenicah 
dne 3. avgusta 1016. 

I Sp 57946-2 * 2000 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Prešeren Lovrenc, rojen 10. VIII. 1002 
na JavornHkem rovtu, nazadnje stanu- 
joč na Javorniku, Kosovelova it. 9. je 
šel prostovoljno v partizane dne 14. >op- 
temora 1044, kjer'je ostal do približno 
januarja niesera 1045. Po izjavi priée 
Novaka Albina, lov. del. z Javor, ,ka, 
Kosovelova št. 5, je bil Prešeren ob- 
soj°n na smrt in ça je on stra/.il. 

Ker se Prešeren Lovrenc do danes ni 
javil, ie podana domneva, da ni več med 
živimi. 

Na predlog njegove žene Prešeren 
Ivane se uvaja postopanje o dokazu nje- 
gove smrti. Komur je o njem kaj znano, 
naj to javi sodišču oziroma skrbniku 
Malovrhu Mihi, tus. tajniku, do 1. XI. 
1040. 

Po preteku lega roka se bo končno 
sklepalo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
'dne 3. avgusta 1046. 

I S p 603/46-2 2•0• 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Demšar Vencelj, ••••• 16. septembra* 
1000 v Stari vasi 21, mizar, r^zarlnje 
stanujoč Slov. Javornik, Partizan-ka pot, 
je bil mobiliziran od partizanov dne 27. 
jantarja 1044 na domu. Od takrat se n' 
več javil in je verjetna domneva, da 
imenovani ni ve6 med živimi. 

Na predlog Galeta Franceta, pekov- 
skega mojstra na Javorniku, Partizan- 
ska pot 2. se uvede postopanje o pro- 
glasitvi Demšarja Venclja za mrtvega. 
Vsakdo, ki mu je o Demšarju Venclju 
kaj znano, naj to javi sodišču ali skrb 
niku Malovrhu Mihi, tus. tajniku, do 1. 
XI. t. 1. 

Po tem roku se bo končno sklepalo o 
pj-edlogu. 

Okrajno  sodišče na Jesenicah 
dne 6. avgusta 1046. 

I Sp 500/46—2 3037 

Kapus Vladimir, rojen 30. IV. 1885 
v Kamni ' or'ci, je bil ^tnik posestva 
v Iva! ni gorici št. 33 do ene polovice. 
K partizanom io odšel 17. julija 1 ; 13 

ii  -i' i : v, I.  I/• n I }>• brez s],  hi. 
Ki' i" lui v pa.t'Mii-ki ~ki>h, v traini 
-!': • .11 ! i • ' 11 je <, | o-'. <,b')(!it\ e 
po!'-U'> /e nad "!Ki leto, a >i' ni vrnil 
h.i I...'kor kil lavil. \o utemeljena za- 
konita doumeva. da   \c padel. 

Na pr<-dli.g Kapu-a Antona ';/• Radov- 
ilicr. l'ri'-i'i uova '•. brala imenovanega, 
.-e uvod« |>•-!•••••• o proglasitvi po- 
LMc-i'iu'.M za nirtveua. Komur je o Kapu- 
MI Vlad m lai kaj znano, naj to javi so- 
dwf'-u al -kriiii Lu Malovrhu M.hi, tus. 
tiiii'kii.  do  1.  novembra  1016. 

Po preteku toga roka se bo končno 
oklepalo o predio:.'». 

Okrajno scdišče na Jesenicah 
dne 13. avgusta 1016. 

I Sp 021/40-2 2S00 

Kocjančiča Avgu-ta. roj. 27. VIII. 1900 
v Mlmu-Bled obcui-l-.cga uslužbenca na 
Bledu, so odvedli Ni i!i'-i dne 22. julija 
1014 v Begunj in 25. IX. 1044 v 
Ma.ithausen. Od tam se n. več javil. 

Ker imenovanega veijetno ni več med 
živimi, -c na oredlog njegove /one Kor- 
jari'V • IHM 11 jf. gospodinje iz Blerla-Mli- 
•• 110, iivaia po-!npanje za njegovo 
pregiatile-,    '.a   niitvetja. 

Komur je o KoriamV-u Avgustu kaj 
znaneea, nai io javi ^•.• >i'ii ali pa skrb- 
niku Maiovììni Alibi, tu-, tapuku, do 1. 
novembra 1010. 

Po preteku tega roka se bo končno 
sklepalo o predlogu. 

Okrajno  sodišče  na  Jesenicah 
dne H. avgusta 1046. 

* 
I Sp 616'46 3062 

Ženiva Franc, rojen 6. IX. 1002 v Ko- 
r.lnem. te-ar, slan. nazadnje Koritno 
št. 0. je so] k partizanom dne 20. janu- 
aija 1015 na Pnrnor-ko. Dne 21. marca 
?c je nazadnje ogla-il s pismom, potem 
pa ni bilo o njeni nobenega glasu. Pri- 
bl /no v. tem ča-u se je pa pričela nem- 
ška ofenziva n je verjetna domneva, da 
je  imenovani   na   tej  hajki  padel. 

Na predlog Žemva Jožefe, gospod nje 
iz Kontnega -i O žene imenovanega, 

•-o iiverle i'0-topanje za proglasitev 
/â'iiive Franca za mrtvega. Vsakdo, ki 
mn je kaj znano o njem, se poz,va, da 
to javi šodi.-ču ali sj<rbniku Malovrhu 
M hi. lus. tajniku, do 1. novembra 
1016. 

Po tem roku se bo končno sklepalo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. avgusta 1946. 

* 
II Sp 308/46-2 3023 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Mrak France, rojen 10. XI. 1007 na 
Kokrici, r. k. vere, oženjen, s.n pok. 
Lovrenca in Marije roj. Debeljak, tov. 
delavec v tovarni gume v Kranju, sta- 
nujoč na Kokrici št. 70, je odšel 28. ju- 
lija 1041 v partizane in b 1 čez en te- 
den ranjen v borb' na Stoižiču, nfikar 
je bil ilegalno odpeljan v Ljubljano na 

zdravljenje, kjer jo bil 15. XI. 1041 ujet, 
odpeljan v Beguine in po objavi Nem- 
cev :'>! I. 1012 u.-lrelien. (Id tedaj dalje 
ni o njem noben h vesli ver. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umri, se uvede na pro.-rjO 
njegove žene Mrak Marije, tkalke i\a 

Kokr.ci št. 70, postopanje za proglasa 
lev za mrtvega in se izdaja poz,v, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ao 
hkratj s tem po-lavljenomu skrbnik'! 
železniku Simonu, sodnemu uradniku 
pri okr. sodišču v Kranju, do 1. novem- 
bra 1046. 

Po 1. XI. 1046 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo in po izvedbi dokazov od- 
ločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 20. avgusta 1046. 

% 
Ok 126/46-3 2083 • 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Vogrinčič Anton, roj. 18. oktobra 1904 
v Krogu v Prekmurju, sin pok. Jakoba 
in Ane, roj. Fujs, oženjen, orožnik in 

policijski stražmojster, aktivist OF, na- 
zadnje stanujoč v Ljubljani, Podutiška 
ul. 24, je bil kot interniranec iz tabori- 
šča Dachau bolan in oslabel ter izčrpan 
sredi decembra 1044 transportiran v ta- 
borišče Buchenwald in se ni več javil 
ali vrnil ter kljub poizvedbam o njem 
ni nobenega sledu. 

Ker je potemtakem verjetno, da D° 
nastopila zakonita domneva smrti, s? 
uvede na prošnjo Vogrinčič Ivane roji 
Pušavec, gospodinje, Podutiška ul. 24,? 
Ljubljani, postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se o P°" 
grešanem poroča sodišču ali s tem P0.' 
stavljenemu skrbniku, Vogrinčič Ivan1- 

Vogrinčič Anton se poziva, da se 

zglasi pri podpisanem sodišču ali drU- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 31. decembru 1046 bo sodišče od- 
ločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 1. avgusta 1946. 

* 
I Sp 206/46-3 3030 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Senear Metod, rojen 11. marca 190* 
v BuČkovcih, oženjen, trgovec in posest- 
nik v Štrigovi št.'25, je bil dne 24. X. 
1041 od Madžarov aretiran in odpeljan- 
Bil je v zaporih v Štrigovi, Murski So- 
boti, Budimpešti in Vazcu, odkoder je 
bi, odpravljen na prisilno delo na rU". 
sko-madžarsko fronto. Od tam je pobeg- 
nil . rusko stran in bil nazadnje v 
ujetniškem taborišču v Hrenovaji. V t 
taborišče je prišel že bolan na legar.^u 
in <riži in je na posledicah teh boleztii . 
tam umrl 0. marca 1043. Pokopan ]? ,v 

skupnem grobišču. Pri njegovi smrti \^ 
bil navzoč Kovač Ivo, apotekar v »tr>- 
govi. „ ^ 

TW je  zelo verjetno, da je Senca 
Metod umrl, se uvede na predlog nje- 
govo žene Senčar Marte roj. Raj»' P0" 
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s shi.co v Si r:govi št. 25, postopanje v 
uokr/. si,,ili pogrešanega in se mu po- 
stav[ 'a skibnika Korošak Josip, sodni 
uslužbenec v Ljutomeru. 

vsakdo, komur je kaj znano o po- 
Rrešanpii. o poziva, da to javi sodišču 
a'i ftosTavVïèriomu skrbn ku do 1. de- 
cembra 1940. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 
die 20. avgusta 104•. 

• 

•VI Sp 317/46-3 2967 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Haler Leopold rojen dne 13. septem- 
bra 1908, tovarniški delavec, nazadnje 
stanujoč na Teznem, Ptujska cesta Šf. 
bo/a, je bil od splošne Stavbne družbe 
Poslan dne 28. aprila 1945 k montaži 
?lo«ta v Dravograd. Dne 4. maja 1945 
}6 bil pri obstreljevanju mostu od nem- 
škega vojaštva ustreljen. Po potrdilu de- 
tovodje Splošne stavbne družbe je bil 
P°greb določen na dne 7. maja 1W3, ni 
Pa se izvršil ter ni mogoče ugotoviti, 
j"*aj in kje je bil pokop, ker so se te 
öni okoli Dravograda vršili zadnji boji 
"jed Nov in zadnjimi okupatorskim: 
oboroženimi oddelki, 
j Ker je tedaj verjetno, da je Haler 

"e°PoUi mrtev, se uvaja na predlog že- 
e "aler Mire postopek v dokaz smrti 

pogrešanega in se mu postavlja za skrb- 
'Ka Rajšp Zoran, uradnik okrajnega 

sodišča v Mariboru. 
„ Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
bnem, se pozivlje, da lo javi sodišču 
a'i postavljenemu skrbniku do 1. de- 
cembra 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

^krajtio  sodišče v Mariboru, odd.  VI., 
dne 13. avgusta 1946. 

V Sp 386/46-3 3084 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Korber Viktor, rojen dno 11. aprila 
18S5 v Celju, pristojen v Sv. Peter pri 
?•1••, evang. vere, zakonski sin Franca 
J* Terezije roj. Greibcl, od 31. marca 
•• poročen z Ano Mandelj, nazadnje 
ygovski uradnik pri veletrgovski druž- 
?' Ousel-Oset-Bauman in Vielhaber v 
Mariboru, Koroška cesta št. 10, je šel 
«akor običajno tudi dne 17. V. 1943 
0 •0• 7. uri zjutraj v službo in se ni 
v°č vrnil. Ker ni imel nobene izkazir- 
Ce< Ra je baje straža aretirala in ga od- 
Vèdla v kako taborišče, kjer je gotovo 
i'tfirl. Od tega časa je Korber pogre- 
šan. 

Kor je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti v 
smislu § 24/1 o. d. z., se uvede na pro- 
zio vdove Ane Korber, gospodinje v 
Mariboru, Erjavčeva ul. 10, postopanje 
*a Proglasitev za mrtvega in se izdaja 
IT^iv. da se o uogrešanem poroča sodi- 
šču. 

Korber Viktor s-e | e/iva. da se /gla-i 
pri podpNan u >vd • u al. da kako 
vest o sobi. 

Po 'l'i. novonibiu 1916 bo sod:.'če na 
vnovično pro-ii|o \dn\o odločilo o pro- 
glasitvi /.a i.ii tvega. 

Okrajno  siidisče  v   Mariboru, odd. V., 
dne 23   avgusta 194(3. 

VI Sp 318, 16-3     * 3086 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Polak Mirko, roj. 19. VI. 1893. trgov- 
ski pomočnik, nazadnje stanujoč v Ma- 
riboru, Frankopanova ul. 26, je meseca 
maja 1914 odpotoval v Združene drža- 
ve Severno Amerike. Kakšna dva me- 
seca kasneje je iz New Yorlja pisal, da 
je srečno prispel tja. Od takrat ni več 
glasu od njega ter je torej preteklo že 
nad 30 let, odkar se je zadnjikrat javil. 

Ker je tedaj verjetno, da je Polak 
Mirko mrtev, se uvaja postopek za pro- 
glas tov za mrtvega in so mu postavlja 
za skrbivka tov. Rajšp Zoran, uradnik 
okrajnega  sodišča  v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poz v I j", da lo javi sod^ču 
ali postavljenemu skrbn.Ku do 13. de- 
cembra 1946. 

Po prelekti loga roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 22. avgusta 1946. 

* 
VI Sp 348/46-1 3083 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Zavernik Alojz, roj. 17. V. 1924. na- 
zadnje poljedelec v Zg. Dupleku 79, je 
bil februarja 1943 prisilno mobil.ziran 
v nemško vojsko in je služil pri oklop- 
nom polku št. 40. 

Po dopisu stotnijskega glavnega na- 
rednika Landenberga je padel dne 22. 
februarja 1944 pri Honovki. 

Ker je tedaj verjetno, da je, Zavernik 
A loj/, mrtev, se uvaja na predlog ma- 
tere Domiter Rože postopek v dokaz 
smrti pogrešanega in se mu postavlja 
za skrbnika tov. Rajšp Zoran, uradnik 
okrajnega sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sod:šču 
ali pa postavljenemu skrbniku do 1. de. 
cembra 1940. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Mariboru, cdd. VI., 
dne 21. avgusta 1946. 

* 
III Sp 73/43-13 3083 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Keresiuri Karel, posestnik v Rakov- 
cih, rojen dne 13. X. 1879 v Kaniž', je 
bil i,o o.~*..'o, litv <-_; i.a-,!i (bk'sti od- 
veden v taboreče llrastovec pri Sv. Le- 

nai tu v Slov •••.. K if r jo baie dne 10. 
ali  11.  Vili.  11)13 unni. ' 

Ker jo potemtakem veijeino, da jf-, 
imenoviiii umrl. -o modo na pr<'<lbg 
njegov ••• bratranca Kf.aci.a Koloni,i- 
iia. carinskog;' uradu.ka v Liubleini, 
Rožna dol na, Costa III .'.4, po.-t.p d< v 
dok;.z smili Kerostui.ja Karoia. Za 
skrbn ka .-e mu po-lav Ija Milini o Kolo- 
man, uradu ~Ki pripravnik okrajnega 
sodi-ča% Murski Sobot:. 

Vsakdo, komur ie kaj znano o Kore, 
siui'iju Kaiolii. -o poziva, da |.> javi fi- 
diseli al. skrbniku do 3!. oktobra 1936. 

Po proteku tega roka in po izvedb, 
dokazov, bo sodišče izdalo odločbo. 

Okrajno  seduce v  Murski   Soboti 
dne 20. avgusta 1916. 

* 

I Sp 367/46-2 3082 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Talaber Franc. roj. 16. VII. 1890 v 
Budmc li. pristojen v Male Dolence in 
nazadnje tam št. 7 stanujoč, sin Fran- 
ceta in Fve roj. LajiiMok. samsk', je 
odšel meseca marca leta 1922. na dolo 
v Avstrijo, od koder je ve'krat pri~«'l 
domov. Lota 1923. jo bil zadnjikial do- 
ma, polom se pa ni n.č več javil. Kopal 
jo kamenje in je verjetno, da ga je pri 
tem zasulo. Doma je pustil ~••,| naslov, 
ki se girsi oste i H'ielii-rdie-Alpen Mon- 
tnn-(îose!lso!iai| Bergdin klion l'i,sell- 
er/. . 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegovega brala Talaberja Karola iz 
Malib Dolenčev št. 7 postopanje za pro- 
glasitev imenovanega za mrtvega ter sp 
poziva vsakdo, ki bi o pogrešanem kaj 
vedel, naj to javi sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku M holiču Koloma- 
nu. sodnemu uslužbencu v Mur.-ki So- 
boti, do 1. IX. 1917. 

Talaber Franc se poziva, da se zglas: 
pri-podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Do 1. IX. 1947 bo sodišče pri vnovič- 
no prošnjo odločilo o pregia- tv i za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 5. avgusta 19-16 

* 

Sp 435/46-2 2970 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Lakovšek Rudolf, ,-ojen dne 9. aprila 
1911 v Prevaljali, sin Franca in Jožefe 
roj. Gorjup, pristojen v Mislinje, okraj 
Prevalje, nazadnje stanujoč v Mariboru, 
Ptujska cesta 72, mizarski pomočnik, je 
odšel meseca avgusta 1944 v partizane. 
Svoji zoni L'-ìkovsek Jusiini se jè javil 
dvakrat, zadnjič meseca oktobra 1944. 
Od takrat se ni več javil. Bil je torenec 
v edinicj, ki je operirala okoli Sv. Pe- 
tra na Kronski gori pri Dravogradu. 
*V,*"''i i'n'.iwii t-v. .•;;: menijo, da j» 
uauei y borili v okolici Dravograda. 
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Ker je potemtakem verjetno, da io 
imenovani umrl. se uvede na piu-mo 
njegove žene Lakov-eU Ju-tiue tovar 
delavke v Št. Janžu, postopek v doka/. 
smrti m se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. decembra 1940 perora pod- 
pisanemu sodišču ali hkrati postavljc- 
nemu uradniku v Prevaljah. Po prete- 
ku teg. roka in po sprejemu dokazov 
se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Prevalja* 
dne 13. avgusta 1946. 

* 
Sp 463/46-1 3060 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Molar Ignac, rojen 1.1902 v Crni, OLO 
Prevalje, sin Jožefa in Kl.zabete Žagar 
po poklicu, nazadnje stanujoč v Sp. Ja- 
vorju št. 9, oženjen m oče treh otrok, 
je odšel meseca avgusta 1943 v partiza- 
ne. 

Služil je v odredih, ki so^se zadrže- 
vali v okolici Črne in Javorja. Njegova 
žena je imela stalne veze z njimi, mu 
nosila perilo in hrano v šumo, kolikor 
ni mogel priti sam na dom. Konec me- 
seca novembra ali pa v začetku decem- 
bra 1943 pa je padel v hajkah, katere 
so napravili Nemci na partizane. Padlo 
je takrat še 11 drugih borcev. Vse sku- 
paj so nata pokopali partizani na va- 
škem pokopališču v Zarazborju v skup- 
nem grobu. Od meseca decembra 1943 
se ni več javil doma sam, pa tudi žena 
ni dobila več glasu od njega. 

TIer je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Molar Jožefe, gospodinje 
v Sp. Javorju št. 18, postopek v dokaz 
smrti in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem do 1. XII. 1046 poroča podpisa- 
nemu sodišču ali hkrati postavljenemu 
skrbniku Čegovniku Filipu, sodnemu 
uradniku v Prevaljah. 

Po preteku tega roka in po prejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
dne 20. avgusta 1946. 

* 

I Sp 17/46-2 3078 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kostanjevec Franc, rojen 28. III. 1918 
v Novi vasi pri Sv. Marku in tja pristo- 
jen, samski, pos. sin v Novi vasi p. M. 
št. 40, sin Janeza in Apolonije roj. Leš- 
nik, je bil kot borec II. čete I. baona I. 
jug. brigade, formirane v SSSR dne 23. 
XII. 1944 ranjen v trebuh pri Čačku 
pri Beogradu. Iz ambulante V interne 
divizije, kjer je bil vpisan pod zap. št. 
1555, je bil odpeljan v armijsko bolnico. 
Od takrat dalje ni o njem nobene vesti. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegovega brata Kostanjevca Bogomira, 
predsednika okrajnega sodišča v Ptuju, 
postopek v dokaz smrti pogrešanega 
Kostanjevca Franceta in se mu postav- 

lja  za  skrbnika   Pertekel   Kari,    sodni 
uradnik v Ptuju. 

Vsakdo, komur je kaj /.mino o pogi'e 
>anein, se poziva, da to tavi pn sodišču 
ali skrbniku do 31. oktobra 1946. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodi-če odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L, 
dne 2'2. avgusta 1946. 

I Sp 333/46—3 300G 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

Komerecki Zvonimir, roj. 25. VIL 
19UÜ v Hošniei na Hrvatskem, zidar v 
Cmerečki gorci št. 18, krajevni ljudski 
odbor Sodna vas, poročen, je bil mese- 
ca marca 1945 od Nemcev aretiran in 
odpeljan v kazensko taborišče Rogaška 
Slatina in so ga tam okoli 20. IV. 1945 
ustrelili, kar vedo povedati razne priče. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Komerečki Terezije, za- 
sebnice v Cmerečk. gorci 18, krajevni 
ljudski odbor Sodna vas, postopanje v 
dokaz smrti pogrešanega In se pogre- 
šanemu postavlja za skrbnika Ralca 
Franc, sod. uradnik v Šmarju pri Jel- 
šah. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se poziva, da to javi sodišču ali 
pa postavljenemu skrbniku do 20. nov. 
1946. 

Po poteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo odločilo o dokazu smrti. 
Okrajno   sodišče  v  Šmarju   pri Jelšah, 

odd. L, 
dno 1. avgusta 1946. 

* 
I Sp 336/46-2 3007 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Marš Jožef, roj. 8. II. 1912 v Dvoru, 
mizar v Dvoru št. 19, je bil dne 7. V. 
1945 odpeljan in nato likvidiran ter je 
bil v bližini vasi Sladka gora pokopan, 
kar vedo povedati razne priče. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove zaročenke Grmek Cecilije, zas. 
v Dvoru št. 19, pošta Šmarje pri Jelšah, 
postopanje v dokaz smrti in se pogre- 
šancu postavlja za skrbnika Ralca 
Franc, sod. uradnik v Šmarju pri Jel- 
šah. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šan cu, se poziva, da to javi sodišču ali 
pa postavljenemu skrbniku do 15. nov. 
1946. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo odločilo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 

odd. L, 
dno 31. avgusta 1946. 

* 
Ok •4/46-2 2918 

Uvedba postonanja v dokaz 
smrti 

Beraus Jože, roj. 31. VIII. 1905 v Ko- 
i)jica{i, rudar, nazadnje stanujoč y Tr- 

bovljah-Retju 130, je odšel dne 16 IX. 
1944 v part zane in bil (•;:•']|•• ko: bol- 
li ići'r (iubčevi brigadi. Duo 14. X '*l?~ 
ga Iota io navedena br.garla \odr.a nude 
boje z okupatorjem. V tej borbi je on 
imenovani po pripovedovanju tova"i-pv 

zadot \ pr.-a n jo obležal na mestu mr- 
tev. Ker >e je Uubčeva brigada zatem 
umaknila, so tovariši iz Cankarjeve 
brigade pokopali vse padle tovariše, 
med katerimi je bil baje tudi Beraus 
Jože. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Beraus Anton'je, 
gospodinje v Trbovljah-Retju 130, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
1er se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Beraus Jože se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. XI. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L» 
dne 12. avgusta 1916. 

« 

I Sp 343/46-3 2917 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kovačec Ivan, roj. 20. X. 1S99 v P«?' 
gorici, finančni nameščenec, nazadnle 

stanujoč v Zagorju ob Savi, je bil me»e" 
ca marca 1944 prisilno mobiliziran, P° 
okupatorju in se je zadnjič javil meseca 
oktobra leta 1944. iz Geometra, °^r' 
Düren v Nemčiji. Po izjavi njegovih tova- 
rišev je imenovani hotel dne 10. X. 10** 
pobegniti k zaveznikom. Na begu ga Ie 

zadel granatni drobec in je na posledi- 
cab tega umrl v zgoraj omenjenem kra- 
ju. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Kovačec Marije» 
gospodinje v Korovcih 17, p. Canko- 
va, uvede postopanje v dokaz smrti tcr 

se izdaja poziv, da se o pogrešanem p°* 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Kovačec Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. XI. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I.» 

dne 12. avgusta 1946. 
* 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Ok 97/46-2 29®J 
Ben Janez, roj. 20. maja 1S6S v Ve»-, 

kem Širju 40, KLO Zidani most, se J 
v letu 1898. javil iz Nemčije, da Rr?ai,- 
Ameriko,    odkoder je leta 1900. P1;.' 
nekaj pisem, nakar je izginila za •• 
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vsaka sled.  V  letu 10:ji).  |e  ujeg<!\   -o- 
r-cdnik Ben  Hoher!  iskal  •,.,,.•   i •> 
preko Ho\;i| Yugoslavia Cini-ago III, it:i 
kar mu  |e  iiiionovani  konzula!  odgovo- 
•"H, da   jo  njegovo bivališče  ••/.iiaiio. 

Ker obsloji tedaj upi av icona doume 
va, da je Ben Jane/, mi'lev, ,se na pi'e.l 
K; e(ja soro i IH ka  Bena   lîoberla. 
cestnega pomožnega delavca v Vel kein 
Silili 60, p. Zidani mow I, u v de posiopu- 
nie za pro- ilev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, da se o pngre: alieni ponv-a 
sodiseli ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Langei'jii Francu, sodnemu urad- 
niku v Trbovljah. 

Ben Janez se poziva. <Ia se zglasi pr< 
podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 1. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
z* mrtvega. 

Okrajno  sodiš??,  v  Trbovljah,  odd.  T., 
dne 14. avgusta 1946. 

Ok og/46—2 ' 2080 

Koritnik Jože, roj. 7. januarja 1009 v 
Trbovljah, rudar, nazadnje stanujoč v 

Trbovljah •/•, je odšel dne 18. sep- 
tPinl! -p 14 v partizane in se je zi.dn.jic 
lav'il dne 25. decembra 1944. 
' Ker obstoji tedaj upravičena domno- 
••• da je Koritnik Jože mrtev, se na 
Pv"4Iog njegove žene Koii'i'ik JiNline, 
Ko' 'sdiiije v Trbovljah 1/133, uvede po- 
.°Panjc za '.uglasitev za mrtvega u 

sp'izdaja noziv. da se o pogrešanem po- 
r'[ i sodi"" ali g tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
Uradniku v Trbovljah. 

Koritnik Jože se poziva, da se zglasi 
Pri   '"isiinem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 151. decembru 1947 bo sodišče na 
Vi'"",'* j .-redlog odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno  sodišče  v  Trbovljah,   odrt.   L, 
dne 16. avgusta 1946. 

Ok 06/46-2 2985 

Panko Jožef, roj. 16. junija 1012 v 
irbovljah, ključavničar, stanujoč nazad- 
nje v Trbovljah-Sv. Urh. 35, je odšel dne 
•°• avgusta 1944 v partizane. Po izjavi 
°stalih tovarišev je bil imenovani me- 
??Ça novembra istega leta cd belih ujet 
'"nekje v bližini Žužemberka ustreljen. 

Ker obstoji tedaj; upravičena domne- 
••> da je Panko Jožef mrtev, »e na pred- 
°K njegove žene Panko Frančiške, go- 

spodinje v Trbovljah-Sv. Urhu 35, uve- 
~e Postopanje za proglasitev za mrtve- 
°a in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
jlein poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Langerju Francu, 
^dnevnu uradniku v Trbovljah. 

fanko Jože se poziva, da se zglasi 
£ri podpisanem sodišču aH drugače da 
Kako vest o sebi 

•Pp# 1. decembru 1947 bo sodišče na 
y?ovični predlog odločilo o proglasitvi 
Za mrtvega. 

°krajno  sodišče   v  Trbovljah,   odd.  L, 
dne 10. avgusta 1946. 

Ok il!; 16-   2 'J"s, i 
Vranclic Anion, rei IS. febr. Rs.) \ 

Ili t /,, ali. poso-ìpil, \ -n J i ' 11 ' • i : i s|. .li i-- 

i- i leia 1911. po okup.iloi ni /-"!|.ii v 
Nem ijo in M- je na/.adnie javil dui 1". 
decembra  H'-il. 

Ker ol'-!o|, leda j upoiv icona domu •• 
va. da je X'raneliè Anton mrtev, • ni 
[iredlog njegovega .-.ina Vraneliea Sla- 
nislava. /elczni-koga kurjača vSvihnem 
63, p. Hadere, mede potepanje /... pro- 
gla-ilov nirlviin ter se izdaja poziv. d;i 
-e o pogrešanem poroča sodišču ali s 
lem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Vranelič Anton se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. decembru 1947 bo s o d šče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 
Okrajno s(-dišče v Trbovljah, odd. I., 

dne 10. avgusta  1940. 

Ok 9:5/46-2 * 2910 
Zupan Jožef. roj. 18. VI. 1900 v Za- 

gorju, rudar, nazadnje stanujoč v Zagor- 
ju-Topliec 14, je bil dne 9. maja 1915 
aretiran in odpeljan neznanokam lei se 
od tedaj ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva snirli. se na 
predlog njegove /.ene Zupan Ane, go- 
spodinji' v Zagorju 90. uvede poslopanie 
za proglapilev za mrtvega 1er se izdaia 
poziv, da se o pogiešanem poroča -otl;- 
šč.u ali s tem postavljenemu skrbniku 
Langerju Francu, sodnemu uradniku v 
Trbovljah. 

Zupan Jože se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1048 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 8. avgusta 1946. 

V Sp 399/46-4 3053 
Amortizacija 

Na prošnjo Laha Jakoba, trgovca v Ma- 
rinoni, Glavni trg št. 2, kot očeta Dan- 
ce, Marijana, Janka, Mirka in Vasilija 
Lah, se uvaja postopek za amortizacijo 
vrednotnic, ki jih je prosilec baje izgu- 
bil ter se njih imetnik poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih, počenši z dnem 
objave v Uradnem listu, svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izre- 
klo, da so vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
hranilne knjižice Posojilnice Narodni 

dom v Mariboru: 
1. št. 30.066 z vlogo dne 1. I. 1046 

din 551.45 na ime Danica Lah, 
2. št. 30.067 z vlogo dne 1. I. 1946 

din 413-72 na ime Marijan Lah. 
3. št. 30.968 z vlogo dne 1. I. 1046 

din 442.43 na ime Janko Lah, 
'4. št. 30.96*9 z vlogo dne 1.  T. 1946 

din 518.75 na hîiê Mirko Lah in 
5.  št.  30.970 z vlogo dne  1.  I.  1046 

din 549.80 na ime Vasilij  Lah. 
Okrajno «oilišco v Maribor«, oild. V., 

dno 22. avgusta 1946 

\ 

\ i s 
Amortizacija 

\a   ••;-':,!•  to>.  OLMI! na   Ivana,    uu- 
,I.,Iì K.t  \   )..>k.  \   Lonncu 6,  p.  Senir, 

IIV   ni'     postopanje  za  aiuortizac jo 
-i     k-,   uiuedeii"   v rednoinice.   ki   jo  je 

;•   ;.  ie-  baje  izL'iibil, ter se njen in J et- 
il tv  p<."va, da  uveljavi svoje pravice v 
či-1;   o  ' li   iiii'-ecev   po objav:   v  Urad- 
iš  ni  !i lu, -icer se bo po preteku tega 
loka izr« kUi, da je \ rednotnica izgubila 
s'. ''|,i   '; :;\ no  veljavnost. 

O/.i'.a'iiep'lo  vrednotnice: 
liia.iiina     knjižica     Spodnjestajerske 

ljudske posojilnice v Mariboru št. 3846 
z '.lego dni  3770.15. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 19. avgusta 1946. 
* 

VI S p 331/46—3 3088 

Amortizacija 
Na piošnjo tov. Volf Marije, zasebni- 

cc v Mariboru, Pristan 13, se uvede po- 
-' ••anje za amortizacijo spodaj navede- 
ne vrednotnice, ki jo je prosilka baje 
izgini,id, 1er se nj< n imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v času dveh me- 
secev po objavi v Uradnem listu, sicer 
se ho po preteku tega roka izreklo, da 
je \ rednotnica izgubila pravno veljav- 
nost. 

O/na men i lo vrednotnice: 
vlo/.na knjižica Mestne hranilnic© v 

Manboru št. 243.439 na ime Voli Maks 
.- -i.i4i.in per 1. I. 1946 din 9448.—. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dno 20. avgusta 1946. 

Pc 1/46-31 * 3107 

Objava preklica 
S sklepom podpisanega sodišča od 7. 

maja 1040, opr. št. Pc 1/46—24, je bil 
Hej lonreJj Matija, posestnik v Lajšah. 
št. 4 radi zapravljivosti in asocialnosti 
delno preklican. 

Za pomočnika mu je bila postavljena 
r.ortoncelj Pavlina, gospodinja, Lajše 
št. 4. 

Okrajno sodišče v Skorji Loki, odd. h, 
dne 15. avgusta 1946. 

Zp 39/46-6 * 3089 

Poziv upnikom 
S pravnomočno sodbo okrožnega' sodi- 

šča v Osijeku, Kz 267/45 in vrhovnega 
sodišča Hrvatske v Zagrebu K 805/45 
je odrejena zaplemba imovine obsojen- 
ca ; koncema ~43ata<~, hrv. tvornice, gu- 
me i obuče d. d.c, podružnice v Mari- 
boru. 

Pozivajo se upniki, da v roleti lo dni 
prijavijo svoje terjatve pri podpisanem 
sodišču z navedbo časa, kdaj so nastale. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. avgusta 1946. 

# 
Zp 267/46—3 2968 

Poziv upnikom 
Pri okrajnem sodišču v Murski Soboti 

ie uvedeno zaplembeno postopanjp zo-. 
per Holnšija Zoltana, bivšega  uradnik? 
v Murski Soboti, Lendavska cesta. 
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1'•/.|\••)  ?"   \-i   upniki   mu imxanega. 
da   pll|a\iJ0  :-\OJe   te, juive   pri  okia|!lelll 
sod »cu  v Mui-ki Soboti v  15 dneh «d 
dnevu  te, objave. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne  16. avgusta  1946. 

Kazna oblastva 

Oglas 
29S0 

V smislu odločbe ministrstva za li- 
nance LRS v Ljubljani št. 2101-V-1946 
z dne 30. julija t. 1. in v smislu rešitve 
zvezn ga ministrstva financ VII it. 
12550 z dne 26. julija 1946 podpisani 
Denarni zavod Slovenije kot likvidator 
Ljubljanske kreditne banke obvešča v«e 
upnike Ljubljanske kreditne banke, ka- 
terih vloge so znašale po stanju 31. dé- 
cembre Ì945 do din 5.000.—, da so jim 
vloge skupno z dospelimi obrestmi pri 
blagajni Ljubljanske kreditne banke na 
prosto razpolago. 

V kolikor bi upniki svojih vlog ne 
dvignili do 31. oktobra t. 1., se bodo te 
prenesle na Denarni zavod Slovenije 
pod nespremenjenimi pogoji. 

Denarni zavod Slovenije 
kot likvidator 

Ljubljanske kreditne banke v likvid., 
Ljubljana 

6t. 836/1 * 3044 
Razglas 

Državne elektrarne Slovenije (DES), 
ljubljanska okrožna uprava, so zaprosi- 
le za oblastveno odobritev zgraditve 10 
kV daljnovoda, ki bi povezal doslej od- 
prte odcepe že obstoječega daljnovoda 
Polica—Brezje—Žirovnica ter bi pote- 
kal nekako vzporedno z njim. Daljno- 
vod je potreben za napajanje traf o-po- 
staj, Li dobavljajo električno energijo 
maloodjemalcev v radovljiškem in blej- 
skem območju. 

Trasa novega daljnovoda poteka od 
Zg. Besnico, kjer se odcepi od daljno- 
voda Polica—Besnica pred trafo-postajo 
Zg. Besnica, naprej po valoviti planoti, 
križa cesto Kranj—Besnice—Nemilje, se 
spušča po strmem, redko zaraščenem 
pobočju ob desnem bregu Save do po- 
toka Nemiljščice. Od tu poteka trasa v 
lahnem kotu navzgor delno po pogoz- 
denem aH skalnatem terenu, zopet v 
lahnem kotu po redko poraščen ili seno- 
žetih pod vasjo Poljšica, preide v i*edko 
poraščen gozd ter •• spusti v ravnico 
pod Ovšišami pri Podnartu, kjer se 
trasa lomi v kotu 27° in poteka dalje 
pod vasjo Ovšiše po dolini Lipnice ob 
desnem, delno skalnatem in zaraščenem 
bregu potoka Lipnice. Preden preide 
trasa na levi breg Lipnice, preide pri 
mostu (v vas Cešnjico) na peščeno 
umetno namak'ino ravnico, križa v va- 
si Lipnica pri Kropi potok Lipnico, na- 
to cesto Podnart—Kropa in v bližini 
razpotja Radovljica—Kropa—Podnart zo- 
pet potok Lipnico. kjer se priključi na 
že obstoječi 10 kV daljnovod Žirovnica 
—Krop? 

I)al|!K>. ìd je /i' ha- rau in zakoli- 
čen ter -e h,»lo g(!/.-|ni predel, ob tra- 
-i v -il : ti i K) m i/.-ekali in .-kopale jame 
za opoino locke. 

/a rad i z.a-čile j;i\inh .nlere-ov ;n pra- 
vic   interesentov   in   meja-ev 

r a /, p i s u j c m o 

na temelju čl. '29. spi. zakona o ljudskih 
odborih, §§ 107. do 117. zak. o ohrlih 
in določb tnadb. zakona krajevni komi- 
Mj-ki ogled in u-tno razpravo na mestu 
projektiranega daljnovoda za 

petek dno (i. septembra  1!)4P> ob 8. uri 

s sestankom komisije pri K LO Zg. Bes- 
nira kot početni točki odhoda. 

Interesenti in mejaši se s tem obve- 
ščajo, da so jim načrti projektirane 
elektrifikacije na razpolago zaradi vpo- 
gleda pri okrožnem referentu za grad- 
nje i. pri K LO Zg. Bo-nira 1er da ima- 
jo pravico podati glede projektirane 
gradnje daljnovoda ugovore in pomisle- 
ke hodisj pismeno ali ii-tno na zapisnik 
na okrožni odbor ljubljanskega okrožja 
aH pa na razpravnem naroku samem. 
Gl d,- interesentov in moja-ev, ki ne 
bodo pristonilj na komisijski ogled in 
ustni narok niti po pooblaščencu, bo ve- 
ljalo, da soglašajo s projektirano grad- 
njo daljnovoda in se bo gradbeno dovo- 
ljenje izdalo, kolikor ne bo zadržkov iz 
javnih ozirov. 

V Ljubljani dne 21. avg. 1916. 

Okrožni odbor OF 
ljubljanskega okrožja 

gospodarski odd. - rei', za gradnje 

Št. 1364/40 

Razpis 
2997 

Rektorat univerz. • v Ljubljani razpi- 
suje mesto adi...:,ij,trat!\ ega uradnika 
na tehničii fakulteti. Prednost imaio 
kandidati s popolno srednješolsko iz- 
obrazbo (trgev !.o akademijo gimnazijo 
z abiturienskim tečajem, dvorazredno 
trgovsko šolo) in z večletno računsko 
prakso. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi do- 
kumenti, je treba \ložiti pri rektoratu 
univerze v Ljubljani najkasneje do 31. 
avgusta 1946. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne IG, avgusta 1916. 

Rektor: Knil s. r. 

Št. 1407/46 3027 

Razpis 
Rektorat univerzo v Ljubljani razpi- 

suje dve asistenlnki mesti na pravni 
fakulteti. Kandidat mora biti diplomi- 
ran pravnik. 

Prošnje, opremljene s predpisanimi 
dokumenti, z navedbo področja znan- 
stvenega zanimanja, event, objavljenih 
znanstvenih spisov in znanja tujih jezi- 
kov naj prosilci predložijo rektoratu 
univerze v Ljubljani do 2. oktobra 1946. 

UeUtorat univerze v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1946. 

Prorektor: Kos s. r 

01 -I. 2S6.V16 3026 

Razpis 
javnega natečaja za dimnikarski (.metal- 

ni okoliš Št. Vid nad Ljubljano 
Mestni ljudski odbor za okrožno me- 

sto Ljubljana razp'suje m podlagi odo- 
britve ministrstva za industrijo in ru- 
darstvo z dne 2. avgusta 1946. IO st. 
2604/Dr. To, javni natečaj za izpraznje- 
ni dimnikarski ometalni okoliš Št. Vid 
nad Ljubljano. 

Prošnje, predpisno kolkovane in 

opremljene z dokazili, da izpolnjuje 
prosilec pogoje za izvrševanje dimni- 
karskega obrta, je vložiti pri obrtno- 
mdustrijskem oddelku MLO, Mestni trg 
27/11 F, v roku 15 dni po objavi v Urad- 
nem listu LRS. Pozneje vložene prošnje 
se ne bodo upoštevale. 

Ljubljana dne 21. avg. 1946. 
Mestni LO za okrožno mesto Ljubljana, 

odd. za obrt in industrijo 

Št. 286/1-1946        * 2975 

Razpis 
Baza cest Ptuj razpisuje za progo od 

km 14.000 do 17.740 republiške ceste 
1/35 Ptuj—Djurmanec službo cestarja. 

Prošnjam, ki jih je kolkovati s takso 
za din 10.—, je priložiti kot takso din 
30.— in listine: 

rojstni list orosilca, zadnje šol. spri- 
čevalo, nravstveno spričevalo, rojstne 
liste (družinsko polo) žene in otrok, do- 
movnico in '-otrdilo vojaška uprave ° 
službi v NOV oziroma POJ. 

Vsaka teh prilog mora biti taksiran8 

s kolkom po din 5.—. 
Prošrie ie vložiti neposredno na ba^° 

cest v Ptuju najkasneje do 1. septem* 
bra 1946. 

Baza cest Ptuj 
* 

3113 

Preklic 
Zupančiču   .Tožefovemu   Janezu,   roj- 

14.    julija     1929    v     Ljubljani,    ?**' 
nujočomu  v  Ljubljani,  Ižanska e.  129. 
se preklicuje veljavnost  nostrifikacije 
klavzule na njegovih spričevalih I-. ". 
in III. razreda, dobljenih na I. mos*1 

meščanski šoli v Ljubljani v šolskih le' 
tih 1941/42.—1943/44. 

V Ljubljani dne 26. avgusta 1946.   - 
Nostrilikarijska   komisija   za  bivi« 

I. moško mešč. šolo v Ljubljana 

2888-3-3 

Oglas 
Gradski narodni odbor, Zagreb, Po- 

trebuje za taracanjo cesta na Pod%V) 
grada Zagreba u 1946. godini oko|^ 
kv. metara granitne kocke dimenzija i'J 

ili 9/11 cm. 
Pozivaju se etoga uprave onih baIP ' 

nika, koje su u stanju predmetnu doba- 
vu izvršili još u toku ove godine, da 
tome hitno sa svojim uvjetima obaV1A{, 
ste GNO Zagreb, Gradjevni odjel, olsje» 
•/5 - Ćirilometodska 5/TT u cilju trn 
ženja ponude. . 

Gradski narodni odbor u ^••• 
•Gradi, odiel . ćirilometodska w* 
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Razno 

'299'.? 

Objava 
Mohapp Franc iz Sordice št. 116, okraj 

Murska Sobota, ne jamčim in ne odgo- 
varjam za dolgove svojega sina Karla, 
r°j- leta 1928. Kdor mu zaupa kredit ali 
kar koli drugega, stori to na lastno od- 
govornost in jaz za to nisem plačnik. 

Mohapp Franc, 
Serdica št. Ufi, 

p. Rogaševci, Prckm. 

* 3064 

Poziv upnikom 
Z odločbo okrajnega ljudskega odbo- 

ja Ljubljana-okohra z dne 22. avgusta 
!946, Jt. 2298/2 v zvezi z rešitvijo mini- 
strstva za trgovino in preskrbo LRS IV. 
st. 3078/1 z dne 3. avgusta 1946 je b la 
odrejena likvidacija tvrdke Malavašič 
Marija, trgovina z mešanim blagom na 
Vrhniki. 

Upnk: tvrdke se pozivajo, da v roku 
30 dni po objavi tega poziva javijo svo- 
je terjatve na naslov tvrdke Malavašič 
,jarija. trgovina z mešanih blagom na 
Vfhniki. 

Vrhnika dne 23. avgusta 1946. 
Likvidatorji 

* 
3094-3-1 

Poziv upnikom 
Kmetijska družba, z. z o. j. v Ljub- 

ljani, 
, Gospodarska zveza, z. z o. j. v Ljub- 

ljani in 
Glavna kmetijska blagovna zadruga z 

?• j. v Ljubljani so v likvidaciji od 27. 
Julija 1946. 

Pozivajo se upniki, da svoje terjatve 
P1*' gornjih zadrugah prijavijo najkasne- 
je v zakonitem roku, in to do vključno 
• septembra 1946 na naslov: 

Blagovna centrala Naproz, likvidacij- 
6ka komisija, Ljubljana, Tyrseva c. 29. 

Likvidatorji 
* 

3110-3-1 

Poziv upnikom 
• 2 odločbo MLO, oddelka za trgovino 
|5 Preskrbo v Ljubljani z dne 31. VII. 
/•6. TP št. 11.604/46, je prešla v ta- 
tyaio likvidacijo tvrdka Köhler Josip 

Ljubljani, Tyrseva c. 19. 
Likvidatorja pozivata vse upnike, da 

Pijavijo do 1. oktobra 1946 svoje ter- 
j?*v? oziroma dobroimetja radi končne 
iKvidacije na naslov: Köhler Josip, tr- 

••••^• z usnjeno galanterijo v likvida- 
IJ\> Ljubljana, Tyrseva 19. 

Likvidatorja 

3013-1 

Poziv upnikom 
• 

Tvrdka  Antikvariat  »Tizian« družba 
°- z. v Ljubljani se je po sklepu obč- 

nega zbora z dne 12. VIII. 1946 razdru- 
žila  in  prešla v likvidacijo. 

Pozivajo so upniki, da pr ja\ijo »voje 
terjatve najkasneje do 30. septembra 
1916  podpisanemu  likvidatorju družbe. 

Likvidator: 
Kovšck Alcjzija, 

trgovka, 
Ljubljana, Ilirska ulica 17/1. 

Poziv upnikom 
2768—1 

Z odločbo MLO, odd. za TP v Ljub- 
ljani, je predla tvrdka Mikuš L., tvorni- 
ca dežnikov v Ljubljani, v lakvjšno •- 
kv idarijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti tvrdki najkasneje do 1. 
septembra 1946 na naslov: . MikuŠ L., 
tvornica dežnikov v Ljubljani, Mostni 
trg št. 15.; 

Likvidatorja 

2930—3-2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo M!.O — odsek za trgovino 

in preskrbo — uprava trgovin z dne 17. 
julija 1910 je prešla v takojšno likvida- 
cijo tvrdka: Automalični bufet, d. z o. z., 
-RIO;, Ljubljana, Šelenburgova ul. 4. 
Likvidatorja pozivata v: o upnike in ev. 
dolžnike, <la prijavijo svoje terjatve ozi- 
roma dobroimetja radi končne likvida- 
cije v roku 1  meneča od dneva objave. 

Za Automation' liuFet il. z o. z. sRIO«, 
Ljubljana, 
v likvidaciji: 

likvidatorja 
Vajt Ciril s. r.       Palir Franc s. r. 

* 
3056 

Vabilo 
na občni zbor Zadruge državnih name- 
ščencev, ki bo dne 8. septembra 1946 
ob *9. uri dopoldne v dvorani Zadruž- 
nega doma (Jelen) v Kranju. Ce bi pr- 
vi občni zbor ne bil sklepčen, bo ob 10. 
uri isti dan v istem prostoru drugi obč- 
ni zbor, ki sklepa ob vsakem številu 
udeležencev. 

Dnevni  red:        « 
1. Sklepanje o likvidaciji in pristopu k 

Naprozi. 
2. Volitev likvidacijskega odbora. 

Upravni in nadzorni odbor 
* 

3071 
Poziv 

na izvanrednu glav. skupštinu Obnovi- 
tvene zadruge z o. j. v Pincah, koja će 
se održati u nedeliu dne 8. septembra 
1946 u 9 sati prije podne u prostoriji 
škole na Pince kolonija. 

Dnevni red: 

1. Po'punjenje članova upravnog i 
nadzornog odbora. 

2. Iz\jp-taj o dosadanjem  radu. 
3. Xacrt i zaključak o budućim  radu 
4. Slučajnosti. 

••• u odredjeno vr'pme ne bude 
prisutan dovoljn, broj članova, će se 
skupština održati jedan sat kasnije bez 
obz ra na broj pri-utnih članova, koja 
će  stvarali  pravovaljane zaključke. 

Upravni odbor 

Izgubljene listine 

Izgubila sem spričevalo I. razreda de- 
kliške me.-canske šole Lichtenturnove- 
ga zavoda v Ljubljani za 1. 1944/45. na 
ime Adanrč Veronika iz Sv. Gregorja 
pri Vel. Laščah. S tem ga preklicujem. 

3040 Adamič Veronika 

Izgubljeno je potrdilo o registraciji 
motornega kolesa znamke : Ziindapp« 
250 cem J. A. 5-2-28. S tem ga prekli- 
cujemo. 

3013 Avtcmelianika, Ljubljana 

Izgubil sem osebno izk?zn'co, prom. 
knjižico za kolo, invalidsko spričevalo 
in začasno invalidsko izkaznico, vse na 
me Arnsek Jože iz Creta 111, p. Tehar- 
je. S tem jih preklicujem. 

3032 Arnšfk Jože 

Izgubil sem osebno i/.kazn;co. izdano 
od KLO Ljubno v letu 1945. pod štev. 
29/45 na ime Bačun Vili, roj. 13. IX. 
1893. S tem jo preklicujem. 

3035 Račun Vili, 
Ljubno, v Sav. dolini 

Izgubila sem nakazMo za šivalni stroj, 
izdano od MLO. odsek za preskrbo, 
Ljubljana in osebno zkazoico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, oboje na 
ime ••••• ••••• iz St. Vida nad Ljub- 
ljano. S tem jih  preklicujem 

3065 Bajec  Popra 

Izgubila sem osebno izkazneo. izdane 
od mestnega LO v Kočeviu na ime Bi- 
stal Marija iz Kočevja. S tem jo prekli- 
cujem. 

2964 Bastai Marija 

Izgubil  sem   spričevalo   IV.   razreda 
IV. drž. realne gimnazije v Ljubljani /a 
1. 1944. na ime Boltar Miloš iz Ljublja- 
ne. S tem ga preklicujem. 

3115 Boltar Miloš 

Ukradena sta mi bila družinski list, 
izdan od terena Poljane ter izkaznica 
OF, izdana od četrti Tabor, oboje na ime 
Bordon Ana iz Ljubljane. S tem ju pre- 
klicujem. 

2998 Bordon Ana 

Ukradeno mi je bilo: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani, 
izkaznica OF, izdana od četrti Tabor ter 
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nvalid-ka izkaznica, i/d a ri a od irualid- 
-ke organi/arije ria ime Borianćič Adolf 
iz Ljubljane. S tem   jo preklicujeni. 
'2995 Borjančič Adolf 

Izgubila se jp osebna zkazn.ca in le- 
gitimacija OF na ime Božič Ivanka, 
osebna izkaznica na me Božič Peler, 
oba ;z Ljubljane, osebna zkazmra in 
karakteristika na ime Zoran Ana iz Bo- 
ke Kotorske. S tem jili preklicujemo. 
8118 Božič  Ivanka. Božič Peter, 

Zoran Ana 

Izgubil sem spričevalo, ki mi ga je 
izdala strokovna nadaljevalna -ola na 
Jesenicah za prvi letnik 1. 1943/46., in 
ga s tem preklicujem. 
3106 Brank Anton, kleparski vajenec. 

Jesenice (Gor.),  Prešernova ul. 18 

Ukradene so mi bile osebna izkaznica 
št. 043.855, izdana 2. julija 1943 od ko- 
mande NM v Ljubljani, prelaznica za co- 
no B, veljavna do 30. avgusta 15)46 in le- 
gitimacija OF, vse na ime Bulkovič 
Alojz iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jem. 
2978 Butkovič Alojz 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
40.936, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani, na ime Cotič Josipina iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2992 Cotič Josipina 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
05.720 na ime Črnjavič Otilija, Rakovci- 

št. 30 in družinski list na ime Črnjavič 
Anton, Rakovci. Oboje izdano od okr. 
LO Ljutomer. S tem jih preklicujem. 
2971 Črnjavič Otilija 

Ukradene so mi bile osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani, 
izkaznica OF, izdana od četrti Št. Vid 
nad Ljubljano ter prometna knjižica za 
moško kolo, izdana od bivše uprave po- 
licije v Ljubljani na ime Carman Franc 
iz Draveij. S tem jih preklicujem. 
3028 Carman Franc 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo, znamke >PUCIK št. 27193, iz- 
dano od krajev. LO v Dobrovi na ime 
Dolenc Štefan iz Brezij. S tem jo pre- 
klicujem. 
3017 Dolenc Stefan 

Izgubilo se je potrdilo o dodelitvi 
evidenčne tablice za motorno kolo štev. 
S—2004, izdano od cestnega prometne- 
ga odseka, Ljubljana. S tem ga prekli- 
cujerao. 
3093 Drž. elektrarne Slovenije, 

obrat Kranj 
Izgubilo se je potrdilo •\ spoznavanje 

evidenčnih tablic za motorno kolo Ziin- 
dapp S 0102, izdano od narodne vlade 
Slovenije, ministrstvo za lokalni pro- 
met z dne 1. X. 1945. S tem ga prekli- 
cujemo. 

Državne  elektrarne Slovenije 
3025 uprava Ljubljana-mesto 

Preklicujem  družinski   izkaznici   na 
ime Florjančič Boris in Smolej All in z 
Jesenic (Gor.), ker so izgubljene. 
2990 FlorjančiC Mara. Jesenice. Titova 4 

Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega   kolesa   ~Ja\a-*št.   S-(;(il1.   izdano 
od  min.  za  lokalni   promet v Ljnbljan 
na   ime  Gabron   Zlatko iz  Ljubljane.  S 
tem jo preklicujem. 
3012 Gabron  Zlatko 

Ukradena so mi bila spričevala 3., 4., 
5., 7.. in 8. raz. II. drž. real, gimnazije 
ter spričevali o nižjem in višjem tečaj- 
nem izpitu, vsa izdana od 1930 — 1936, i 
ter diplomsko spričevalo filozofske fa- 
kultete, izdano maja 1941, vse na ime 
Gašperšič Marija iz Sostrcga pri Ljub 
Ijani. S tem jih preklicujem. 
3045 Gašperšič .Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico na ime 
Gerič Ignac m izkaznico za kolo ter 
druga  potrdila. S lem   jih  preklicujem. 

Gerič Ignac, delavec, 
3024 Boračeva 16, Slatina Radenc; 

Izgubil sem železn. službeno izkazni- 
co št. 124263, izdano od direkcije upra- 
ve drž železnic v Ljubljani na ime Gerì 
Franc iz Divače. S tem jo preklicujem. 
3021 Gori Franc 

Izgubili smo vse dokumente avtomo- 
bila znamke Adam-Opel-Kapitän, ev. st. 
S-0870, izdane od min. za lokalni pro- 
met v Ljubljani. S tem |ih preklicujemo. 

Glavni odbor 
Ljudske mladino Slovenije, 

3019 Ljubljana 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Golič Janez iz Ljubljane VII. S tem 
jo preklicujem. 
2996 Golič Janez 

Izgubili so se evid. tablica št. 9921 in 
dokumenti motornega kolesa, izdani od 
min. za lokalni promet v Ljubljani na 
ime Goljev.Šček Evgen iz Ljubljane. S 
tem jih preklicujem. 
3005 Goljcvščck  Evgen 

Ukradeno mi je bilo potrdilo za mo- 
ško kolo na ime Alt Franc in družinski 
nabavni list na ime Golob Janez. S tem 
jih preklicujem. 

Golob Frančiška, 
3022 Kicar 61, pošta Ptuj 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od krajevnega LO v Boštanju na ime 
Gošek Jože iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
2965 Gošek Jože 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
22, izdano od KLO Mirna vas na ime 
Grabnar Janez, posestnik v Oikavi. S 
tem jo preklicujem. 
2972 Grabnar Janez 

Izgubila sem prometno knjižico za 
žensko kolo Styria št. 557.616, glasečo 
se na ime Gracer Elza, Celje, Cesta na 
Dohr. .u št. 13. S tem :o preklicujem. 
2974 Gracer Elza 

Izgubila sem sindikalno izkaznico, iz- 
dano od ZEGOB-a na ime Grom Matil- 
da iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 

1 2999 Grom Matilda 

L"!;.;; !e.i i m, I) ii i: !• '"ii dakll- 
II:î lil,, D -e!;!! i ./ . :z'i:ca '/..luna od 
glad. nar (.ibi.,.1 /->gtib, l,-:,iliiu.icija 
OF, iz'laua od \!i'!ir Ka,,. e k>i legiti- 
macija ekeii. k- ìe- :<• \ f.ke -ole ^a" 
greb, v-e lia une Ik.e^ai Bor,-. S k n> 
jih preklicujem. 
2989 llcfevar BoH>- 

Ukradena nn je bila o-ebna izkaznica 
!.  •••.••1!,   izdano   od   komande   N'M  v 

Ljubljani   na   ime   Hribar   Juliiana   lZ 

I aibljane. S leni   jo  preklicu jeni. 
;i:0 Hribar Julijaiia 

Ukradem so mi bile: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljana 
izkaznica OF, izdana od celil; l'olio lil 
sind kalna izkaznica, izdana od učitelj- 
skega sindikata v Polin na ,nie IIW;d 
Ana iz Dev. Mar. v Polju. S 1"• j1'1 

prek! ciljem. 
3099 Hrov. ' Ana 

I/gubil sem ,-pi'iče\ali 1. in 2. razre- 
da meščanske -ole. izdani lola 1943. Jp 
1944. od rauialeljsUa II. mo-ke men- 
sole za Bežigradom na ime1 Ilrovat Bo- 
gomir iz Ljubljane. S tem ju preklicu' 
jem. 
3041 Hrnvat  Bidonili 

Izgubil cm osebno izkaznico, izdano 
od K LO T> l'engozd. promeino knjiž'c° 
za kolo, raz! 'ne listine voja-kega nj> 
bora, dela\-ko knjižico in člansko lZ' 
kaznico KSZDNJ na ime: Ilrovat Iva11' 
pomožni monter. Tol-to 1. pošta Lask0, 

S tem jih prekl,cujem. 
3059 Ilrovat Iva» - 

Izgrubil tem za<"a-no prometno <3°v0" 
lilnico  za   i,l-nško  kolo  znamke   *Mi»B, 
tov. v'. 59.872, izdano od uprave na'JJ _ 
ne milice okraja Črnomelj nâ ime "l 

de'ja Matija iz Vinice. S tem jo prekl1' 
cujem. 
2988, Hudelja Matij» 

Izgubio   sam   vojnu   knjižicu,   izdaj11 

od   strane    "'.   vazdii'    plovne   div 7•\ 
JA pod br. 12.033 na ime TI it'; RadivoP 
Tri fun   koja   se   tim •   oglašava  neva?e' 
ćom. 
3103 Ilić  I?. Trifun. birač, 

vojna  pošta br. 36.••* 
Izgubila sem zač. osebno izkaznico -j 

2151, izdano od MLO v Murski Sobo» 
na ime Isa Julija iz Murske Sobote) 
Cvetkova ul. 19. S tem jo preklicurci11' 
3038 Isa Julij» 

Ukradeni so bili na ime Jenko Boj1?' 
roj. 13. XI. 1920 v St. Vidu pri Sticnj. 
naslednji dokumenti:  šoferska _izkazn" 
ca, družinski  nabavni list, legitimacy 
OF, prometna izkaznica za kolo 2•••1• 
Velmi, mesečna železniška legitimacija 
potrdilo vojnega odseka Ljubljana 
S tem jih preklicujem. 
3046 Jenko B""9 

Jovičić  Stevana   Sreto,     roi.  27.   • • 
1927 v Podnavi, borec mitraljeske ce ^ 
III. pododsekn. je -zgubil vojaško i' 
žico št. 895.536. izdano od I  lcra"J.jie. 
brigade   V.   udarne   dviziie   L   iir" • 
Knjižica se s ten proklicuje. 
306S Jovičić Stavaiia Srcto. 
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Izgubil spni dru/.iiHci nabavni lisi 51. 
1:4.1;'.'.') — li. •!•-•• •; na ime Kali-mk 
Franc'v ;^jr,H|,i   de-,.   70. :   I m   '-a 
Pl'f'kl ( lijem. 
3109 KalUniK   Franc 

Zg. I\,'gorjf* 70, pri S!o\. (na,len 
Izgubil spni nakaznico /.a kurivo seri- 

ja C ,;t. OKî'.ri."). i/.dano ml M LO, odsek 
za kurno v Ljubljani na ime Kašnian 
Anion iz Ljubljane, Samova ul. 1. S tem 
j° preklicu jem. 
2091 Kaînian Anton 

Izgubil sem osebno legitimacijo, legi- 
timncijo OK, vojaške dokumente in potr- 
dilo za dodatno karto TD, vse glaseče 
na ime Kervina Kranc iz Ljubljane. S 
iem vse preklicu.jem. 
2094 Kervina Franc 

Ukradeni sla mi bili osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
ter izkaznica OK, izdana od predsedstva 
^lade na im0 Klander Nežika iz Ljub- 
ljane. S tem ju preklicu jem. 
ÛÛ03 Klander Nežika 

.  L-, ..ih.la   sem   zač.  osebno   izkaznico, 
V^aiio <al krajevnega N00 Grahovo na 
ln'e Ko\ač Ana iz Grahovega. S tem jo 
Preklicu jem. 
«098 Kovač Ana 

„ Uničeno mi je bilo maturitetno spri- 
čevalo klasično g mnazije v Ljubljani, 
i^vano junija 1941 od ravnateljstva kla- 
vIUne Rinin! v Ljubljani, na ime Kova: 

S Friderik iz Studencev pri Mar:boru. 
»/»on"' Ra preklicujem. 
ou-'     ' Kovatcc Friderik 

v Izgubil sem spričevalo 7. razreda te- 
čajne gimnazije v Ljubljani, izdano 8. 
VL 1940 od ravnateljstva 'ečajne gimn. 
^ Ljubljani na ime Koželj Bogomir iz 
Kamnika. S tem ga preklicujem. 
3009 Koželj  Bogomir 

. Ukradena mi jo bila oseb. izkaznica, 
l^ana od komande NM v Ljubljani na 
Inie Lesjak Cilka iz Ljubljane. S tem jo 
Preklicujem. 3°U Lesjak Cilka 

Izgubil sem družinski list št. 130.717 
j4.ime Leskovec Ana iz Leš 45 pri Pre- 
o?4ali. S tem ga preklicujem, 

u10 Leskovec Ana 
•^zgubil   soin   osebno   izkaznico   štev. 
p-77J. >,|-,,,0 <)d !.•.,•'-|• NM v ' '..h- 
•nj na ime  Levičnik Albin iz  Ljub- 

aft", S tem jo preklicujem. 
öü49 Levičnik Albin 
iii-8ub;l sem zac. osebno izkaznico št. 
{,

l4 izdano 10. julija 104G od ONO v 
0!
••1•••• na ime Lukač Ivan iz Zaluke, 

8••• Karlu»ac. S tem jo ' 1 „klicujem. 
WG9 ,     •     Lukač Ivan 

g. ÏZRubil sem karto za kurivo, serija C 
j- 18325, izdano od MLO, odsek.za ku- 

iz T-V LiublJan' na ime Markočič Ivan 
SA.o'ubljane. S tem jo preklicujem. 
••• Markočič Ivan 

, Izgubil som družinsko izkaznico, iz- 
^f.n<> od kraj. ljiid. odbora Ljub;ja-Lepa 
•

•.|'• na na '  ;  Marolt Štefan iz Lepe 
»i.'e §ß in jo s tem pr-i-lî-"i°m. 
00,2 Marolt Stolon 

Izgubil sem izkaznico za moško kolo 
;t. 130'\ Izkaznico je izdal notranji od- 
sek pri okraju Ljutomer. S tem jo pre- 
klicujem. 
3100 Mesaric   An'-''    "evijar, 

Razkrižje 43 
Preklicujemo službeno izkaznico, iz- 

dano od ministrstva za notranje zade\e 
VLKS na ime Gomboc Mirko, štev. 
0154/40 od 15. II. 1940, z veljavnostjo 
do 31. decembra 1940 in jo s tem pro- 
glašamo za neveljavno. 
3016       Ministrstvo za notr. zadevo, 

odd. za pobijanje kriminalitete 
Poručnik Gosfovič Gojko izgubio je 

na pruzi Zagreb—Maribor vojnu knji- 
žicu br. 092.431, koja se time oglašava 
nevažećom. 
3007 Min. um.tr. poslova NlîS, 

otsjek za ratne zaroblj. 
Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 

20'?, izdano od ok.  ' -ega ljudskega od- 
bora v Ptuju na ime Mlinaric Rudolf iz 
Ormoža št. 30. S tem jo preklicujem. 
3073 Mlinaric Rudolf 

Ukradeni sta mi bil: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani 
in k stimaci ja OF iz Jana od ginekol. 
porod, klinike v Ljubljani na ime dr. 
Mosetizh Krnil iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
300G Dr. Mosetizh Emil 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
CM.OOO. izdano od odseka za notranje 
zadeve za okraj Ljutomer na ime No- 
vak Marija, Mihalovci 53. S tem jo pre- 
klicujem. 
3011 Novak Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 91, 
izkaznico OF in prometno knjižico za 
kolo št. 118, vse izdano od krajevnega 
LO v Logu na ime Ogrič Anton iz "Luka- 
vice. S tem jih preklicujem, 
3000 0Krič Anton 

Izgubila sem učiteljsko diplomo na 
ime Ornik Angela, izdano od drž. uči- 
teljišča v Mariboru pod št. 277 iz leta 
1933. S tem \o preklicujem. 
3104 Ornik Angela, učiteljica, 

Marija Snežna v Slov. gor. 
Izgubila  sem  zač. osebno  izkaznico, 

izdano od krajevnega NO v Grahovem 
na ime Otrin Danijela iz Grahovega. S 
tem jo preklicujem. 
3097 Otrin Danijela 

U'- •••• mi je Ivla osebna izkazni- 
ca, izdana od NOOF Maribor na ime 
Pak Rozalija, roj. 30. VIII. 1915 v Jare- 
nini, okraj Maribor in jo s tem prekli- 
cujem. 
3052   Rozalija Pak, Maribor-PobreŽje, 

Aleksandrova 16 
Vojna knjižica (broj nepoznat) i de- 

mobiliza 'isko uverenje. izdati od 
person, odd. IX. armijske, oblasti v 
Ljubljn-'i na ime Petrovčič Pavle izgub- 
ljeni su i oglašavaju se nevažećim. 
3101 Petrovič Pavle 

Izgubil sem maturitetno spričevalo, 
izdano od drž", trg. akademije v Ljub- 

ljani 1. 1937 in indeks Ekonomske ko 
mercialne v soke •>1• v Zagrebu, izdaiï 
oktobra 1937. Oba v.gubljena dokumen. 
ta s tem prek! ciljem. 
3058 Petrin Albert 

Ukradene so mi bile: službena izkaz- 
nica št. 15.700, izkaznica OF, sindikalna 
izkaznica, izdane od predsedstva vlade 
Slovenije, šoferska izkaznica št. 1899, 
izdana cd prometne:.'« odseka v Ljub- 
ljani, vse na ime Pluštajner Stanko, 
ter prometna knji/ica za motorno kolo 
znamke ;;Ardie< na ime Hitemann Al- 
fred. Graz. S leni jih preklicujem. 
3117 Plauštajner Stanko 

Izgubil sem polno dovolilnico za pre- 
hod čez mejo v cono B, izdano 27. juni- 
ja 1940 od okrožnega odbora za slov. 
Primorje v Postojni na ;me Plesničar 
Teodor iz Trnovega, okr. Grgar. S tem 
jo prek! cujem. 
3102 Plesničar Teodor 

Ukradene so mi bile: izkaznica OF, 
nabavnica za 2 para nogavic in žensko 
obleko na ime Plevel Helena, družinski 
nabavni list na ime Plevel Vinko in 2 
mlečni nakazniei na me Plevel Tomaž 
in Marjetka. vse izdano od četrti Vic, 
S tem jih prekbcujem. 
3018 Plevel Helena 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
157, izkaznico OF in izkaznico za kolo 
brez Mevilke. vse na ime Potočnik Ja- 
kob, elektroin-takiler, Bled. S tem jih 
preklicujem. 
2909 Pctcfnik Jafcch 

Izgubili smo dve evidenčni tablici za 
motorno kolo S — 0549 in S — 0044, 
izdani od min. za lokalni promei v 
Ljubljani na ime Predsedstva vlade 
LRS. S tem jih preklicujemo. 
3010 Predsedstvo vlade Ljudske 

republike Slovenije 
Izgubil sem izkaznico za kolo znam- 

ke :Superbo;< št. 110.542 na :tne Pulian 
Štefan, stanujoč Rihtarovci št. 10. S tem 
jo preklicujem. 
3061 Pulian Stefan, Rihtarorei,   " 

p. Slat. Radenci 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od komande NM v Ljubljani in mla- 
dinsko izkaznro na ime Pucher Terezi- 
ja iz Ljubljane in izkaznico za kolo na 
ime Pucher Urška iz Ljubljane. Vse li- 
stine s tem preklicujem. 
3100 Pucher Tereiija 

Izgubil sem legitimaciji OF, eno m 
ime Albert, drugo na ime Majda Pun- 
cer, dva orožna lista, legitimacijo pred- 
sednika mesta Slovenj Gradec in legi- 
timacijo odposlanca okr. skupščine in 
ribolovno karto, vse na ime Albert Pun- 
cer. Vse te listine s tem preklicujem. • 
3033        Puucer Albert, Slov. Gradec 

Pušnik Maks, roj. 23. IX. 1D27 v Vu- 
zenici, stanujoč v Sv. Janžu 79, KLO 
Vuzenica, sem dne IG. VIII. 194(5 iz- 
gubil nnsLdnje dokumente: osebno iz- 
kaznico St. ,11.112, izdano od ITLO Vu- 
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zenici, potrdilo o p!nčan:  taksi za kolo 
za In to 1916   in \oja~kf) ei;'!!-tn;,-o. V«e 
te dokumente s  tem  preklicujem. 
3080 Piišnik Maks 

Med vožnjo Ljubljana—Novo mesto 
so bili okradeni na ime Radin A lo j,ii j 
izdani družin>ki list, legitimacija OF n.i 
ime Radin Bosiljka, šest živilskih kart, 
nakazilo za blago itd. S tem navedene 
listine preklicujeva. 
3076 Kadin  Alojzij in  Bosiljka, 

Novo mesto 
Izgubil sem orožni list St. 12 4 za lov- 

sko puško na ime Ratnik štetan iz Plit- 
vice pri Apačah. S tem ga preklicujem. 
3031 Ratnik Štefan 

Izgubila sem  osebno  izkaznico,  izda- 
no od komande NM v Ljubljani na ime 
Rašeta  Mileva  iz Ljubljane. S  tem jo 
preklicujem. 
3096 Kaseta Mileva 

Izgubila sva legitimacijo OF, osebno 
izkaznico, člansko izkaznico in promet- 
no knjižico na ime Remili Franc, roj. 
22. II. 1911 v Hambornu, taras stanu- 
joč v Celju, Mariborska ul. 49 in začas- 
no osebno izkaznico in potrdilo <> prija- 
vi na ime Es Justina, roj. 14. IV. 1914 
v Velenju, stanujoča v Celju, Maribor- 
ska ul. 49. S tem jih preklicujeva. 
3034 Remili Franc 

Es Justina 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št.  052918,  izdana od komande  NM  v 
Ljubljan na ime Rigler Franc iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
3047 Rigler  Franc 

Izgubil sem spričevalo L, IL, •. in 
IV. razreda drž. klasične gimnazije v 
Ljubljani na ime Rigler Jože iz Gor. 
Lazev št. 7, okraj Kočevje. S tem ijh 
preklicujem. 
3114 Rigler Jože 

Ukradeni sta mi bili izkaznica OF in 
sindikalna legitimacija, obe na ime inž. 
Regi Alfred iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujem. 
3094 Inž. Rogl Alfred 

Platna knjižica R. H br. 87.900 na ime 
Rosa  Ciril izgubljena je i oglašava se 
nevažećom. 
2996 Rosa Ciril 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi evi- 
denčne tablice št. S-2106, izdano od cest- 
no prometnega odseka v Ljubljani na 
ime Sedej Andrej z Jesenic. S tem ga 
preklicujem. 
3116 Sedoj Andrej 

Tzpubil    sem    osebno   izkaznico    št. 
069853, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Sever Maks iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
3112 Sever Maks 

Slana Anton, Trnovci 22. okr. Ljuto- 
mer,  sem dne  15. junija  1946  izgubil 

zač.   Osebno   izkaznico  :L  30J.r>,   i/dano 
<ir"   11.   X.  1945   e!   no!''1"'/"-''!   H~<-k't 
okraja  Ljutomer  m   jo s  tem   pioklicu- 
jeni. 
3077 Slana Ivan 

Izgubila  sem   o*ebno   izkaznico   štev. 
044.470, ./dano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Starman Julka iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
2976 Stai man Julka 

Platna knjižica br. R. J. 82562, izdata 
od fin. otseka XX. divizije na ime pot- 
poručnik Su<a  I.  Dragica  izgubljena je 
i oglašava se nevažećom. 
3020 Potporučnik Suša Dragica 

Izgubil sem osebno izkaznico in pro- 
metno knjižico za kolo, i/.dani od MLO 
v Cerknici na ime Svet Jakob iz Cerk- 
nice št. 1C0. S tem jih preklicujem. 
3063 Svet Jakob 

Izgubila sem osobno izkaznico, izdano 
od   krajevnega   LO   v  Sinjem  vrhu   na 
ime Šibenik Marica iz Bosiljeva. S tem 
jo preklicujem. 
3030 Šibenik Marica 

Izgubil sem po okupatorju vse svoje 
osebne listine kakor: zrelostno spriče- 
valo (drž. moško učiteljišče v Mariboru, 
1932/34), spričevalo o usposobljenost- 
nem izpitu, vse namestitvene in pre- 
mestitveno dekrete (ministrstva pro- 
svete v Beogradu in banske uprave v 
Ljubljani), in druge originalne doku- 
mente, glaseče na ime Škrabl Alojz, 
učitelj, sedaj stanujoč v Ribnici na Po- 
horju. S tem jih preklicujem. 
3070 Škrabl Alojz, 

Ribnica na Pohorju. 

Izgubil sem o-ebno izkaznico na ime 
Škrlep Peter, izdano od krajevnega LO 
v Mengšu, prometno knjižico za moško 
kolo št. 1,353.606 na ime škrlep Anton 
ter prometno knjižico za žensko kolo št. 
446.949 na ime Zupin Ivanka, izdani od 
okrajnega načelstva NZ Kamnik. S tem 
jih preklicujem. 
2979 Škrlep Peter, Mengeš 

Tz«ubila sem zač. osebno izkaznico 
št. 57 na ime: Subie Stanislava, Selo 
št. 16, KLO Ledinca, okraj Škofja Loka, 
sedem nakaznic za blago št. 458019, 
458020. 458021, 458022. 458023, 458025, 
458.026, veljavne do 19. XI. 1946, iz- 
dane od škofjeloškega okraja, dva dru- 
žinska lista, št. A 175.970 na ime Šubic 
Angela, roj. 31. V. 1896, stanujoča na 
Selu št. 16, KLO Ledinca, drugi družin- 
ski list A na ime Mrak Katarina, roj. 
22. XI. 1910, Selo št. 16, KLO Ledinca, 
okraj Škofja Loka. Vse listine s tem 
preklicujem. 
3091 Subie Stanislava 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime 
Švegelj Janez iz Št. Vida nad Ljubljano. 
S tem jo preklicujem. 
3092 Svegelj Janez 

Izgubile so se plaine knji/ic", izdane 
ni •!)•> za Slovenijo, glaseče se na 

imena: Matjašič Franc, serija C štev. 
12921, Bertoncelj Rudolf, serija C štev. 
1294) in Po/ar Franc, serija C štev. 
12907.  Proglašamo jih za neveljavne. 

Oddelek U DB za mesto 
2451-2-1 Maribor 

Izgubil   sem   dvolastniško   izkaznico, 
i'dano od okrožnega odbora OF za Ijub- 
Ijan-ko okrožje v Ljubljani in jo s tem 
preklicujem. 
3075 Urbas Anton, 

Dolenja vas pri Cerknici. 

Ukradene so mi bile: osebna izkaz- 
nica in izkaznica OF, izdani od krajev- 
nega LO v Ivatvem selu, prometna knji- 
žica za kolo, izdana od krajevnega LO v 
Un-u 1er šoferska izkaznica, izdana od 
ljubljanskega okrožnega odbora na ime 
Urbn« Vinko iz Ivanjega sela. S tem jih 
preklicujem. 
3051 Urbas Vinko 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od krajevnega LO v Ribnici na 
i:       ViJervol  Anton   iz  Rakitnice  p" 
Ribnici. S tem jo preklicujem. 
3°01 Vidervol Anton 

Izgubil sem osebno izkaznico Št. 
011.265. izdano od OLO Ljutomer, repa; 
triacijsko objavo in potrdilo o prijav'1 

pri vojnem odseku Ljutomer. S tem • 
preklicujem. 
3081 Vogrinec Mihael, , 

Vel. Brebrovnik 23, p. Sv. MiHaV'* 
pri Ormožu. 

Izgubil   sem   invalidsko   rešenje  '" 
uverenjp,  izdani od vojnega okruga / 
v Ljubljani na ime Vrhunec Mihael lZ 

Železnikov. S tem jih preklicujem. 
3050 Vrhunec Mihael 

Izgubil sem osebno izkaznico in leg'' 
timacijo OF št. 366.083, izdani od odbo- 
ra OF v Gor. Radgoni, oboje na ime Za- 
krajšek Franc iz Plitvice pri Apačah. = 
tem jih preklicujem. 
-008 ZakrajSek Franc 

Izgubila  sem osebno  izkaznico •*• 
040.288, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Zunan Ana iz Ljubljane.0 

tem jo preklicujem. 
2977 Zupan Ana 

Izgubila   se   mi   je   evid.   tablic3 

št. 4537 mojega tovornega avtomobila, 
ki jo s tem preklicujem. 
3090 žolger Stanislav, 

Vonarje št. 13,   - 
okr. Šmarje p. Jelsat1' 

Izgubil sem fri  legitimacije na i"10 

/urman Janko, Rogaška Slatina, i« ^• „Ó 
začasno osebno izkaznico št. 12, izdajL 
od  KLO  Rogaška Slatina, legitimacij0 

OF - Rog. Slatina ter orožni list St. &* 
izdan od okrajnega LO Šmarje pn J.. 
šah z dne 7. VIII. 1946. S tem prehJ 

cu;em vse tri listine. 
I 3074 Žnnnan Ja»K? 

Založba: Uprava Uradnega lista LRS; urednik: J?ohar .Robert; tiska tiskarna ^Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani, 



VESTNIK 
Letnik I. 

URADA ZA CENE PRI PREÜSEDNISTVU VLADE LRS 
Priloga k 60. kosu Uradnega lista LKS z dne 28. avgusta 1940. Štev. 30. 

V S li BI N A 
ZVEZNI URAD ZA CENE PRI GOSPODARSKEM SVETU  FLRJ: 

Odločba o določitvi cen tekstilnih odpadkov 
Odločba o cenah gumi raslih izdelkov. 
Odločba o uporabi odločb; o izdajanju računov po državnih .mlu- 

4trijskih podjetjih pri posameznih izven^enjskh delih. 
Odločba   o  dopolnitvi   odločbe  o  določitvi   cen   za   najenimsko 

rezanje  (žaganje)  tehničnega  mehkeaa  in trdega  lesa. 

Odločba o določitvi cen hrastovih in bukovih dog. 
Odločba o določitvi cen semenu oljnih rastlin, ki je deklari- 

rano kot semensko blago. 
Navodilo 7.a kubiciranje merkanlilno tesanih tramov provenien- 

ce Slovenije. 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOčBA 
o določitvi ceu tekstilnih odpadkov 

1, člen 

Določijo se naslednje cene za tekstilne odpadke: 
A. Volneni odpadki 

1. nova volnena trikotaža      .... 
2  novo belo kmečko sukno .... 
3. novo pisano  kmečko  sukno  . 
4. novi šajak  
5 novo civilno sukno (č-oja)  .... 
0. novo vojaško sukno  
7. stare volnene nogavice, grobe in polgrobe 
8. staro navadno sukno  
9. staro belo kmečko eukno . 

10. staro  pisano  kmečko sukno ,     .     . 
11. stari šajak , 
12. stare kmečke ponja-e  
13. stara volnena trikotaža     .... 
14. staro vojaško vojno eukno .... 
15. staro vojaško predvojno eukno     . 
16". turška volna in polvolna .... 

D. Bombažni odpadki 

1. novi amerikan  (molino)    .... 
2. novi Sifon, poplin in cetir .... 
3. novo pisano vojaško platno   . 
4. novi odpadki svetlega moškega perila 
5. novi arene  
G. stare bele bombažne krpe .... 
7. stari šrenc  
8. stari pisani  vojaški odpadki  za  podlogo 
9. bombažne nogavice, mešane z bombažno 

trikotažo     .....,., 
10. stari svetli katun ..,»,. 
11. pisane krpe za brisanje   .    „    >    . 
12. bele krpe za brisanje .    ,    ,    .    , 
13. čistilni bombaž (nov)  
14. odpadek bombažnega prediva, surovo 
15. odpadek bombažnega prediva, v  barvi 
10, odpadek bombažnega prediva, škrobljen 
17. odpadek   bombažnega   prediva,  namočen 

v olju  
18. odpadek od vigogne, bel .     ,    ,    , 
lfi. odpadek od vigogne, pisan     ,    .    . 
20. ostanki na predilnih strojih .    , , 
21. stare krpe • • 
22. stara vata, mešana In bela     .    » . 
23. odpadki na kardan     ,    .    ,    a • 
24. lasije  kanj e     ..>«•• a 
25. odpadki na baterju    ,    .    ,    , , 

C. Svileni odpadki 

1. odpadki bele svile ...,., 
2. odpadki pisane evile ,    -    t    i    > 

din za 1 kg 
24.— 
20 25 
18.50 
18 50 
20 25 
22.25 
Li- 
li!— 
14.— 
11.20 
11.20 
11.20 
20.25 
11.20 
24.— 
7.45 

13.- 
13,— 
9 25 

10.20 
5.50 
8.40 

. 3.75 
7.45 

8.40 
7.45 
9.25 

13.80 
18 40 
19.20 
10 80 
13.45 

9.00 
8.40 
7.20 

19.20 
3.75 
7.'45 

12.- 
21.00 

8.40 

12.— 
10.20 

0. Laneni, konopljini in jutini odpadki 
1. novi  laneni  odpadki 10.20 
2. odpadki   pri   preji   lana   in  konoplje  .     .     10.20 
li. beb, orobi in tanki lan, lanene cirade     .       7.80 
4. pisani grobi  lan        7.80 
5. lanena podloga in lanene bluze   .     .     .       7.80 
G. l;onopl|ine vrvice, motvozi in trakovi .     .     10.20 
7 pollaneni  odpadki 5.10 
8 drobna   juta 3 75 
9. jutine krpe za brisanje poda in zaobala .       9.25 

D. Razni odpadki 
1. volneni   odpadki   na   česalniku   volne   po 

vzorcu  4 75—33.50 
2. odpadki pri kosmatenju  3.75 
3. konopljin   motvoz  10.50 
4. smeti - pometki  1.52 
Te cene veljajo za dobave industrijam, franko  vagon ali 

vlačilec nakladalne postaje. 
2. člen 

S to odločbo 4o razveljavliene vse do sedaj izdane odločbe 
za piednje vrele tekstilnih odpadkov. 

3. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v posebni izdaji »Urad- 

nega lista FLRJ« (ïUradna obvestila zveznega urada za cene<). 
Beograd dne 17. julija 194G. 
St. 10.367. 

V, d.  direktorja 
zvezneca  urada  za  cene: 

Marko   Perovič   s.   r. 
(Objavljeno v >Uradnih obvestilih zveznega urada za cene< 

z dne 29. julija 1940, št. 515/31.) 

ODLOČBA 
o  cenah  gumijastih  izdelkov  na  obmofju   Federativne 

ljudske republike Jugoslavije 
1. člen 

Do nadaljnjega se določijo naslednje najvišje cene: 
gumijaste plošče za opanke .     .     din za 1 kg     50.80 

din 
za 1 par 

gumijasti pol-podplati za čevlje 
od št. 29—34 9.72 
od št. 35—38 11.79 
od št. 39—50     ....,.,.     13.80 

gumijasta korita brez platna 
od št. 27—34 ,     t     20.12 
od št. 35—38 ,     29 64 
od št. 39—46 ,     ,     ,     30.70 

2. člen 
Te cene veljajo franko tovarna brez skupnega davka in 

ostalih javnih dajatev, 
Beograd dne 23. julija 1946. 
St. 17.783. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Perovič s. r. 

(Objavljeno v ^Uradnih obvestilih zveznega urada za cene« 
z dud 10. avgusta 1946. št. 538/32.) 
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O D L O C B A 

o uporabi odločbe o izdajanju nićan«v JU; držanih indi' 
strijskih   podjetjih   pri   ••••jii«*#:nili   iz .-;!-< •• ! ;!i   d-'i;!> 
ki niso izvršena po proizvodnih nal<;u;:h   iziioma   ki ni-« 
v proizvodnom načrtu podjetja  Î-Uradi.a olm-tiia '/vez- 
nega «rada za ceni" >t. •(»\ unii za industrija pod 
jetja pod sekvestrom oziroma pod zasilno državno upravo 

1. .'Ion 
OdloČi)« o izdajanju računov iio dižavmii mdu-ini-'.-,li pod- 

jetjih pri posameznih izvon-on^kih delil. Ui rn-o. iz> U-en.i p'> 
proizvodnih nalogah, oziroma ki' ni-o v proizvodnem načrlu pod- 
jetja   (^Uradna  obvestila  zviznega  urada   /a  i •    ;l-   1  <•>>   • 

spremembo 2 člena î=»tr- odlo?b(. ('Uradna nb\o~f4:i /vivnoga 
urada za ceno- .-I 11 l'i) 'eli' ludi za m'hi-ti i|si;a_ : o'|.-1•• 
pod  eekvestrom   oziroma   za   pod|e!ja   pod   zasilno  dr/, upravo. 

2. člen 
Ta odločba velja od dneva ob|avc v po-i lun  iz.dap    Urad 

nega lista FLR.J'. (-Uradna ob,es.da zveznega urada za rene ) 

Beograd dne 19. juli ja  1910. 
St.  17.350. 

V, d   direktorja zveznega urada za ren'1: 
Marko Porov K' a   r. 

(Objavlitno v -Uradnih obvv-':lili z'eznega urada za rene-. 
z dne 29. julija 1910. JI. 510/31.) 

O D L O C B A 

O dopolnitvi odločbe o določitvi cen /a  najemni-ko reza- 
nje  (/.acanje) tehničnega  mehkega  in trdega lesa  /a  \se 
območje držav št. 11.61"» z dne 11. junij) l'.ììfi (-Trudna 

obvestila  zveznega   urada   za   cene*   št.   2 J/Ki) 

1. Člen 
Za odstavkom   I.  1    člena odločim št.  H.Oi-ViO -<•  dodapi 

naslednia klavzula; 
Cene iz odfetavka I. veljajo samo v piimeru, če «kupna 

letna količina okroglega ie-vi. ki «o /,i'.:i za obnovo doiuov, ne 
presega  100'n skupne  ieine  ; i r ^ 11 •  < . i- •  liji.ino  /,i*±i- 

V nasprotnem ji' eiioi'ablia'i con.' iz cd-lavl:a II. !-'e ed- 
lochen 

2   člen 
Za pravilno uporabo  !   ruma  le odločbe skrbijo proiz/od- 

••  ministrstva   Hud-kih   leiiiibbk    ped   katerih   kontrolo  --o ža- 
garski obrali 

'5   člen 
Ta  odločba  dob,   obvezno  moč 8  dni   po  objavj   v  po-''lini 

izdaji   T'radiiega   li-ia    IT.I.M     ( Uradna   obvestila   zve/•••'! 
urada za cene ). 

Beograd  dne 23   juliia  19-10. 
St. ÌS.253 

V   d. direkloria zveznega  urada za rene: 
Marko  I'ernvić =.  r 

(Obiavljeno v Uiadnih obvestilih z'eznoga uiada za cone' 
• dne 29.  |ulija 1910, 51. 512/31.) 

O O L O Č B A 
o določitvi cen hrastovih in huknvih d OK za ohmnvje Fe- 
derativne   ljudske   republika   Jugoslavije   v   notranjem 

prometu 

1. člen 
Do nadaljnjega so odrejene na=lednje najvišje cene dogam: 

I. Hrastove, sekane - telane doge: 
din za 1 m1 

1. dolžine do 1   metra 4.720 — 
2. dolžine nad 1 meter . . ... 5.000.— 
8. beli škart, dolžine do 1 metra . . . 4.010.— 
4. beli škart, dolžine nad 1 meter . . . 4.810.— 
5 rdeči škart, dolžine do 1 metra . . . 3.540.— 
G. rdeči škart, dolžine nad  1   meter  .     .     .     4.245.— 

II   Bukove sekane - tesane in  rezano doge; 
Cilindrično rezane doge z ravno rezanim dnom     2.845.— 

2 eleu 
Prednje  rein-   vel|;i|o   fiaul.o  natovni |eno   v   vagon   .11)2  ali 

lečili r bi'/ ki ,! ;. davi a H, ilni"ih državnih laks Ici na- 
-! ,i i M • i - v iMiiiilk'i i'iod.iji Cine ve!'.m doMer -,. ne znižajo 
•e .mie/ni -iro-ki na podlagi l-.a!"rih ,ii rene odobrene. Brž 
•• -e kalen ;4nli -u ,:>'k zir'i. mia po,||cl|e neposredno zni- 
'al e- uà v ii-i', e/a j I'-I ni 7iie-,ì v, in hI,inli dobavili pris'iojiienm 

\   organu  za  doioranie  ion   novo  kalkulacijo. 

3 člen 

Ta odi, Mj;i dolu obvzii) moč 8 dni po oliavi v posebni 
'.zdap l!i"idu"'_M :i-la KIJ! i ( Uradna obvesida zveznega ura- 
da za (ene j, /, i-l i m M;;- n, picueh" \ oliali odločba urada za 
reu"   šl,   s.020/15   z  dne   22   oktobra   1945   (Uradni   list   DFd 
šI. v;:u,), 

Beograd dne 11   piliia  19H1. 
Šl    19.05S. 

V. d   direktorja zveznega urada za cene: 
Marko Porović s.  r 

(Ob].aelj<uio v -'Uradnih obvestilih zveznega urada za eene< 
z dne 29. julija 19-10. št. 511/31.) 

O 1) L 0 C B A 
o določitvi cene semenu oljnih rastlin, ki je deklarirano 

kot semensko blago 

1 Čien 
Semenu oljnih raslim, ki je deklarirano kot semensko bla- 

go, -c zvišj, cena do 30°/n od predpisane cene za semena oljnih 
ra-llui  leline  H)I0 

2 člen 
la  odločba  velpi od dneva objave v posebni  izdaji »Urad- 

nega  11 -1 ;i  KLK.I»   (  Uradna obvestila zveznega urada z cene<), 
Ueogiad dne  17. julija  1910. 
šil    18.199-2111. 

V. d. direklorja zveznega urada za cene: 
Mai ko Perovié s. r. 

(Objavljeno v ,'Uradijili obvestilih zveznega urada za cene*, 
z dne 24   IHIIIH 191'.   <\   51 U31 ) 

X A V O I) I L 0 

za  kiibiiiranje merkantilno tesanih tramov provenirne* 
Slovenije 

1. člen 
Do nadalmjega »e določijo naslednji pogoji pri kupo-pro- 

d.iji merkantilno le-aiiih Iramov provenience iz Ljudske repub- 
like  Slovenije: 

merkantilno tesani trami: 
1'ieM'k pri merkantilno tesanih tramih se meri in obra- 

čunava v «redini dolžine, v polnili centimetrih in v sulietn 
slan in   |e.-a 

Hovolieno je: koničnost do največ 20°/o na stranico in za 
|ire.(ke do 10/19 cm To toleranco je razumeti tako, da prj 
krajših tramili tankega preseka ne sme koničnost presegati 
10n/o na stranico. Ici se pri večjih dolžinah in močnejših pre- 
sekih postopno veča do največ 20"/o na stranico. 

Za zalogo se sune pripravljati tesan les samo do preseka 
10/19 cm Trami s pr"=ekom nad 10/19 cm se izdelujejo v na- 
čelu samo s predelavo na žagi, to je v rezane trame. 

2. člen 
Ko dobi to navodilo obvezno moč, prenehajo veljali vsi 

predpisi, ki so v nasprotju s tem navodilom. 

3. člen 
To navodilo dobi obvezno moč 8 dni po objavi v posebni 

izdaji ^Uradnega lista FLIU- (^Uradna obvestila zveznega 
urada za cene<:). 

Beograd dne 5. avgusta 194G 
St. 20.197. 

V. d. direktorja zveznega urada za cene* 

Marko Perovié s. r. 

Založba;  Uprava Uradnega lista LPiS; urednik: Pohax  Robert: tiska tiskarna »Merkur« d. d, —. val v. Ljubljani, 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. Priloga k 57. kosu z dne 31. avgusta 1946. Številka 57. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 

10Ô1. 

Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 20. avgusta 1946. 
Besedilo: Tovarna glasbil. 
Obratni predmet: "izdelovanje vseh 

vrst glasbil. 
Podjetje je pravna oseba pod nad- 

zorstvom ministrstva za industrijo in 
rudarstvo v Ljubljani. 

Podjetje vodi upravnik. 
Upravnik:  Banič Jože, delegat MIR. 
Za podjetje podpisuje upravnik tako, 

da stavi pod odtisnjeno, pisano al: tis- 
kano besedilo îirme svoj lastnoročni 
Podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. avgusta 1946. 

Zt 90/46 — Rg A VIII 120 

Spremembe in dodatki: 

1052. 
Sedež: Bled. 

Dan vpisa: 17. avgusta 1946. 
Besedilo:  Mayer  in  drug,   industrija 

čipk. 
Na podlagi odločbe ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo z dne 5. avgusta 
1946, št. Pers. 4282/1, se vpiše delegat 
ing. Osterman Elza. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. avgusta 1946. 

Rg A VII 277/5 

1053. 
Sedež: Lesce pri Bledu. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1946. 
Besedilo: Tovarna verig d. d. 
Na podlagi odločbe okrajne zaplembe- 

ne komisije na Jesenicah z dne 14. XI. 
1945, opr. št. 100 in odločbe ministr- 
stva za industrijo in rudarstvo LRS z 
dne 21. V. 1945, zap. št. 105/45 ter de- 
kreta   istega   ministrstva z dne 12. I. 
1946, Pere 229/1, 

1. se izbrišejo člani upravnega sveta 
Verovšek Jurij, Zupan Miroslav, Tosti 
Avgust, dr. Kiinar Herman, Verovšek 
Jože in Praprotnik Avgust in prokurista 
Cunja Karel in ing. Hieng Herman, 

2. ee vpiše kot tehnični vodja obrata 
ing. Rebec Dimitrij, ki bo podpisoval 
firmo samostojno na ta način, da bo sta- 

Olbf «avo 
vil pod besedilo firme svoj lastnoročni 
podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. avgusta 1946. 

Rg B II 90/24 

1054. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. avgusta 1946. 
Besedilo: Antikvariat Tizian, družba 

z o. z. 
S sklepom izrednega občnega zbora 

družbe z dne 12. avgusta 1946 se je 
sklenila razdružitev in likv dacija druž- 
be. 

Likvidacijska firma se glasi kakor 
doslej s pristavkom »v 1 kvidacijk. 

Likvidator: Dosedanji poslovodja 
Rovšek Alojzija, zasebnica v Ljubljani, 
Ilirska ul. 17. Le-ta zastopa družbo sa- 
mostojno in podpisuje samostojno 1 kvi- 
dacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. avgusta  1946. 

Rg C V 92 3 

1055. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1946. 
Besedilo: Jos. Köhler, lastnica hči De- 

lacorda Roža. 
Z odločbo MLO — oddelek za trgovi- 

no in preskrbo z dne 31. VII. 1946, št. 
TP 11.604/46, je bila odrejena likvida- 
cija tvrdke. 

Likvidatorja: Savenc Franc v Ljublja- 
ni, Levčeva ulica štev. 11 :n Mihelčč 
Stanko v Ljubljani,  Korytkova  ul ca 7. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom  ;>v likv dacijic. 

Podpis firme: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko f.rmo tako, da 
pod pisano, t;skano ali odtisnjeno bese- 
dilo tvrdke s pristavkom >v 1 kvidacijk 
pristavljata svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. avgusta 1946. 

Rg A VÌI 278/3 
* 

1056. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1946. 
Besedilo: Brata Okršlar. 
Po odločbi MIR z dne 22. VIII. 1946. 

št. I/P 377S/46, se izbriše delegat Pere 
Drago. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. avgusta 1946. 

Rg A VIII «5/3 
* 

1057. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1946. 
Besedilo: Papirna in kartouažna in- 

dustrija I. Bonac sia 

Po odločb: okrajnega sodišča v Ljub- 
ljani z dne 3. avgusta 1946, št. Zp 303/ 
/45—21, je prešla tvrdka na državo 
FLR Jugoslavijo. 

Zbrišejo se lastnik Franc Bonač, pro- 
kuristinja Jožica Bonač in ing. Stane 
Bonač. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. avgusta 1346. 

••• II 81/12 
* 

1058. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. avgusta 1946. 
Besedilo: Kari Prelog. 
Izbriše se likvidator Mankoč  Vladi- 

ni.r. 
Vpiše se novopostavljeni likvidator 

Okorn, Bogomil, referent MTP. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 23. avgusta 1946 
Rg A IV 42/9 

* 
1059. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1946. 
Besedilo: A. Šarabon & Co. v likvi- 

daciji. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 1. avgusta 1946, št. Zp 157/ 
/45—17, je prešla tvrdka na države 
FLR Jugoslavijo in s© izbriše lastnica 
Šarabon Marija. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 20. avgusta 1946 

Rg A VII 262/5 

10G0. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. avgusta 1946. 
Besedilo: Združene opekarne d. d. 
Izbrišejo se člani načelstva M.lan Šte- 

fanovič, dr. Milosav Radivovič in Zlatko 
Petrovič. 

Vp sejo se novi člani načelstva: dr. 
Stojan Pretnar, načelnik občega oddel- 
ka min. za industrijo in rudarstvo v 
Ljubljani; 

Jovan Mitrovič. član uprave Jadran- 
sko-podunavske banke v Beogradu in 
ing. Mile Cucek, šef odseka za indu- 
strijo gradbenega materiala MIR v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. avgusta  1946. 

Rg B I 153/24 

10G1. *   . 

Sedež: Maribor, podružnica Ljubljana. 
Dan vpi=a: 28. marca 1946. 
Besedilo: Tovarna ogledal in brušene- 

ga stekla »Kristal« d. d., podružnica v 
Ljubljani. 

Po sklepu okrajnega sodišča v Ljublja 
ni z dne 1. •. 1946, opr. št. Zp 269/45-9. 
se zaznamuje, da so vse pravice uprav- 
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nega    in    nadzornega sveta prešle na 
FLRJ. 

Izbrišejo se člani upravnega sveta: 
dr. Jerovšek Anton, dr. Juvan Alojzij, 
Pivec Rupert, Gogala Franc in Hrastelj 
Franc. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. marca 1946. 

Rg B III 23/3. 

1062. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 23. julija 1946. 
Besedilo:  M.  E.  Sepec  v  Mariboru, 

Grajski trg 2. 
Izbriše se od okupatorja odrejena za- 

plemba premoženja firme in od njega 
imenovani upravnik Rudolf Ribitsch. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 23. julija 1946. 
Pos. 201/14 

1063. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 23. julija 1946. 
Besedilo: Thoma in Co. v Mariboru. 
Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 

ne komisije v Mariboru od 29. X. 1945, 
opr. št. 2634, se vpiše, da je poslovni 
delež javnega družbenika Thoma Val- 
terja,   tovarnarja v Landskronu,   CSR, 
prešel v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 23. julija 1946. 
A lil 99/23 

* 
1064. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1946. 
Besedilo:   Toîra-Werk   Franc  Toma- 

schkz   jun.   Stahhvarenîabrik   v   Ma- 
riboru. 

Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 
ne komisije v Mariboru od 26. X. 1945, 
opr. št. 2478—2467, se vpiše, da je ta 
firma prešla v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 9. avgusta 1946. 

9 A 107/4 
* 

1065. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 23. julija 1946. 
Besedilo: Josip Benko, Murska Sobo- 

ta. 
Po odločbi VLRS ministrstva za indu- 

strijo in rudarstvo od 10. VI. 1946, zap. 
št. Pers — 3712/1, se vpiše, da se je 
razrešil delegatske funkcije Zupane Ja- 
nez !z Murske Sobote. To podjetje je 
prešlo v 1. VII. 1946 v direktno uprav- 
ljanje in nadzorstvo ministrstva za tr- 
govino in preskrbo. 

Okrožno kot trg. sodišče • Mariboru 
dne 23. julija 1946. 

A I 29/11 
* 

1066. 
Sedež: Ruše. 
Dan vpisa: 13. avgusta 1946. 
Besedilo: Ruška tekstilna industrija 

F. Vlach. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo, obči oddelek od 30. •.•. 

1946, zap. št. I P 3307/46 - Dr. P. ;n 
I  P 3306/46,  se  izbriše   po  okupatorju 
postavljeni upravnik dr. Butschar Kdu- 
ard, odvetnik v Mar.boru. 

Okrožno kot trg. sodišče  v Mariboru 
dne 13. avgusta 194C. 

A III 248/16 
* 

1067. 
Sedež: Kočevje. 
Besedilo: »Tckstilana tovarna sukna 

d. d. v Kočevju«. 
Izbriše se dosedanji delegat I. Maršik, 

ker se preseli v svojo domovno na Če- 
ško, vpiše se obenem, da je postavljen 
z dekretom ministrstva industrije in ru- 
darstva v Ljubljani z dne 2. junija 1946, 
zap. št. 3487/1, tov. Pavle Marinšek, tek- 
stilec v Kočevju št. 337. Slednji bo pod- 
pisoval kot delegat samostojno tako, da 
bo pristavil s štampiljko odtisnjenemu 
besedilu firme svoj lastnoročni podpis. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 12. julija 1946. 
Reg B I 26/23 

1068. 
Sedež: Novo mesto. 
Besedilo: Ivan Medic. 
Obratni predmet: Industrija per:la, tr- 

govina z manufakturnim blagom, čevlji, 
galanterija, krojaštvo in tkalnica v No- 
vem mestu. 

Izbriše se dosedaj vpisana tov. Zener 
Vilma roj. Potočar, ki je bila postavlje- 
na kot delegat v trgovini, namesto nje 
pa se vpiše z dekretom okrožnega INO 
v Novem mestu dne 8. maja 1946, tek. 
št. 97/1 Pers., novo imenovana delega- 
tinja tov. Kos Martina, trgovska nastav- 
ljenka v Novem mestu, Glavni trg št. 2. 

Podpisovala bo v tem svojstvu tako, 
da bo pristavila svoj podpis pod bese- 
dilo firme, odtisnjeno s štampiljko. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 30. julija 1946. 
Reg A I 344/9 

1069. 
Sedež: Novo mesto, Ragovska cesta 

št. 13. 
Na predlog VLRS, ministrstva za in- 

dustrijo in rudarstvo v Ljubljani, obči 
odd. zap. št. 2978/46, se vpiše: 

Lastnik, besedilo in obratni predmet: 
Prej Josip Penca iz Novega mesta, Ra- 
govska cesta št. 14, sedaj FLRJ, predil- 
nica in tkalnica za volno in bombaž 
y Novem mestu, Ragovska c. št. 13. Ker 
je premično in nepremično premoženje 
te firme bilo s sodbo vojaškega sodišča 
ljubljanskega vojnega področja v No- 
vem mestu št. 15/45 z dne 12. juli- 
ja 1945 zaplenjeno v korist države 
FLRJ, a je bilo vpisano v tusodni trgov- 
ski register: Reg A II 68/3 dne 4. ok- 
tobra 1945 in bil imenovan delegat Al- 
fonz Ferjančič, tekstilni tehnik v Novem 
mestu, se vpiše sedaj, da je prešla ta 
firma v likvidacijo in je gori navedeni 
delegat postavljen za likvidatorja. Fir- 
ma ima" odslej pristavek sv likvidaciji«. 
Likvidator bo podpisoval za to likvida- 
cijsko, îlxjaq sajflOiStojao. 

Upniki se pozivajo, da se zglasijo pri 
gori navedenem likvidatorju. Ta bo 
opravljal vse posle likvidacije po navo- 
dilih MIR v Ljubljani, ki bo odločilo 
tudi o likvidacijski masi. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 17. julija 1946 
Reg A II 68/4 

Izbrisi: 
1070. 

Sedež: Braslovče. 
Dan izbrisa: 14. avgusta 1946. 
Besedilo: Paucr Josip, lastnik Maršič 

Riko. 
Obratni predmet: trgovina z vsemi v 

prostem prometu dovoljenim blagom in 
deželnimi pridelki na drobno in veliko, 
sadjem, hmeljem in zaklanimi svinjami 
ter izvoz istih. 

Zaradi prenehanja za protokolacijo 
potrebnih pogojev. 

Okrožno kot trg. sodišče • Celju 
dne 14. avgusta 1946. 

Pos II 143/12 

1071. 
Sedež: Žalec. 
Dan izbrisa: 14. avgusta 1046. 
Besedilo: Ilmeljarna v Žalcu I. jugo- 

slovanski zavod za vkladanje in konzer- 
viranje hmelja, družba z omejeno zave- 
zo v likvidaciji. 

Zaradi razdružitve. 
Izbrišejo se likvidatorji Aubreht Jo> 

že, Bošnak Martin in Šketa Martin. 
Okrožno kot trg. sodišče v Celju 

dne 14. avgusta 1946. 
C II 116/17 

1072. 
Sedež: Novo mesto, Kraljeviča Petra 

trg št. 26. 
Besedilo: Košir Josip. 
Obratni predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom. 
Imetnica firme: Košir Martina roj. 

Kopač, trgovka v Novem mestu, sedaj 
stanujoča na Pugljevi cesti št. 3. < 

Tvrdka se izbriše zaradi neobratova- 
nja in opustitve obrti že od meseca ju- 
lija 1942. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem meetu 

dne 17. avgusta 1946. 
Reg A I 264/4 

Zadružni register 
VpM: 

1073. 
Sedež: Dole pri Litiji. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna «adruj 

ga z omejenim jamstvom v Doleh P" 
Litiji. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih ta živlJe°L 

skih potrebščin za članstvo brez P°". 
srednikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelko.- 
članov brez posrednikov; 
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c) .ustanavljanje posebnih odsekov za 
Pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

c) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
Prirejanje predavanj • tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodelovanja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Vse te naloge opravlja rad: samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
clanov in delovnega ljudstva. 
v Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ini dne 2. II. 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša en sto dinarjev 
in se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

.Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

1'riobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
Babjejo na zadružni razglasni deski. 

.Upravni odbor sestavljajo predaed- 
Blk, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
11 ki odsekov in 3 člani, ki jih vse voli 
s«upščina z nadpolovično večino glasov. 

Člani upravnega odbora so: 
Zupan Anton,    mizar,    Dol. Jelenje, 

Predsednik, 
^o'vàk Ljudmila, hči poštarja, Dole 5, 

taMca,     ' 
,,určar Mihael,   pos.,   Gor. Jelenje 5, 
öl^ainik,- 

Kotar Jernej, pos.. Mal. Goba 2, 
Peruc: Edvard, pos. Zagozd 1, 
Zupan Franc, pos., Selce 1. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. avgusta 1946. 

Opr. žt. 74/46 — Zadr. VII 27/2 
• 

1074. 
Sedež; Velenje. 
Dan. vpisa; 31. julija 1946. 

. Besedilo: Sadjarska zadruga z orne- 
Jenim jamstvom v Velenju. 

Naloga zadruge je: 
, a) da sprejema od svojih zadružni- 
*°v sadje, izjemoma pa sprejema tudi 
^oSt ter vse to Mago vnovčuje na račun 
Sv'ojih članov, 

b) da nabavlja za 6voje zadružnike 
sHiarske in kletarske potrebščine, 

c) da organizira v skladu z enotnim 
očrtom obnovo sadovnjakov, 
• da gradi strokovnim načelom 

^trezajoče sadne shrambe in skladišča 
ler nabavlja orodje in inventar zanje, 

<0 da širi med zadružniki strokovno 
*nanje s poučnimi zborovanji, tečaji, 
Predavanji, razstavami in navodili o 
Ead|aF%tvu in kletarstvu, 
, e)'.Qa se podvrže strokovnim navodi- 
Jorn narodne oblasti LR Slovenije. 

Kjer so .krajevne razmere za to pri- 
^••••.•• delovauiç sadjarske zadruge 
^uži lahko s posli vinarske zadruge. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moč; in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in deloMiega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 'Si. marca 1946 za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša en sto din m se 
mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila ^e izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
nabijojo na zadružui razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in 6 čla- 
nov, ki jih vse voli skupščina. 

Člani upravnega odbora so: 
Sevčnikar Stanislav, kmet, Podkraj 

57, p. Velenje, predsednik, 
Verdelj Franc, gostilničar, Velenje 13, 

podpredsednik, 
Kmecl Edmund, Sol. upravitelj, Vele- 

nje 2•>, tajnik, 
Stropnik Ivan, kmet, uradnik, Salek 

23, blagajnik, 
Košan Ivan, kmet, St. Janž na Vinski 

gori 27, 
Dolin-ek Anton, kmet, Laze 2, Št. Ilj 

pri Velenju, 
Oszrajenšek Anton, kmet, Št. Andraž 

št. 86, ' 
Stvarnik Ludvik, ekonom, Šoštanj — 

Medvedova cesta 13, 
Oštir Ivan, kmet, Št. Brie 9. 
Oštir Anton, kmet. Selo pri Šaleku. 
Zadrugo zastopata in podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, 
če sta odsotna, pa dva za to pooblašče- 
na člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. julija 1946. 

Zadr. VII 24/2 
* 

1075. 
Sedež: Cirkovce, okraj Ptuj. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Cirkovcah. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
skupščini dne 30. junija 1946 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terensko razmero in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš, 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt ? «a- 
kega člana; c) da posreduje med ini 
in narodno oblastjo ureditev zemi. '<o- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
riq na^ni;n n<-i nre^l^žp^^Tri nodobrenem 
obnovitvenem načrtu; I) da po možno? 
sti od pristojnih vojaških oblasti izpo- 

sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti 
iz vrst vojnih ujetnikov ter j.m odreja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Za. ružni delež znaša din 500.— in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Jamstvo je 
omejeno. Vsak zadružnik jamči ,še z 
desetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev. — Oznanila se izvršujejo z objavo 
na zadružni razglasni de.-ki. — Uprav- 
ni odbor sestavljajo predsednik, tajnk, 
blagajnik, morebitni načelniki odsekov 
in 6 članov, ki jih voli skupščina za do- 
bo treh let. Vsako leto se izmenja ena 
tretjina članov. — Zadrugo zastopata 
in zanjo podpisujeta predsednik in taj- 
nik upravnega odbora, če sta odsotna, 
pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. — Člani upravnega odbo- 
ra so: Peršuh Franc, kmet, Mihovec, 
predsednik, Beribak Jožef, uradnik, Si- 
kole, tajnik, Medved T van, kmet, Miho- 
vec, blagajnik, Safošnik Anton, kmet, 
Zg. Jablane, odbornik, Napast Stefan, 
kmet, Drganja vas, odbornik, Bauman 
Jože, kmet, Pongerce, odbornik, Greii 
Franc, kmet, Strgonjca, odbornik, Ba« 
klan Franc, kmet, Cirkovce, odbornik, 
Beraniî Jernej, kmet, Sp. Jablane, od/ 
bornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 12. avgusta 1946. 

Zadr II 139/2 

1076. 

Sedež* Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 23. julija 1946.     . 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Dolnji 
Lendavi. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 30. III. 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri. 

merno živino svojih zadružnikov ter vo- 
di o teh živalih kontrolo; b) da vodi ro- 
dovnik in molzno kontrolo. Rodovnk 
mora voditi ločeno za pasemsko ustre- 
zajoče in drugo govedo. Molzno nadkon- 
trolo in kontrolo rodovnika izvaja pri- 
stojna poslovna zveza; c) da nabavlja 
plemensko živino, zlasti plemenjake in 
živinorejske potrebščine za svoje za- 
družnike ali posreduje tako nabavo; č) 
da prevzema od članov mleko, ga pre- 
deluje in plačuje za njih račun po ka- 
kovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; d) da v dose- 
go te naloge postavlja v svojem gospo- 
darskem okolišu zbiralnice in po potre- 
bi predelovalmce mleka; e) da priskr- 
bi in vzdržuje skupne pašnike za Ziv- 
no svojih zadružnikov; f) da prireja za 
svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
stave, premovanja. strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja vrši 
zadruga delo po odsekih. Vse te naloge 
opravlja radi samopomoči in izboljšanja 
gospodarstva svojih članov in delovne- 
ga ljudstva. 
. Zadružni delež z':a.-a .*o din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. 
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Jaauatvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vp sa- 
ltih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
zadružni razglasni desk.. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov ;n 6 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja ena tretjina 
članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Sobočan Martin, kmet v Dolnji Len- 

davi, predsednik, 
Dauč Franc, posestn. sin v Trimlini, 

tajnik, 
Vuk Franc, kmet, Dolnja Lendava, 

blagajnik, 
Lebar Josip, kmet v Kapli, odbornik, 
Verbančič Ludvik, kmet v Petešov- 

eih, odbornik, 
Jaklin Štefan, kmet v Dolnjelendav- 

skih goricah, odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 23. julija 1946 

Zadr II 126/2 
* 

1077. 
Sedež: Podrclka, okraj Maribor-oko- 

lica. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1946. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

i o. j. »Velka« v Podvelki. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 2. junija 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst lesa (gozd- 

nih pridelkov) od svojih članov-gozdnih 
posestnikov, v smislu posebnega dogo- 
vora pa tudi od uprav državnih goz- 
dov in razlaščenih posestev ter agrar- 
nih zajednic; 

b) obdelovanje lesa v polizdelke in 
izdelke za račun članov ter plačevanja 
lesa po izvršeni prodaji in po odbitku 
stroškov; 

c) najemanje, nakupovanje ali zgra- 
ditev nepremičnin in inventarja radi 
zagotovitve sodobnih obratovališč za ob- 
delovanje lesa; 

č) poglobitev zadružne vzgoje in za- 
vesti, pospeševanje smotrnega gozdar- 
jenja in gospodarjenja z lesom sploh. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 30.— in se 
plača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vp'sa- 
nih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 člani, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. Vsako leto 
se izmenja tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 

bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
obla-cena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Urbane Jakob, posestnik, Lehen 58, 

predsednik, 
Hribernik Ferdo, posestnik, Brezno 

20, tajnik, 
Podlesnik Avgust, Lehen 73, blagaj- 

nik, 
Kac Vlado, posestnik, Janžev vrh 10, 

odbornik, 
Uran Anton, posestnik, Janžev vrh 5, 

odbornik. 
Ladinek Alojz, posestnik, Hudi kot 

11, odbornik, 
Osvald Maks, posestnik, Lehen 17, 

odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 10. avgusta 1946. 

Zadr II 138-2 

1078. 
Sedež: Sv. Barbara v Halozah. 
Dan vpisa: 29. julija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom pri Sv. Barbari v Ha- 
lozah. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
skupščini dne 30. junija 1946 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitven' 
načrt za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš, 
nadalje določi višino obremenitve v de- 
lu in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo uredHcv zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija); č) dapri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moč; pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poruše- 
na naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možno- 
sti od pristojnih vojaških oblasti izpo- 
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti 
iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja 
delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša din 300.— in se 
plačuje v treh enakih obrokih. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči še z 
dvajsetkratnim zneskom v nsanega de- 
leža. — Oznanila se izvršujejo z obja- 
vami v ^Kmečkem glasu« in po potre- 
bi na krajevno običajni način pri cer- 
kvi. — Upravni odbor sestavljajo pred- 
sednik, tajnik, blagajnik, morebitni na- 
čelniki odsekov in 3 člani, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. Vsako leto 
se izmenja ena tretjina članov. — Za- 
drugo zastopata in zanjo podpisujeta 
predsednik in tajnik upravnega odbo- 
ra, če sta odsotna, pa dva za to poobla- 
ščena člana upravnega odbora. — Člani 
upravnega odbora so: Fajfar Jožef, po- 
sestnik  v  Gradišah,  pr-edsednik.  Fur- 

man Alojz, posestnik v Poharju, pod" 
predsf-dii Biiek   Ivan,   posestnik v 
Gradišah, tajnik, Rajher Stanko, posest- 
nik v Cirkulanah, blagajnik. Korenjak 
Franc, posestnik, Na Mejah, odbornik, 
Petrovič Ivan, posestnik, Na Mejah, od- 
bornik, Belšak Matevž, posestnik v Sla- 
tini, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mari'*«ru 

dne 29. julija 1946 
Zadr. II 137/2 

* 
1079. 

Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 24. junija 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga 2 

omejenim jamstvom Murska Sobota- 
okolica. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 25. januarja 1946 za nedolo- 
čen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svoji" 
zadružnikov ter vodi o teh živalih k«n- 
t ••; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo gove- 
do. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živ.nOi 
zlasti plemenjake in živinorejske P0" 
trebščine za svoje zadružnike, al. P0" 
sređuje tako nabavo; č) da prevzem* 
od članov mleko, ga predeluje in P-a' 
čuje za njih račun po kakovosti ali \>P" 
v prečno ter to mleko in mlečne izdela 
vnovčuje; d) da v dosego te naloge P0* 
stavlja v svojem gospodarskem okol'/' 
zbiralnice in po potrebi predelovale10® 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje skup/ 
ne pašnike za živino svojih zadružn1* 
kov; f) da prireja za svoje zadružnae. 
živinske sejme, razstave, premovanJai 
strokovna predavanja in kar šo &Pa, 
k pospeševanju živinoreje, posebno se 

klanje živine, predelava in prodaja me- 
sa in mesnih izdelkov ter jirodaja vsej* 
vrst delikatesnega blaga in kmetijskm 
pridelkov. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja oprav- 
lja zadruga delo po odsekih. Vse te na- 
loge vrši radi samopomoči in izboljša- 
nja gospodarstva svojih članov :n de' 
lovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 100.— l0 

se plača ob vstopu v zadrugo.       „ .k- 
Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 

jamči še s petkratnim zneskom vpisa- 
nih-deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružn: raz- 
glasni deski. , 

Upravni  odbor  sestavljajo  predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni nacei; 
niki odsekov in 3 člani, ki jih vse vou 
skupščina za dobo treh let. Vsak£  ,, 
se izmenja ena tretjina članov odbof • 

Zadrugo zastopata in zanjo PodP „a 
jeta predsednik in tajnik    upravmeg 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to P*^ 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so:       .:. 
Kovačič  Kolman,  posestnik, Mlaj' 

ci 2, predsednik, „.   . «>i, 
Erjavec Josip, posestnik, Norain"" 

tajnik- 



Štev. 57. Strai; bYi; 

Kuhar Josip, posestnik, Moravci, bla- 
gajnik, 

Antalič V'nce, posestnik, Vučja Go- 
ni-la 25, načelnik odseka, 

Grabar Josip, posestnik, Tešanovci, 
aačelnik odseka, 

1'odlesek Štefan, posestnik, Sebebor- 
ci, načelnik odseka, 

Vörös Ernst, posestnik, Prosenjakov- 
c;, odbornik, 

Temlin Janez, posestnik, Tešanovci, 
odbornik, 

Užuban Franc, posestnik, Moravci, 
odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 24. junija 1946. 
Zadr'll 125/2 

lOSil. * 
Sedež» Dragatuš. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Draga- 

tila, Tanča gora, Dragovanja vas, Mali 
j« Veliki Nerajec, Belci vrh, Obrh, Go- 
lek-Sela, Suhor Dolenji in Gorenji, 
Kvasiča, Bederce.) 
. Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Dragatušu. 

Zadruga jo ustanovljena 2. IX. 1945 
Za Nedoločen čas. 

Çatnen zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
•genske razmere in izdela obnovitven' 

Ur' Za svojo vas; b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
učim obnovitvenih del za vsa'oga po- 
sameznega člana in za celotni okoliš; 
jiadalje določi višino obremenitve v de- 
.Ju in denarju in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana; c) da posreduje med člani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasac'jp); č) da 
Priskrbuje kredit za nabr.vo materiala 
in izvedbo obnovitvenih de'; d) da 
skupno nabavlja in izdeluje, zbira in 
Porazdeljuje med svoje člane gradbeni 
material; e) da s pritegnitvijo vseh raz- 

položljivih delovnih moč; pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) da po 
Možnosti od pristojnih vojaških oblasti 
lzPosluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
?ti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. — Zadružni delež znaša 100 din. 
^•• zadmžnik jamči še z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor obstoji iz predsedni- 
ca, tajnika, blagajnika in 3 članov od- 
°°ra. Zadrugo zastopata in zanjo 
Podpisujeta predsednik in tajnik uprav- 
na odbora, če sta ta dva odsotna, pa 
•1}0 Pooblaščena dva člana upravnega 
°dbora. 

Člani prvega načelstva so: 
.Smaljcelj Peter, Dragatuš 5, predsed- 

nik, 
|vab Alojz, Dragatuš 57, tajnik, 
Stefnnič Franc, Dragatuš 38, blagaj- 

jpržaj Ludvik, Dragatuš 12, odborn.k, 
Matkovič Janez, Golek št. 2, odbornik, 
Adam Peter, Dragatuš 1, odbornik. 

Svoje razglase objavlja zadruga na 
razglasili desk. v svoji poslovalnici. — 
Zadružni dole/.i se no obrestujejo 111 s© 
nanje ne izplačuje dividende. — Za- 
druga uživa taksno oprostitev. 

Okrožno  kot trg.  sodišče v NOVCIH 
mestu 

dne 9. oktobra 1945. 
Zt 19/45 — Zadr II 44/1 

* 
1081. 

Sedež: Št. Rupert. 
(Okoliš zadruge obsega kaje: Št. Ru- 

pert, Škrljevo, Kamnje, Draga, Okrog, 
Ravnik, Rakovnik, Brinje, Gor. in Dol. 
Zabukovje, Zaloka, Trstenik, Straža, 
Vrh, Horn in Hrastno.) 

Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
ga z omejenim jamstvom v Št. Rupertu 
na Dolenjskem. 

Zadruga je bila ustanovljena 29. VII. 
1945 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez po- 
srednikov; 

b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarsk.h 
jmnog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in 
gozdarstva, če in dokler ni v istem oko- 
lišu posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja :n nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnejše- 
ga sodvkvnnja ter prebujanje zadružne 
zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in i./>o!jšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 50 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika in 3 odbornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, č© sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani prvega načelstva so: 
Jaklič Jakob, Št. Rupert št. 24, pred- 

sednik, 
Lovše Ivan, Rakovnik št. 30, tajnk, 
Brezovar Matija, Št. Rupert, blagaj- 

nik, 
odborniki: 
Breznikar Aiiton, Draga  št. 3, 
Kurent Avguštin, Kamnje št. 6, 
Vidmar Konrad, Straža 11. 
Zadružni deleži se ne obrestujejo in 

se nanje ne izplačujejo dividende. 
Zadruga vživa taksno oprostitev. 
Svoje razglase objavlja na razglasni 

deski v svoji poslovalnici. 

Okrožno kot trg. sodišče v Novem 
mestu 

dne 8. oktobra 1945. 
Zt 4/45 — Zadr II 29/1 

bpremembe in dodatki: 

1082. 
Sedež: Gornji grad. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1946. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadruga 

z o. j. v Gornjem gradu. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Šebenik Alojz, Presečnik Ivan, Krivec 
Jože, Zidarn Martin in Pustoslemšek 
Jože, 

vpišejo so novoizvoljeni: 
Plesnik Franc, posestnik, Sv. Duh, 

tajnik, 
Ermenc Alojz, posestnik pri Sv. Pri- 

možu pri Ljubnem, blagajnik, 
Vezočnik Alojz, kmet, Otok-Bočna, 
Basti Josip, kmet, Delce, 
Irman   Franc,  posestnik,   Gorenje, 
Zavolovšek Matevž, posestnik, Loke- 

Mozirje, in 
Bačun Franc, posestnik, Ljubno. 
Glojek Ivan, posestnik, Šmartno ob 

Dreti, je predsednik. 
Zadružni delež znaša na ha gozdne 

površine din 100.— (en sto), vendar ne 
sme delež znašati več ko 3000.— (té. 
tisoč) dinarjev. 

Jamstvo je desetkratno. 
Okrožno sodišče v Celju 

dne 1. avgusta 1946. 
Zadr VI 142/6 

1083. 
Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 31. julija 1046. 
Besedilo: Hranilnica in posojiljiiea • 

Kozjem. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Jelene Gojmir, dr. Moser Franc, Maček 
Ivan in Maček Anton. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: - 
Šket Andrej, šef finančne kontrole • 

Kozjem 38. 
Šinkovič Jakob, posestnik v Kozjem 

št. 7, 
Hostnik Anton, posestnik v Kozjem 

št. 95, 
Gorjup Ivan, posestnik, Belo pri Roe-. 

jem, 
Berglez Kari, posestnik v Kozjem 72. 
Cepin Franjo, nameščenec zadruge je 

pooblaščen za podpisovanje zadruge. 
Izbriše se zaznamba, da je likvidatoi 

zadruge Raiffeisenverband — Graz. 
Okrožno sodišče v Cerju 
dne 31. julija 1946. 

Zadr V 142/83 

1084. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. januarja 1946. 
Besedilo: Kmečko splavarska hranil- 

nica v Ljubljani, r. z. z o. j. 
Na podlagi dekreta ministrstva za fi- 

nance NVS z dne 5. X. 1945, štev. 612 
V — 1945, se vpiše delegat Juvan Mar- 
tin, Ljubno. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Juvan Alojz, Druškovič Karol, Juvan 
Martin, Tesovnik Martin. Ermenc Luka, 
Tevž Anton. 
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Izbriše se poRaiffeisenverbandu Graz 
uvedena likvidacija. 

Okrožno sodišče v Celju 
.    dne 23. januarja 1946. 

Zadr V 46/13 

Ï0S5. 
Sedež: Nova Štifta. 
Dan vpisa: 10. avgusta 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

v NoVi Štifti. 
izbriše se odstopivši član upravnega 

odbora Strnad Franc, vpiše se novoizvo- 
ljeni član Podpečnik Jožef, posestnik, 
Tirosek 58. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 10. avgusta 1946. 

Zadr. VI 139/6 

10SG. 
Sed°ï: Ljubljana. 
Dan vpisa: 31. julija 1946. 
Besedilo: »Novinarski dom« stavbna 

in gospodarska zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Na skupščini dne 23. julija 1946 so se 
spremenila pravila v § 44. 

Izbriše se član upravnega odbora Se- 
liškar Tone. 

Vpiše se nov član upravnega odbora 
Pohar Robert, urednik iz Ljubljane, 
Igriška 3. 

Okrožno sodišče T Ljubljani 
dne 31. juLia 1946. 

Zadr. I 143/20 

1087. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: Ì9. avgusta 19*6. 
Besedüo: Zadružna klet, z&druga z 

omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
F ras Ivan, dr. Loretto Franc in Krem- 

žar Franc. 
Vpišejo se novi član: upravnega od- 

bora: 
Zumec Srečko, Poljanski nasip 10, 
Pitako Vilko, Ilirska ulica 27, in 
Jevšnik Franc, Cesta v Rožno dolino 

*t. 11 — vsi iz Ljubljane. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. avgusta 1946. 

Zadr II 106/14 

1088. 
Sedež: Šmartno pod Šmarno goro. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1946. 
Besedilo: Hranilnica in posojilnica v 

Smartnem pod Šmarno goro, zadruga z 
neomejenim jamstvom. 

Na podlagi odločbe Inic. zadružnega 
odbora zn Slovenijo v zvezi s pooblasti- 
lom FLRJ - Gospodarski svet št. 1759' 
/124 z dne 2. marca 1946 je zadruga 
prestala in prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Koruza France, zadr. re- 
vizor; JEjnspielerjeva 21, Smodiš Janko, 
zadr. uradnik, Dalmatinova 1, Verov- 
šok Milan, zadr. uradnik, Trdinova 7, 
vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji pod p sujejo likvidacijsko 
firmo na ta način, ria po d\a izmed 
n,|ih pristavita pod besed.!o zadružne 
f.rme svoia podp sa. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne   19.  avgusta   1946. 

Zadr III 56 51 

1089. 
Sedež: Skofja Loka. 
Dan vpisa: 31.  julija 1946. 
Besedilo: Vodovodna zadruga z ome- 

jenim jamstvom .škofja Loka. 
Na skupščini dne 25. junija 1946 so se 

sprejela nova pravila. 
Vabilo na skupšrno se objavi na za- 

družni razglasili deski in se pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga poslu- 
je. Vsi člani morajo bili povabljeni na 
skupščino s pismen.m vabilom najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor se-tavljajo predsednik 
in 4 člani, ki «p volijo za dobo 3 let. 

Zadrugo /aMopata in zanjo podpisu- 
jeta pred-ednik m tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišeta e '''ana upravnega odbora 
Hafner MaW/. in Košir Jože. 

Vpišejo še novi člani upravnega od- 
bora: 

Franko Ježe. čevljar, 
Landovšek Ciril, 
Nikler Jakob, 
Franko Anton — vsi iz Škofje Loke. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. julija 1946. 

Zadr. II 17/67 

1090. 
Sedež: St. Vid nad Ljubljano. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1946. 
Besed Io: Hranilnica in posojilnira v 

Št. Vidu nad Ljubljano, zadruga z ne- 
omejenim jamstvom. 

Na podla;;: odločbe Inic. zadružnega 
odbora za Slovenijo v zvezi s pooblasti- 
lom FLRJ - Gospodarski svet št. 1759» 
/124 z dne 2. marra 1946 je zadruga 
prestala   in   prešla  v  likvidacijo. 

Likvidalorj : Koruza France, zadr. 
revizor, Einspelerjeva 21, Smodiš Jan- 
ko, zadr. uradnik. Dalmatinova ul. št. 1, 
Verovšek Milan, zadr. uradn'k, Trdino- 
va 7 — vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji*. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo na ta način, da po dva izmed njih 
pristavita pod besedilo zadružne firme 
svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1946. 

Zadr I 123/55 
* 

1091. 
Sedež: St. Viri nad Ljubljano, 
Dan vpisa: 19. avgusta 1946. 
Resedilo: Kmetska hranilnica in po- 

sojilnica' v St. Vidu nad Ljubljano, za- 
druga z neomejenim jamstvom. 

Na podlanri odločbe Tnic. zadružnega 
;pdbora ,7:!ï Slovenijo v zvez} s poobla«t.i.: 
lom FLRJ - Gospodarski svet št. 1759/ 

/124 z dne 2. marca  1946 je zadruga 
prestala in pre.-la v likvidac.jo. 

Likvidatorji: Koruza France, zadr. re- 
vizor, F nsp.elerjeva 21, Smod.š Janko, 
zadr. uradnik, Dalmatinova 1, Verov- 
šek Milan, zadr. uradnik, Trdinova 7, 
vsi v Ljubljani. 

Likvidacijska f.rma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo na ta način, da po dva izmed 
njih pristavita pod besedilo zadružne 
firme svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 19. avgusta 1946. 

Zadr I 71/51 

1092. 
Sedež: Trboje. 
Dan vpisa: 31. julija 1946. 
Resedilo: Strojna zadruga v Trbojah, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Na skupščini dne 23. junija 1946 sO SO 

sprejela nova pravila. 
Zadruga se imenuje odslej: Kmetijska 

strojna zadruga z omejenim jamstvom * 
Trbojah. 

Naloga   zadruge   je:   a) da nabavlja 
kmetijske stroje in jih odstopa svojim 
zadružnikov v uporabo; b) da ustanay-, 
Ija mehanične delavnice za oskrbo m 

popravo motornih strojev; c) da izdaja, 
motorne stroje članom v uporabo^ Vy- 
vodstvom lastne strokovne moči; Č) da, 
zaradi zaščite in oskrbe strojev postaj; 
lja  potrebna poslopja, prav tako tu«1 

pri svojih poslovalnicah. *, 
Vabilo na skupščino se objavi na za' 

družni razglasni deski in se pošlje vsei*1 

LOO, v območju katerih zadruga poslu" 
je. Vsi člani morajo biti povabljeni n^- 
skupščino s pismenim vabilom najmanj-. 
8 dni pred skupščino. ',- 

Upravni odbor sestavljajo predsednic) 
tajnk, blagajnik in 2 člana, ki se volu0 

za dobo 3 leta. Zadrugo zastopata in z£ 
njo podpisujeta predsednik in tajni* 
upravnega odbora, če sta odsotna, Pa 

dva za to pooblaščena člana upravnega 
odbora. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Novak Jernej in Jerman Valentin. 

Vpišeta se nova člana upravnega <*** 
bora: ', 

Rogelj Alojz, pos., Trboje 9 in 
Nadižar Anton, nos., Trboje 78. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1946. 

Zadr. II 117/34 

1093. 
Sedež: Videm-Dobrepolje, 
Dan vpisa: 31. julija 1946. 

Besedilo: Nabavna in pr°daJnaiftu'îî- 
ga z omejenim jamstvom Videm-Donn» 
polje. 

Na skupščini dne 16. junija 1946 so se 
spremenila pravila v cl. 11., katSv 
se doda dostavek: . >Enega   od   cIan 
upravnega odbora lahko nadornestuje 
to pooblaščeni nameščenec zadruge-* _ 

Izbrišeta se člana upravnega <wD°' 
Grm Jože in Vodičar Jože. ^. 
.. Vpišeta .se- nova člana upravnega  - • - 
bora: 



stran 3. 

Vodičar Janez, Kompolje 16 in 
Ponikvar Frane, Mala vas 18. 
^zimini se, <la se vpiše pooblaščena 

jadnica Praznik Anica po poroki sedaj 
Juvanc. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1946. 

Zadr. V 44/43 

1094. * 

Sedež: Zali log. 
°an vpisa: 31. julija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga »Ble- 

|°ä«, zadruga z omejenim jamstvom v 
*a'em logu. 

Na skupščini dne 19. maja 1946 so se 
Pomenila zadružna pravila v čl. 5. 
^družni delež znaša 200 din. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. julija 1946. 

Zadr. V 12/3 

1095. * 

Sedež: Zg. Brnik. 
Dan vpisa: 19. avgusta 1946. 

.besedilo: Strojna zadruga z omeje- 
u'm jamstvom, Zg. Brnik. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
e"ko Jožef in Zorman Andrej. 

,  vPišeta se nova člana upravnega od- 
oora; 

4h2in Anton Iz Zg. Brnika št. 63, 
n'i[č Prane iz Zg. Brnika št. 43. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. avgusta 1946. 

Zadr II 131/22     . 

1096. 

Sedež: Bučka, 
j besedilo: Obnovitvena zadruga z orne- 
'ei,h»i jamstvom v Bučki. 

Vpiše se sprememba pravil v 1. čle- 
£•> da obsega okoliš naslednje krajev- 
o! ^bore, in sicer: Skocijan, Zalog, Za- 
8•& Dole in Stara Bučka, 
v/^krajevni odbori so bili dosedaj pri- 
•••••• v območje obnovitvene zadru- 

«V z o- j- v Št. Jerneju, so pa bili po 
J^Pnem sklepu obeh zadrug, kakor je 
lWdeti >• zapisnikov z dne 26. maja 
•••,1• 7- JuniJa 1946 izlo5eni iz št. J<rr- 
Čei- e obnovitvene zadruge in priklju- 
je

m Obnovitveni zadrugi v Bučki, kot 
aPredaj navedeno. 
°*no kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 12. julija 1946. 
Zadr II 73/2 

îo 358/46-3 2982 

Oklic 
oi?^že

T
5a stranka Rovšek Marija, zaseb- 

ŽuV LJubliana, Cankarjeva 7, je vlo- 
,£* Proti toženi stranki Rovšeku Jožetu, 
j^'aveu, sedaj neznanega bivališča, toz- 

N zaradi razveze zakona. 
'1•*$ ie določen na dan ". septembra 
••••* 10. uri pred tem sodiščem v 

S,   , \*°< H. nadstropje, 
öelft s     nika i° imenovan tov. Svetlin 

-*SÖ8i tajnica okrož,-sftdižcay_JLjublja. 

ni, ki bo zastopala toženca na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se ne ogla- 
si sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. avgusta 1946. 

* 
Sp 229/40—2 3133 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kostelic Matija, roj. 23. II. 1922 na 
Vinjeni vrhu št. 16, ravno tam stanu- 
joč, dijak, zak. sin Jakoba in Ane roj. 
Kočevar, samski, je bil kot partizan ob 
eksplozij: ročne bombe na Bloški pla- 
noti ranjen dne 22. IV. 1943 in je baje 
še istega dne umrl. 

Na predlog njegovega očeta Kostelica 
Jakoba, posestnika iz Vinjega vrha 16, 
se uvaja postopanje za dokaz smrti Ko- 
stelica Matije in se vsakdo poziva, da 
sporoči podpisanemu sodišču ali pa 
skrbnici G-»lore j Mariji, sodni uradnici 
v Črn.   ,Hu. kar bi vedel o pogrešanem. 

Po preteku dveh mesecev od dneva 
razglasitve v Uradnem listu se bo konč- 
no odločilo o tem predlogu. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 24. avgusta 1946. 

* 
Ok 100/46—2 3108 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Gjomkar Franc, rojen 21. oktobra 
1890. leta v Zg. Tuhinju, rudar, nazad- 
nje stanujoč v Podhrastniku 14, p. Tro- 
jane, je bil dne 3. avgusta 1941 po oku- 
patorju odneljan v koncentracijsko ta- 
borišče Auschwitz v Nemčiji, odkoder 
se je zadnjič javil 15. februarja 1942. 
leta. Po izjavi policije v Mariboru je 
imenovani umrl dne 3. marca 1942 v 
navedenem taborišču. 

Ker je tedaj upravičena domneva, da 
je Gjomkar Franc mrtev, se na predlog 
njegove žene Gjomkar Marije, gospodi- 
nje v Podhrastniku 14, p. Trojane, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter se jzdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali s tem postavlje- 
nemu skrbniku Lanserju Francu, sod- 
nemu uradniku v Trbovljah. 

Gjomkar Franc se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 1. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 
Okrajno  sodišče • Trbovljah, odd. L, 

dne 22. avgusta 1946. 

IV Sp 1744/46-4 3132 

Amortizacija 
Na predlog Polšaka Matije, posestni- 

ka v Podvinu št. 12 pri Planini pri Sev- 
nici, da naj se razveljavi vložna knjiži- 
ca na ime Polšaka Matije,' izdana od 
Ljudske posojilnice v Celju, se je uve- 
del postopek radi razveljavitve te vred- 
notnice, ki je predlagatelju baje pre- 
šla. 

Njen imetnik se poziva, da uveljavi v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu svoje &rayj£& sicer bi «» MJW»iftr. 

ku tega roka izreklo, da je vrednolrrn 
brez moč:. 

Oznamenilo vrednotnice: 
hranilna knjižica Ljudske posojilnice 

v Celju št. 21.894/7959, glaseča se na 
ime Polšak Matija z vlogo din 1045—. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 24. avgusta 1940. 

Razno 
3130 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se upnik- in dolžniki, da do 

1. oktobra 1946 prijavijo svoje terjatve 
ozir. da poravnajo svoje obveznosti 
Tekstilni barvarni in apreturi F. Štross 
sinova, Ptuj. 

Delegat MIR 

3004-3-2 
Poziv upnikom 

Kmetijska družba, z. z o. j. v Ljub- 
ljani, 

Gospodarska zveza, z. z o. j. v Ljub- 
ljani in 

Glavna kmetijska blagovna zadruga z 
o. j. v Ljubljani so v likvidaciji od 27. 
julija 1946. 

Pozivajo se upniki, da svoje terjatve 
pri gornjih zadrugah prijavijo najkasne- 
je v zakonitem roku, in to do vključno 
10. septembra 1946 na naslov: 

Blagovna centrala Naproz, likvidacij- 
ska komisija, Ljubljana, Tyrseva c. 29. 

Likvidatorjf 
* 

3110-3—2 

Poziv upnikom 
Z odločbo MLO, oddelka za trgovino 

in preskrbo v Ljubljani z dne 31. VII. 
1946, TP št. 11.604/46, je prešla v ta- 
kojšnjo likvidacijo tvrdka Köhler Josip 
v Ljubljani, Tyrseva c. 19. 

Likvidatorja pozivata vse upnike, da 
prijavijo do 1. oktobra 1946 svoje ter- 
jatve oziroma dobroimetja radi končne 
likvidacije na naslov: Köhler Josip, tr- 
govina z usnjeno galanterijo v likvida. 
ciji, Ljubljana, Tyrseva 19. 

Likvidatorja 

3013—3-2 
Poziv upnikom 

Tvrdka Antikvariat >Tizian< družba 
z o. z. v Ljubljani se je po sklepu obč- 
nega zbora z dne 12. VIII. 1946 razdru- 
žila in prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se upniki, da prijavijo svoje 
terjatve najkasneje do 30. septembra 
1946 podpisanemu, likvidatorju družbe,. 

Likvidator: 
Rovšek Alojzija, 

trgovka, 
Ljubljana, Ilirska ulica 17/1. 

2768-3-3 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, odd. za TP v Ljub- 
ilfifii, i« prešla tvrdka Mikuš L., tvorni» 
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a dežnikov v Ljubljani, v takojšnjo li- 
.;vidac jo. 

Pozivamo upnike, da prijav jo svoje 
terjatve nroti tvrdki najkasneje do 1. 
septembra 1946 na naslov: >Mikuš L., 
tvornica dežnikov v Ljubljani, Mestni 
trg št. 15.< 

Likvidatorja 
* 

2930-3-3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo MLO — odsek za trgovino 

i«i preskrbo — uprava trgovin z dne 17. 
julija 1946 je prešla v takojšnjo likvida- 
cijo tvrdka: Automatični bufet, d. z o. z., 
»RT~ . Ljubljana, Šelenburgova ul. 4. 
Likvidatorja pozivata vse upnike in ev. 
dolžnike, da prijavijo svoje terjatve ozi- 
roma dobroimetja radi končne likvida- 
cije v roku 1 meseca od dneva objave. 
Za Automatični bufct d. z o. z. »RIO«, 

Ljubljana, 
v likvidaciji: 
likvidatorja 

Vajt Ciril s. r.        Palir Franc s. r. 

Izgubljene listine 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od komande NM v Ljubljani na ime 
Adam Majda iz Ljubljane. 
3123 Adam Majda 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, sindikalno 
izkaznico soboslikarske obrti, izdano od 
ESZDN podr. 4 in družinski list, izdan 
od MLO, preskrbovalni odsek v Ljub- 
ljani, vse na ime Baggia Franc iz Ljub- 
ljane ter kolesarsko izkaznico za moško 
kolo znamke >Mefa«, izdano od cestno- 
prometnega odseka MLO na Jesenicah 
na ime Kuhelj Jože. S tem jih prekli- 
cujem. 
3148 Baggia Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od mestnega odbora OF v Mariboru 
pod št. 040169, izkaznico OF št. 307656 
in prijavnico kolesa znamke Torpedo št. 
690529, vse na ime Barilar Anton iz 
Maribora. S tem jih preklicujem. 
33,22 Barilar Anton 

Izgubila sem spričevalo 6 razr. 1. šole 
v Dev. Mar. v Polju, izdano leta 1915. 
na ime Cerne Marija iz Dev. Mar. v Po- 
lju. S tem ga preklicujem. 
3152 Cerno Marija 

Objavljamo izgubo dveh neukorišče- 
nih čekov štev. 816.974 in 816.975 Na- 
rodne banke kraljevine Jugoslavije, fil. 
v Ljubljani in jih s tem preklicujemo. 

Delegat 
Centralne vinarne d. d. 

3153 Ljubljana 

Uničeni sta mi bili: spričevalo o niž- 
jem teč. izpitu meščanske šole na Pru- 
lah ter spričevalo o tečaju za trg. po- 

močnike, izdano od zdru/.enju trgovcev 
v   Ljubljan;   na    nie   Diinec   Franci   iz 
Ljubljane. S tem ju preklicujem. 
3124 Dinipc Franci 

Izgubil sem zač. osebno i/ka/nico, iz- 
dano od okr. OOF na Vrhniki n le» ti- 
macijo OF št. 113846, izdano od okr. 
OOF Ljubljana-okolica na ime Dolenc 
Štefan iz Brezij, obč. Dobrova pri Ljub- 
ljani. S tem jih preklicujem. 
3135 Dolenc Štefan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Er- 
lich Emil iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3138 Erlich Emil 

Izgubil sem nravstveno spričevalo, 
sodno potrdilo o prostem razpolaganju 
s premoženjem in potrdilo javnega to- 
žilca, da nisem v sodni oreiskavi, vse 
na ime Gornik Peter, čevljar iz Jane- 
žev št. 3 pri Sodraž.ci. S tem jih prekli- 
cujem. 
3146 Gornik Peter 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo št. evid. tablice 700002, izdano od 
MLO, odsek za notr. zadeve v Celju na 
ime Gruden Oskar iz Celja. S tem jo 
preklicujem. 
3142 Gruden Oskar 

Izgubil   sem  družinski  list  na   ime 
Horvat Matija, izdan od KLO Sv. Ur- 
ban pri Ptuju. S tem ga  preklicujem. 
3131   Horvat Matija, Janežovski vrh, 

p. Sv. Urban pri Ptuju 
Preklicujem zač. osebno legitimacijo 

št. 117/55, ki sem jo izgubil. 
3145 Eodrun Jože, 

Smarjeta 6 pri Rim. Toplicah 
Izgubil sem osebno izkaznico in pro- 

pustnico za cono B, obe na ime Koreni- 
ka Jožef iz Kort, okraj Koper. S tem 
jih preklicujem. 
3141 Korenika Jožef 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
0P4165 in planinsko izkaznico, izdano 
od PDS v Ljubljani, oba na ime Kregar 
Jakob iz Št. Vida nad Ljubljano. S tem 
jih preklicujem. 
3136 Kregar Jakob 

Izgubila sem spričevalo o višjem te- 
čajnem izpitu (maturitetno) na ime 
Krombholz Mira, izdano leta 1943/44. 
na državni klasični gimnaziji v Ljub- 
ljani in ga s tem preklicujem. 
3147 Krombholz Mira 

Izgubil sem izkaznico OF, izdano od 
Četrti Center, izkaznico ZMS grafične 
mladine pri podr. Ljudske pravice, na 
ime Majdič Leopold iz Ljubljane. S tem 
ju preklicujem. 
3154 Majdič Leopold 

Izgubil sem osebno :zkaznico štev. 
064539, izdano 9. julija 1945 od koman- 
de NM v Ljubljani na ime Marinko Vin- 
cenc h Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
3143 Marinko Vincenc 

Izgubiia   rte  je   evidenčna   tablica za 
motorno kolo  št. S-0198,     zdana   oo 
cestno prometnega odseka  v  Ljubljan. 
S tem ga  preklicujemo. 
3157        MLO, uprava cest, Ljubljana 

Izgubila sem spričevalo IV. razreda 
biv^e mestne l.cejske gimnazije v Ljub- 
ljani iz I. 1925. in spričevalo drz. trg. 
šole v Ljubljani, obe na ime Palcic • 
da 'z Ljubljane, Komenskega ulica * « 
S tem j h nreklicujem. 
3126 Palčič Nada 

Ukradeni sta mi bili: osebna in ml* 
dinska izkaznica, izdani od krajevne8 
LO v Črnučah na ime Pečar Cvetka •' 
Črnuč. S tem ju preklicujem. 
3139 .   Pečar Cvetk* 

Izgubila sem družinsko izkaznACO
eDi 

ime   Pere   Ljudmila,   izdano v  Nov 
mestu. S tem jo preklicujem. 
3121 Pere Ljudm1!* 

Izgubil sem izkaznico za kolo st. 1 
znamke »Kompresora št. 195.628 • i 
s tem preklicujem. 
3128 Puconja Franc, 

Križevci pri Ljutomeru 

Izgubil sem družinski list, serija/»  ' 
90929, izdan od KLO Vir pri 1>•^%. 
na ime Rode Lovrenc. S tem ga Pre 

cujem. T.   oo 
3129 Rode Lovrenc, Podrečje ^. 

Izgubil sem zač. osebno izkaznic0^. 
dano od KLO v Vikerčah na ime

Tiub. 
bec Milena iz Zg. Pirnič 152 pri M 

ljani. S tem jo preklicujem. 
3125 Škrbec M»ena 

Izgubil sem invalidsko uvereWei ^ 
dano od nižje invalidske komisij*?' «9 
manda mariborskega vojnega p°a   \v 
.št. 104 kot 30°/o invalid, zač. oseb»0 gt 

kaznico št. 122, izdano od K^O     \v 
Lambertu in člansko izkaznico 0r' 0j 
dano od KOOF v Št. Lambertu, «e  % 
ime Vrtačnik Franc iz Št. Lamb"' 
pri Zagorju ob Savi. S tem jih Prek 

jem. 
3120 Vrtačnik Fra«6 

...     n 29-70°' Izgubil sem vojno knjižico si. * .•. 
izdano od Ozne za Slovenijo v •" jjj, 
ni in dekret o podelitvi odlikovanja  ^ 
stopnje št. 13.815 z dne 26. aprila     s 
IM  ime  Zazjal F.Ferdinand • J 
tem preklicujem. • 
3144 Zazijal F. Ferdinand 

5t   1' ' Izgubil sem osebno izkaznico •^ pr, 
izdano od krajevnega LO °'•(*®    u 1* 
Poljčanah  na   ime   Zdoljsek uzva 
Studenic pri Poljčanah. S tem J" r 

Zdoljsek O/val* 
klicujem. 
3134 

\Jr 
Ukradene so mi bile *a£i A.163 

kaznica št. 1116, izkaznica ur    •      n8 

in izkaznica za kolo št-.35^P'ffa vrW 
ime Zelene Marija iz 2;r°v?le

m 
47, p. Ziri. S tem •• preklicujem. 

j 3lo7 Zelene M*14 

.Založba: Uprava Uradnega lista LES; urednik: Pohar Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljublja 



VESTNI; 
Letnik 1. 

URADA ZA CENE PRI  PREDSEDNIŠTVU  VLADE LRS 

Priloga k 57. kosu Uradnega lista LUS • dne 31. avgusta 1946. Štev. 31. 

V S K 1• N A : 

URAD ZA CENE IMM PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS: 

08. Odločba o odkupnih cenah žita letine 1916 za vse območ- 
je LRS. 

59. Odločba o cenah za peko kruha. 

KI). Odločba o cenah hrane v mestnih menzah v Ljubljani 
Gl. Odločba o conah  kovaških  storitev. 
(12. Cenil; za odlitke mehkih kovin. 

ZVEZNI URAD ZA CENE IMM GOSPODARSKEM SVETU FLRJ; 
Odločba o enotnih cenah za patočno olje. 

URAD ZA CENE 
pri predsedništvu vlade LRS 

58. 

ODLOČBA 

o odkupnih cenah žita letine 1946 za vse območje 
Ljudske republike Slovenije 

1. «len 
Po odobritvi zveznega urada za cene, določa urad za cene 

pri predsedništvu vlade LRS na podlagi 7. člena uredbe o do- 
ločanju in kontroli cen v zvezi s 3. členom odločbe zveznega 
urada za cene št. 17.559 z dne 8 julija 1946 na predlog mini- 
strstva za trgovino in preskrbo LRS, naslednje najvišje odkup- 
ne cene za žita letine 1946 za vse območje Ljudske republike 
Slovenije: 

za 100 kg 
din 

pšenica , • • • • 385.— 
rž     . , , , , . 350.— 
sorščica i • • • • 370.— 
ječmen , • i > • 345.— 

2. Člen 
Cene po prvem členu veljajo za zdravo, dobro in suho 

blago običajne kakovosti brez vsakih odbitkov, franko skladi- 
šče najbližje zbiralnice Navoda ali Iranko mlin po izbiri kupca. 
vendar pa ne za prevoz preko razdalje 10 km od doma pride- 
lovalca. V žitu ne sme biti več kot 2% primesi. 

3. člen 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 

voljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sa- 
botaže. 

Ta odločba velja takoj. 
Ljubljana dne 21. avgusta 1946. 
St. 3519/2. 

•. d. direktorja urada za cene: 
Kobler France e. r. 

59. 

ODIiOCBA 

o cenah za peko kruha 

Na codiasi uredbe o določanju cen in kontroli cen določa 
urad za cene pri predsedništvu vlade LRS naslednje najvišje 
Pene za peko kruha: 

za hleb ali Struco do 2 kg moke    ,    din   3.— 
od 2 do 3 „     „       •      „    4.— 
od 3 do 4 „     „        •      „     6.— 

Te cene veljajo za vse pekarne, ki sprejemajo že priprav- 
ljeno testo v peko. Prepovedano je zaračunavati kakršne koli 
ptibitk^ 

Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo- 
voljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sa- 
botaže. 

V vseh pekarnah morajo biti te cene za odškodnino pri 
peki kruha označene na vidnem mestu. 

Ta odločba  velja  takoj. 

Ljubljana  dne 23. avgusta 1946. 
St. 2967/23 

V. d. direktorja urada za cene» 
Kobler Franco e. r, 

60. 

ODLOČBA 

o tonah hrane v mestnih menzah v Ljubljani 

Na podlaci 7. člena uredbe o določanju in kontroli cen 
1er navodila za določanje cen v trgovini na drobno in na de- 
belo, določa urad za cene pri predeedništvu vlade LRS na- 
slednje: 

1. Mestne menze se delijo v 3 kategorije, in sicer: 
I. kategorija: Zvezda, Slon, AF2 (Frančiškanska vi. 5), 

ESZDNJ   (Miklošičeva   cesta   22),   Železničarska   (Ljubljanski 
dvor in Kopitarjeva uL 5); 

IT. kategorija: Delavski dom  (Bleweisova c. 42); 
111. kategorija: Ljudska kuhinja  (Streliška ul, 12). 

2. Za posamezne kategorije se določajo naslednje cene pri 
predpisanem številu kalorij za enodnevni obrok: 
Kategorija:   Število kalorij :      Kosilo: Večerja: 

I- 2.200 14.— din 10.— din 
H. 1900 11.50   „ 750   „ 

III. 1.700 7—   „ 7.—   „ 
Za izvenabonentske posamezne obroke se sme računati; 

Za kosilo:        Za večerjo: 
I. kategorija 17,— 12.— 

II.        „ 13.— 9.- 
III. „ 7.- 7— 

V cenah je vračunan tudi kruh v težini 100—120 g za vsak* 
obrok posebej. 

Cene veljajo od 1. septembra 1946 dalje. Te cene so naj* 
višje, vendar jih smejo menze znižati. Število kalorij mora 
biti v vsakem primeru doseženo. 

Enodnevni obrok je kosilo in večerja. 
Eventualni priboljšlci po želji gosta ee zaračunajo po na» 

bavni ceni a pribitkom najveg 40°/o. 
Zajtrka menze niso dolžne dajati. 
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedo* 

voljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sa- 
botaže. 

V vseh menzah morajo biti cene z označbo predpisanega 
števila kalorij izvešene v obednici na vidnem mestu. 

Ljubljana dne 26. avjjusta 1946. 
IX. it. 3536/18, 

V. d. direktorja: 
Kobler France s. r. 
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61. 

ODLOČBA 

O cenah  kovaških storitev 

Na podlagi 7. člena medije o <!•!•,"••ju m Luni1 o], ,-ru 
odobruje urad za cene pri predv-dmštvu vlade LKS naslednje 
najvišje cene za kovaške storitve: 

3. člen 
Tarife: 

I.   Podkovani konj : 
dinarjev 

3         4 5 
05.— 70.— 75— 
00— 05— 70— 
55.— GO.— Co- 
lila ü.— pribitka 

2         3 4 
05.— 70— 75— 
75.— 80— 

1. Navadna podkev v       št. 00-0    1 2 
la urejeni delavnici    50.—   55.—   00.- 

Ila urejeni delavnici     •)•">.—   50.—   55 - 
lila urejeni delavnici    40.—  45.—   50.- 

2. sklenjeno podkev:    la 10.—,    Ha S.—, 
3. podkovanje  jezdnega  konja  št. 00-0    1 

55—   00— 
4. podkovanje dirkača 05.—   70.— 
5. prekovanje konja      s staro podkvijo   s popravljeno podkvijo 

la   28— la   38— 
IIa   24— IIa   34— 

Illa   20— Illa   SO.- 

II.  Podkovanje  volov: 
1. nova podkev:    la 38— I Fa 34— Illa 30— 
2. stara podkev:   la 15— Ila 12— Illa 10— 

III.  Skupne   določbe   pod kovanja: 
1. Pri sočasnem podkovanju več kopit se cene znižajo, in 

ßicer pri dveh kopitih za 5%, pri treh kopitih za 10% in pri 
4 kopitih za 15%>. 

2. Za držanje noge pri podkovanju se lahko zaračuna od 
vsakega din 5.—. 

IV. Reži j s k i   delož    in    zaslužek    pri 
ostalih    dolih: 

la urejeni delavnici   85% 
Ha urejeni delavnici   00% 

lila urejeni delavnici   40% 
Dalje je dovoljeno zaračunati  0% zaslužka na porabljeni 

material in 20% na izdelavne mezde. 

2. člen 
Prednje cene so najvišje. Prekoračenje cen je kaznivo po 

zakonu o zatiranju nedovoljene špekulacije, nedovoljene trgo- 
vine in gospodarske sabotaže. 

Odobrene cene veljajo, dokler se ne znižajo posamezni 
etroški, na katerih podlagi so cene odobrene. 

Brž ko se kateri koli strošek zniža, so podjetja dolžna ne- 
posredno znižati ceno proizvodu v ustrezajočem znesku in 
hkrati dostaviti pristojnemu organu za določanje cen novo kal- 
kulacijo. 

Ta odločba in tarifa ne posega v dogovore, ki «o sklenjeni 
na nižje cene, na katere se 6tranke tudi sicer morejo vsak čas 
sporazumeti. 

Vei okrožni ljudski odbori so pooblaščeni, da v okviru 
te odločbe določijo krajevno ustreznejšo nižjo tarifo in nižje 
cene za vse okrožje ali posamezne kraje svojega območja. 

3. člen 
Za la urejeno delavnico velja delavnica z dvema ognjišče- 

ma na električni ali mehanični pogon, z vrtalnim strojem za 
železo, e strojem za brušenje in z zaposlitvijo vsaj štirih po- 
močnikov, 

za Ha urejeno delavnico velja delavnica z ognjiščem na 
električni ali mehanični pogon, s strojem za vrtanje železa in 
z zaposlitvijo dveh pomočnikov, 

za lila urejeno delavnico veljajo vse ostale kovaške de- 
lavnice. 

4. člen 

Ta odločba velja takoj. 

Ljubljana dne 16. avgusta 194G. 
Št. 2909/1. 

V. d. direktorja urada za cene: 
Koliler France e. r. 

C K N I K 

za (itilitkc in."likih kovin 

Na podlagi 7 člena uredbe o doli,rati|ii in konlron rell 
odobruie urad za cene pri pred. ednišhu \ lade LRS začasno 
•••||•1•|•  !iH|\iš,e  cene  v.\   odlitke  mehkih   kovin; 

do 
2 kg 

do 
5  kg 

do 
10 kg 

do 
15 kg 

do 
20 kg 

nad 
20 kg 

Fosfor,  bron  12 % 80- — 70- — 

72 — 

(iS-— 

72 — G8-- G5- - G0-- 

Fosfor, bron 6 % 76-- 

72-— 

08-- 05-- 

G2-— 

58'- 

62 — 57-- 

Fosfor, bron 3 % 65-— 58 — 

54 — 

54-— 

50-— Bron 08-— G5-— G2-— 

Medenina 05 — 02-— 58'- 

80 — 

54 — 

75 — 

50-- 45-- 

Aluminij — 85-- 70 — — 

Pri kompliciranih izvedbah z večjim številom jeder je 
dovoljen  prihitek  od  5% do  10% po dogovoru. 

Te cene veljajo za 1 kg samo za izdelke v obrti, in sicei 
franko livarna brez javnih dajnlev, ki nastanejo v trenutki 
prodaje in neposredno obreinenjajo blago (prometni davek 
pogodbene in pobotnične takse). 

Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem prostori 
na vidnem mestu. 

Prekoračenje cen je kaznk-o po zakonu o zatiranju ne- 
dovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske 
sabotaže. 

Odobrene cene veljajo, dokler ee ne znižajo posamezni 
stroški, na  podlagi  katerih so cene odobrene. 

Brž ko se '-aleri koli strošek zniža, mora vsako podjetje 
neposrn(ltio znižali ceno proizvodu'v rntrezajočem znesku il 
hkrati dostaviti pristojnemu organu za določanje cen nov' 
kalkulacijo. 

Ljubljana dne 23. avgusta 1940. 
IX št. 3574/1 

V. d. direktorja: 
Kobler France s. i< 

ZVEZNI URAD ZA CENE 
pri Gospodarskem svetu FLRJ 

ODLOČBA 

o enotnih cenah za pntočno olje 

1. člen 

Patočnemu olju (odpadku pri proizvodnji špirita) z ûaJv'f' 
12% izoamyl alkohola, se odreja cena din 20.— za kg franke 
tovarna. 

2. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v posebni izdaji ^Urad* 

nega lista FLRJ* (»Uradna obvestila zveznega urada za cene«), 

Beograd dne 26. julija 1946. 
St. 19.327/2239. 

V. d. direktorja zveznega urada za cen < 
Marko Pcrović s. r. 

(Objavljeno v »Uradnih obvestilih zveznega urada za cene* 
z dne 10. avgusta 194G, St. 539/32.) 

Založba: Uorava Uradneza lista LRS.: urednik: •••••      Robert: tiska tiskarna »Merkur.« d. d. »-. val v. Ljubljani- 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik lil. Priloga k 58. kosu z dne 4. septembra 1946. Številka 53. 

Objave 

DOZ FLRJ Državni zavarovalni zavod, ravnateljstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
Miklošičeva 19, 

poziva zavarovance naslednjih bivših zavarovalnic: 
CROATIA, zavarovalna zadruga, 
DUNAV, zavarovalna A. d., 
ZEDINJENA, zavarovalna d. d., 
JADRANSKA zavarovalna družba 
ASSICURAZIONI GENERALI, 
SAVEZ NAPRETKOVIH ZADRUG, 
ZADRUGA HRVATSKOG RADIŠE, 
WIENER STÄDTISCHE, 

ANKER, splošna zavarovalna d. d., 
FENIKS, zavarovalna družba na življenje, 
ZADRUŽNO ZAVAROVANJE, Zveza nabavlialnih 

zadrug državnih uslužbencev, 
VZAJEMNA ZAVAROVALNICA, 
KARITAS, 
DRAVA, zavarovalna zadruga z J. z., 
LJUDSKA SAMOPOMOČ, zavarovalna zadruga z o. z., 

ki so prebivali na območju Slovenije, Hrvatske, Vojvodine, Makedonije  in  Črne  gore,  ki je  bilo pod  italijansko, nemško, 
madžarsko ali bolgarsko okupacijo in katerih zavarovanja so bila prenesena na katero izmed okupatorskih  zavarovalnic, 
da v svojem lastnem interesu svoja življenjska zavarovanja  pismeno prijavijo Državnemu zavarovalnemu zavodu, ravna- 
teljstvu  za  Slovenijo  v Ljubljani,  življenjski oddelek,  Miklošičeva casta 19. 

Prijava  mora  vsebovati: 
1. ime zavarovalnice, pri kateri je bil prizadeti zavarovan pred vojno (matična zavarovalnica), 
2. ime zavarovalnice, na katero je bilo med okupacijo preneseno njegovo zavarovanje oziroma pri kateri se je med 

okupacijo  plačevala  premija   (okupatorska  zavarovalnica). 
B. Številko police, 
4. priimek in ime zavarovanca, 
5. natančen naslov zavarovanca. 
Na isti način so morajo prijaviti koristniki iz onih na okupalorske zavarovalnice prenesenin zavarovanj, ki eo med 

okupacijo ali po okupaciji dospela v izplačilo zaradi zavarova nčeve smrti ali doživetja, okupatorska zavarovalnica jih pa ni 
splačala, kar je potrebno posebej poudariti. 

Oni zavarovanec ali koristnik, ki se do 30. septembra 1946 ne bi odzval temu pozivu, ne bo za svoje zavarovanje 
deležen ugodnosti po zakonu o valorizaciji. Prav tako ne bo mogel uveljavljati kakršnih koli pravic iz svojega zavarovanja, 
dokler ne bodo na podlaei priiav zbrani podatki, ki so potrebni za ugotovitev dolgovanja okupatorskih zavarovalnic. 

DOZ FLRJ 
Ravnateljstvo za Slovenijo v Ljubljani, 

Miklošičeva 19 

Vlada Ljudske republike 
Slovenije  

Št. 60161/46 3181 
Razpis natečaja 

Ministrstvo za ljudsko zdravstvo vla- 
de LRS razpisuje natečaj za vpis v 
enoletni tečaj za kirurške instrumentar- 
ke in ortopedske asistentinje. 

Pogoji za sprejem: 
1. starost od 17 do 25 let; 

„ 2. uspešno opravljena  nižja srednja 
sola; 

3. politična neoporečnost. 
Prednost za sprejem imajo tovariši- 

Cei ki so sodelovale v narodnoosvobo- 
dilni borbi. Stroške oskrbe za dobo šo- 
lanja bo nosilo ministrstvo za ljudsko 
zdravstvo, gojenke pa se bodo morale 
obvezati, da bodo po dovršeni šoli vsaj 
2 leti službovale v federalnih zdrav- 
stvenih ustanovah. 

Z din 10.— kolkovani prošnji s pra- 
vilno kolkovanimi prilogami, naslovlje- 
n} na tukajšnje ministrstvo (Gledališka 
"*• H), je treba priložiti v izvirniku ali 
overovljenem prepisu: rojstni list, do- 
movnico (potrdilo o stalnem bivanju), 
^dnje šolsko spričevalo (nostriiicira- 
n°); opis življenja in potrdilo o vpisu v 
volivni imenik ter navesti, za katero od 

obeh strok (kirurgija, ortopedija) se 
prosilka bolj zanima. 

Izbrane kandidatinje bodo pozvane 
po dnevnem časopisju na sprejemni iz- 
pit in zdravniški pregled. 

Rok za vložitev prošenj je do 15. sep- 
tembra 1946. 
Min. za ljudsko zdravstvo vlade LRS 

v Ljubljani dne 30. avgusta 1946. 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 
1097. 

Sedež: Celje, Stanetova 14. 
Dan vpisa: 28. avgusta 1046. 
E sedilo: »Orasija« izdelovalnica bon- 

bonov in '••' izdelkov, lastnik Fazarinc 
Anton, Celje, Stanetova 14. 

Obratni predmet: Izdelovanje bonbo- 
nov in čokoladnih izdelkov. 

Lastnik firme: Fazarinc Anton. 
Firma se podpisuje tako, da pod od- 

tisnjeno štampiljko besedila firme pri- 
stavi lastnik firme Fazarinc Anton svo- 
je ime. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. avgusta 1946. 

Zt 78/46 - A III 281/2 

Spremembe in dodatki: 

1098. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. avgusta 1946. 
Besedno: Državne elek^^r„j Slove- 

nije. 
Po odločbi ministrstva industrije 

FLRJ kab. št. 1026 z dne 16. maja 1946 
se vpiše direktor ing. Pečenko Vlado, 
ki bo podpisoval samostojno tako, da 
pod pisanim, tiskanim ali odtisnjenim 
besedilom firme pristavi svoj lastnoroč- 
ni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. avgusta 1946. 

Rg A VIII 91/2 

Izbrisi.« 
1099. 

Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 28. avgusta 1946. 
Besedilo: >0rasija< družba z o. z. • 

Celju. 
zaradi likvidacije. , 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. avgusta 1946. 

C II 52 
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To 666/46 3202 
Oklici 

Polajžer Ferdinand, mesar v Stude- 
nicah, je vložil proti Polajžer Rozalijï 
roj. Vogrmec, gospodinji iz Zetal, se- 
daj neznanega bivališča, tožbo za raz- 
vezo zakona. Javna ustna razprava v 
tej stvar, bo dne 13. septembra 1946 ob 
12. uri pri tuk. sodišču v sobi 84. 

Ker toženkino bivališče ni znano, ji 
je postavljen za skrbnika na Čin Knez 
Jožef, odvetniški pripravnik v sodni 
praksi pri tuk. 6odišču, ki jo bo zasto- 
pal na njeno nevarnost in stroške, dok- 
ler se sama ne javi ali imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. avgusta 1946. 

* 
To 483/46 3151 

Tožeča stranka Turnšek Ema roj. Ru- 
dolf, posestnica v Zavrču pri Ptuju, je 
vložila zoper toženo stranko Turnška 
Konrada, car. asistenta, sedaj neznane- 
ga bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari je 
določena na dan 14 septembra 1946 ob 
11. uri v sobi 84 pri tuk. sodišču. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, ji je 6odišče postavilo za skrbnika 
na čin tov. Kneza Jožeta, odvetniškega 
pripravnika v sodni praksi pri tuk. so- 
dišču, ki jo bo zastopal na njene stro- 
ške in nevarnost, dokler se tožena 
stranka sama ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. avgusta 1946. 

* 
To 531/46 3150 

Tožeča stranka Ulle-Kuhar Emilija, 
pisarniška uradnica v Mežici, je vložila 
zoper toženo stranko Ulleja Martina 
Viktorja, strojnega ključavničarja, se- 
daj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. 

Ustna javna razprava je razpisana na 
dan 14. septembra 1946 ob 8.30 uri pri 
tem sodišču, soba 84. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, ji sodišče postavlja za skrbnika na 
č n tov. Kneza Jožeta, odvetniškega pri- 
pravnika v sodni praksi pri tuk. sodi- 
šču, ki bo zastopal toženca na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
javi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. avgusta 1946. 

* 
IV Sp 1748/46-4 3161 

Uvfidba postopanja v dokaz 
smrti 

Sorcan Viktor, delavec v Sv. Pavlu 
pri Preboldu št. 41, je bil okoli 25. de- 
cembra 1944 v okolici Gornjega grada 
z drugim' tovariši ujet od nemške po- 
licije in 26. decembra 1944 prepeljan 
v zapore v Gornjem gradu. 27. decem- 
bra 1944 je bil v Radmirju v Sav. dol. 
od gestapo zaslišan in je od tega dne 
za njim izginila vsaka sled, ker so ga 
gestapovci oziroma nemška policija ne- 
dvomno ustrelili. Verjetno je, da ime- 
novani navedene_ga dne ni preživel. Za-, 

radi tega se na predlog njegove žene 
Sorčan Marije, stanujoče v Sv. Pavlu 
pri Preboldu v Savinjski dol m št. 41, 
uvede postopek v dokaz smrti pogreša- 
nega, ter se postavlja za skrbnika ime- 
novanega Vaš Odon, sodni uradnik v 
Celju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se poziva, da javi to sodišču ali 
skrbniku do 10. novembra 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 26. avgusta 1946. 

Sp 440/46-3 * 3158 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Oder Maks, sin Antona in Helene, ro- 

jen dne 12. decembra 1903 v Sp. Rečici 
št. 16, posestnik na Tolstem vrhu št. 6 
pri Mislinji, OLO, Prevalje, poročen z 
Oder Marijo, je bil dne 18. I. 1945 od 
partizanov mobiliziran. Meseca februar- 
ja 1945 so ga tovariši še videli, od tedaj 
naprej pa je pogrešan in tudi žena ni 
dobila nobenega glasu več od njega. Po 
sporočilu štaba IV. armije je navedeni 
Oder Maks nestal med borbami na Me- 
nini planini 1945. leta v zimski ofen- 
zivi in je od tedaj pogrešan. 

Ker je tedaj verjetno, da je Oder 
Maks umrl, se uvaja na prošnjo njego- 
ve žene Oder Marije, kmetice na Tol- 
stem vrhu št. 6 pri Mislinji, postopanje 
v dokaz smrti pogrešanega in se izdaja 
poziv, da se do 5. XII. 1946 o pogre- 
šanem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Cegovniku Filipu, 
sodnemu uradniku v Prevaljah. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo o dokazu smrti odločilo. 

Okrajn-  sodišče v Prevaljah 
dne 24. avgusta 1946. 

* 
IV Sp 1714/46-5 3162 

Amortizacija 
Na predlog Hrašovec Pije, gospodinje 

v Celju, Nabrežje Svobode 5/1, da se 
razveljavijo vložne knjižice na ime Pije 
Hrašovec in Line Hrašovec, izdane od 
Celjske posojilnice d. d. v Celju, se je 
uvedel postopek radi razveljavitve teh 
vrednotnic, ki so predlagateljici baje 
prešle. Njih imetnik se poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu svoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da so vred- 
notnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
Hranilne knjižice Celjske posojilnice 

d. d. v Celju št. 25.934 in št. 27.727, 
glaseči 6e na ime Hrašovec Pije z vlogo 
din 180.968.— in z vlogo iin 1.043.— 
ter št. 22.402, glaseča se na ime Hra- 
šovec Lina z vlogo din 2.555.—. 

Okrajno sodišče • Celjv 
dne 24. avgusta 1946. 

I Sp 611/46-4       * 3164 

Amortizacija 
Na predlog Zabavnik Frančiške, go- 

spodinje iz Šmarce št. 26, se uvaja po- 
stopek za amortizacijo spodaj navedene 

vrednotnice, ki je bila verjetno Pros 1*1 
ukradena in se njen imetn k poz va, 
da v roku dveh m.'-ecev, poien.-i z 
dnem objave v Uradnem li>tu, uveljavi 
svoje pravice, sicer bi ^p po preteku 
lega roka izreklo, da \c vrednotii:ca 
brez moči. 

Oznamenilo     vrednotnice:     hranilna 
knj žica   Mestne  hranilnice  v   Kamnik" 
št.'11.700, glaseča se na ime: Zabavnik 
Franč.ška  z vlogo din   1.313.48. 

Okrajno  sortisco v Kamniku 
dne 28. avgusta 1046. 

Amortizacije 
0k 93/46-4 3195 

Na prošnjo Kernca Ivana, Ljubljana, 
Tyrseva 88, se uvede postopanje z* 
amortizacijo zdolaj navedenih vrednot- 
nic, ki so bile prosilcu baje odnesene 
ter se njih imetnik poziva, da uveljavi 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da so vrednot- 
nice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
Življenjski polici Zavarovalne zadrU'. 

ge >Croatia« v Zagrebu, podružnica v 
Ljubljani, št. 28.839 in 28.840, obe izda- 
ni 29. VIII. 1925 v Zagrebu na ime 
Kernc Ivan, Ljubljana, roj. 29. VI. 18^9 
in na zavarovano vsoto po 10.000 din- 
Izplačilni rok 1. VII. 1945 ali takoj v 
primeru prejšnje smrti zavarovanca- 
Koristnjk je donositelj police. Začete* 
zavarovanja 1. VII. 1925. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. avgusta 1946. 

* 
Ok 88/46-7 31A9 

Na prošnjo Markovič Ivanke roj. 2*v' 
kovic iz Novega Sada, Vladike Gedeo- 
na št. 1-a/I, se uvede postopanje za 
amortizacijo zdolaj navedene vrednot- 
nice, ki se je baje izgubila ter se nje 
imetnik poziva, da uveljavi v dveh mf- 
secih po objavi v Uradnem listu svoje 
pravice, sicer bi se po preteku teg 
roka izreklo, da je vrednotnica DreZ 

moči. 
Oznamenilo vrednotnice: 
Življenjska polica   »Slavije*,   jugos j 

vanske zavarovalne banke v Ljubljan - 
podružnice v Novem Sadu št. 35.112, iz- 
dana 1. X. 1935 v Ljubljani. Zavarova- 
nec Zivkovič Ljubica roj. Putnik iz <"°• 
torina. Zavarovana vsota 20.000 din- ~" 
Koristnik je zavarovanka,    za PrlTne 

smrti njen mož Rade. Začetek zavaro- 
vanja 1. X. 1935, potek 1. X. 1&>#

5- 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 28. avgusta 1946. 
* 

Ok 26/45-11 _    ^ 
Na prošnjo Perera Erne, Split» 

rina 11, se uvede postopanje radi am 
tizacije   zdolaj   navedene   vrednotni 
ki se je baje izgubila, ter se,nJJLcCCih 
nik poziva, da uve ja vi v ^veïl.nraVi- 
po objav: v Uradnem listu svoje p   ka 
ce,  sicer bi se po  preteku tega 
izreklo, da ie vrednotnica brez tf 

Oznamenilo vrednotnice: 
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Življenjska polica »Slavije« jugoslo- 
vanske zavarovalne banke v Ljubljani 
°d 1. IX. 1935 št. 35.566. Zavarovatelj 
>n zavarovanec David J. Papo, trgovec 
v Splitu, rojen 16. avgusta 1892. Zava- 
rovana vsota d.n 1O0.OO0.—. Koristnik 
^varovanec, za primer smrti njegov 
^in Jakov. Začetek zavarovanja 1. sep- 
tembra 1935, potek 1. septembra 1946. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. avgusta 194B. 

Ok 101/46-5 3200 

Na prošnjo Svetina Terezije, vdove 
Hribernik, pos. v Koroški Beli 27, za- 
stopane po Hriberniku Karlu, kovino- 
tiskarskem mojstru v Ljubljani, Trata 
23, se uvede postopanje za amortizacijo 
zdolaj navedene vrednotnice, ki je pro- 
silki ukradena ter se njen imetnik po- 
Zlya, da uveljavi v dveh mesecih po 
°ty'avi v Uradnem listu svoje pravice, 
s:cer bi se po preteku tega roka izrek- 
lo, da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Življenjska polica »Croatia« zavaro- 

valne družbe v Zagrebu, podružnice v 
LJubljani, št. 116.014, izdana 26. febru- 
jyja 1941 in glaseča se na ime: Fric 
hribernik, kovinotiskarski mojster, 
• ubijana', rojen 7. IX. 1913 v Koroški 
|reH> ter na zavarovano vsoto 10.000 
9ln- Koristnik: Prinos;telj police. Za- 
cetek zavarovanja: 1. III. 1941. Izpla- 
^Jni rok: 1. III. 1961, ali takoj v pri- 
meru prejšnje zavarovančeve smrti, če 
nastopi ta po preteku dveh let trajanja 
zavarovanja. 

Okrajno sodišče r Ljubljani 
dne 26. avgusta 1946. 

Razna oblastva 

St.  1480/46 

Ok ••/46-3 3194 

Na prošnjo Trost Zofije, vdove po žel. 
oficiantu, Črnuče 91, se uvede posto- 
panje za amortizacijo zdolaj navedene 
vrednotnice, ki jo je prosilka baje iz- 
gubila ter se njen imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
P° preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Vložna knjižica Mestne hranilnice 

!Jubljanske št. 192851 na ime »Ljublja- 
na« z vlogo din 27.015.56. 

Otrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. avgusta 1946. 

2p 95/46-4 * 3187 

Poziv npnikom 
S pravnomočno sodbo okrožnega so- 

dlšča za mesto Zagreb Kz 622/45 oz. 
yrhovnega sodišča v Zagrebu K 259/46 
'3 odrejena zaplemba imovine obsojen- 
ih tvrdke »Sava«, zavarovalne d. d. v 
j^agrebu, podružnice ozir. zastopstva v 
«Mihom, Slovenska ul. 20. 

Pozivajo se upniki, da v roku 15 dni 
•javijo svoie terjatve pri podpisanem 
»odisču z navedbo časa, kdaj so nastale. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 29. avgusta 1946. 

Razpis 
3170 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje dve mesti služiteljev. 

Prošnje je vložiti najkasneje do dne 
10. septembra t. 1. na rektoratu univer- 
ze v Ljubljani. Prosile: naj vlože last- 
noročno pisane prošnje, opremljene s 
predpisanimi dokumenti. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

 Razno  
3191—3—1 

Poziv upnikom 
Z odločbo MLO, odd. za TP št. 10832/ 

/46 z dne 17. julija 1946 je prešla tvrd- 
ka Kassig, uniformski zavod v Ljublja- 
ni, M:klošičeva cesta 17, v likvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti tvrdki v zakonitem roku 
na naslov tvrdka Kassig v likvidaciji, 
v roke likvidatorjev Florjančiča M. in 
Vajta C, uradnikov uprave mestnih 
podjetij, Ljubljana,Gradišče 7/1. 

Likvidatorja 

3182-3-1 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, odd. za TP št. 10829/ 
/46 z dne 18. julija 1946 je prešla tvrd- 
ka Žitnik Rudolf, kleparsko pedjetje- v 
Ljubljani, Ambrožev trg št. 9, v likvi- 
dacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti tvrdki v zakonitem roku 
n • naslov tvrdke Žitnik Rudolf, klepar- 
sko podjetje v likvidaciji, Ljubljana, 
Ambrožev trg št. 9. 

Likvidatorja 

2738-2—2 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, oddelek za trgovino 
in preskrbo, uprava trgovin, je prešla 
tvrdka R. Miklauc, manufakturna trgo- 
vina v Ljubljani, v likvidacijo. Pozivajo 
ee upniki in osebe, ki imajo terjatve 
pri tvrdki, da to prijavijo najpozneje 
do 30. septembra 1946 na naslov tvrdke 
R. Miklauc, manufakturna trgovina v 
Ljubljani, Lingarieva ul. 6 in Pred Ško- 
fijo 3. 

Likvidatorja 

3004-3-3 
Poziv upnikom 

Kmetijska družba, z. z o. j. v Ljub- 
ljani, 

Gospodarska zveza, z. z o. j. v Ljub- 
ljani in 

Glavna kmetijska blagovna zadruga z 
o. j. v Ljubljani so v likvidaciji od 27. 
julija 1946. 

Pozivajo se upniki, da svoje terjatve 
pri gornjih zadrugah prijavijo najkasne- 
je v zakonitem roku, in to do vkliucno 
10. serjtembra 1946 na naslov: 

Blagovna centrala Naproz, likvidacij- 
ska komisija, Ljubljana, Tyrseva c. 29. 

Likvidatorji 

3110-3-3 

Poziv upnikom 
Z odločbo MLO, oddelka za trgovino 

in preskrbo v Ljubljani z dne 31. VII. 
1946, TP št. 11.604/46, j© prešla v ta- 
kojšnjo likvidacijo tvrdka Köhler Josip 
v Ljubljani, Tyrseva c. 19. 

Likvidatorja pozivata vse upnike, da 
prijavijo do 1. oktobra 1946 svoje ter- 
jatve oziroma dobroimetja radi končne 
likvidacije na naslov: Köhler Josip, tr- 
govina i usnjeno galanterijo v likvida- 
ciji, Ljubljana, Tyrseva 19. 

Likvidatorja 
* 

3013-3—2 

Poziv upnikom 
Tvrdka Antikvariat »Tizian« družba 

z o. z. v Ljubljani se je po sklepu obč- 
nega zbora z dne 12. VIII. 1946 razdru, 
žila in prešla v likvidacijo. 

Pozivajo se upniki, da prijavijo svoje 
terjatve najkasneje do 30. septembra 
1946 podpisanemu likvidaturi« družbe. 

Likvidator: 
Kovšek Alojzija, 

trgovka, 
Ljubljana, Ilirska ulica 17/1. 

lz£ubljpne listine 

Izgubila sva zač. osebno izkaznico št. 
4390 in dvoje izkaznic za kolo, na ime 
Anžel Franc, št. 908838 in na ime Ap- 
žel Terezija, št. 2102038, ter jih s tem 
preklicujeva. 
3166 Anžel Franc in Terezija 

Ukradena mi je bila zač. osebna ;z- 
kaznica št. 87, izdana od KLO v Zg. 
Pirničah na ime Barbio Tatjana iz Ver- 
ja, obč. Šmartno pod Šmarno goro. S 
tem jo preklicujem. 
3192 Barbio Tatjana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od Komande NM v Ljubljani, vojaško 
knjižco, izdano od štaba IV. armije ter 
prometno knjižico za kolo št. 49221, iz- 
dano od komande NM v Ljubljani, vse 
na ime Brancelj Franc iz Crne vasi pri 
Ljubljani. S tem jih preklicujem. 
3190 Brancelj Franc 

Izgubila sem spričevalo Ill.d razreda 
drz. gimn. v Kranju št. 5, izdano dne 
30. junija 1946 od ravnateljstva gimn. 
v _ Kranju na ime Celar Štefka iz Kra- 
nja. S tem ga preklicujem. 
31~3 Celar Štefka 

Izgub.l sem   spričevalo mehaniškepa 
tečaja, izdano leta 1940 od obrtne šole 
v Ljubljani na ime Dermota Janko iz 
Ltiie. S tem ga preklicujem. 
3217 Dermota Janko 

^ Izgubila sem osebno izkaznico in dru- 
žinski nabavni list in jih s tem prekli- 
cujem. 

Domijan Angela. 
3177        Jesenice (Gor.). Janševa ul. 5 
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Ukradena oz. izgubljena je službena 
izkaznica št. 1331, izdana od GO LMS 
in orožni list št. 20, izdan od notranje 
uprave okrožja Celje, obe listin; na mo- 
je ime in jih s tem preklicujem. 
3188 Gorše Mirko 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
530, izdano od MLO v Kamniku na 'me 
Gregorc-Domes Marija in jo s tem pre- 
klicujem. 

Grcgorc-Domcs Marija, 
3207 Kamnik-Sutna 32 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
6925, izdano dne 31. novembra 1945 na 
ime Hanžel Mirko, mehaničar, roj. 9. 
aprila 1909 v Cezanjevcih, izkaznico OF 
št. 344010 na isto ime, šofersko izkazni- 
co št. 1190 na isto ime in izkaznico za 
kolo št. 2830 na isto ime. Navedene li- 
stine s tem preklicujem. 
3189 Hanžel Mirko 

Ukradena mi je bila listnica z denar- 
jem in naslednjimi dokumenti: šoferska 
izkaznica št. 869, izdana od okrožja Ma- 
ribor, osebna izkaznica št. 1943, izdana 
od okraja Maribor, potrdilo o oddaji 
lovske puške, izdana od NM Kamnica, 
orožni list, izdan od okr. ljudskega od- 
boja Maribor. Vse te listine s tem pre- 
klicujem. 

Hlade Jožef, 
3174 Sv. Križ št. 50 pri Mariboru 

Izgubil sem dekret za namestitev de- 
legata pri Mizarski zadrugi v Brežicah, 
izdan od person, odd. min. za ind. in 
rud. na ime Kamnikar Ivan iz Ljublja- 
ne. S tem ga preklicujem. 
3165 Kamnikar Ivan 

Izgubili sta se dve članski izkaznici 
podpornega društva železničarjev, zda- 
ni 31. oktobra 1917 v Mariboru na ime 
Kojanec Viktor in Kojanec Marija in 
dve članski izkaznici podpornega dru- 
štva železničarjev, izdani 1. avg. 1905 
v Innsbrucku na isti imeni in jih s tem 
preklicujeva. 

Kojanec Viktor in Kojanec Marija, 
3209 Dol. Vrabce pri Zagrebu 

Izgubljene su sledeče vojne knjižice: 
br. 692615 na ime Oset Franca, 
br. 693447 na ime Volk Ivana, 
br. 222035 na ime Mehić Mehe Dedu, 
br. .859746 na ime Mitić Novicu, 
br. 148722 na ime Mladenović Mili- 

voja, 
br. 222072 na ime Vencik Franju, 
br. 664807 na ime Alijević Uka, 
br. 691670 na ime Koritnik Franca, 
br. 484885 na ime Klasić Dragutina, 
br. 6^8658 na ime poručnika Milora- 

da Ilickovića, 
br. 920165 na ime Bobić J. Andriju, 
br. 693629 na ime Sever Lovrenca, 
br. 8264 na ime Mikulić Avgusta, 
vojna knjižica izdata od POT 2. bat. 

na ime Dragutmović Aleksandra, 
vojna knjižica, izdata od 3. čete II. 

bat. bež broja na ime Elmanović Uijasa, 
vojna knjižica, izdata od Baze I. re- 

da, broj nepoznat i  uverenje o demo- 
bilizacij.  na ime Suligoj Josipa. 

Svi gore navedeni dokumenti progla- 
šavaju se nevažećima. 
Komanda voj. pošte 10.162/Z Ljubljana 
3156 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo št. L 6066 in jo s tem prekli- 
cujem. 

Kovač Anton, trg. pomočnik, 
3178 Celje, Babno 9 

Ukradena so mi bila: spričevala 1. in 
2. razreda II. moške gimn. na Rakov- 
niku, izdano v letih 1941. in 1942. ter 
spričevalo 3. razreda II. moške gimna- 
zije v Ljubljani, izdano leti 1943 na ime 
Kragelj Jože iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
3184 Kragelj Jože 

Izgubila sem  prometno knjižico za 
žensko kolo znamke >Vanderer«, tipa 
št. 646953 na ime Kralj Draga iz Creta 
pri Celju in jo s tem preklicujem. 
3201 Kralj Draga 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od komande NM v Ljubljani na ime 
Krek Sonja iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3210 Krek Sonja 

Izgubil sem beli ček št. 504225 bivše 
Narodne banke Jugoslavije podružnica 
v Ljubljani ter ga s tem preklicujem. 
3163 J. Majaron, Borovnica 

Izgubila se je evidenčna tablica reg. 
št. 4702 in se s tem preklicuje. Najdi- 
telj naj jo vrne oddelku UDB za okrož- 
je Celje. 

Ministrstvo za notranje zadeve FLRJ 
Oddelek uprave državne varnosti za 

3208 celjsko okrožje 

Izgubila se je zač. osebna izkaznica 
št. 3501 z dne 6. X. 1945, izdana po okr. 
narodnem odboru, odsek za notranje 
zadeve v Ljutomeru in legitimacija OF 
na ime Nedl Zdenka, Ljutomer, Ptuj- 
ska 3. S tem ju preklicujem. 

Ncdl Zdenka, 
3175 Ljutomer,  Prešernova 29 

Izgubila so ee spričevala I. in II. let- 
nika drž. trgovske akademije v Ljub- 
ljani na ime Perles Henrik iz Ljublja- 
ne. S tem jih preklicujem. 
3197 Perles Henrik 

Izgubila sem izkaznico OF št. 47639, 
izdano "od četrti Bežigrad na ime Po- 
nebšek Antonija iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
3220 Ponebšek Antonija 

Izgubil sem indeks pravne fakultete 
univerze v Ljubljani na ime Rozman 
Ivan iz Ljubljane. S tem ga preklicu- 
jem. 
3216 Rozman Ivan 

Izgubil sem vse dokumente od mo- 
torja znamke >Ardi< evid. št. S-0045, 
izdane od  min, za lokalni  promet v 

Ljubljani na imo Sedeu Stane iz Ljub- 
ljane. S tem jih prekl.cujeni. 
3219 Srd PU Stano 

Ukradeni so mj bili vojaška knjižna 
in vojaška odpustnica, izdani od štaba 
IV. armije ter službena izkaznica • 
potrdilo za sprejem transportov praši- 
čev iz Barke za Slovenijo, izdano od 
direkcije Navoda v Ljubljani, na ime 
Skočir Silvo iz Ljubljane. S tem •• 
preklicujem. 
3155 Skočir Silvo 

Ukradene so mi bile: vojaška knjiži- 
ca, izdana od II. diviz. KNOJa, osebna 
izkaznica, izdana od NM v Ljubljani, 
izkaznica OF. .zkaznica RKS, izkaznica 
PDS in prometna knjižica za kolo; vse 
na ime Sm'd Adolf iz Ljubljane, Cesta 
dveh cesarjev 10. S tem jih preklicu- 
jem. 
3185 Smid AčloII 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od Mestnega LO na Jesenicah na ime 
Šmid Danijel z Jesenic  (Gor.). S tem 
jo preklicujem. 
3218 Smid Danijel 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande  NM v  Ljubljani  na  in16 

Tejkal Milan iz Ljubljane. Š tem jo pie" 
klicujem. 
3211 Tejkal Mila» .'. 

Izgubil  sem  osebno in  šofersko iz" 
kazn:co in legitimacijo OF, vse na Up., 
Vodnik   Jožef   iz  Podutika   25,    <&r*l 
Ljubljana. S tem jih proklicujem- 
3179 Vodnik Joïd 

Vojna knjižica br. 12905, izdata ,na 

ime vodnika Borisavljevića Ljubon)ir' 
izgubljena je i oglašava se nevažećom» 
3160 Voj. pošta 37275 Brežice 

Izgubila   sem   zač.  osebno  izkazn^ 
št. 038133, izdano od mestnega odbor* 
OF, Maribor na ime Zamanja Lea J 
Maribora, Slovenska ul. 37. S tem F 
preklicujem. 
3176 Zamanja Lea 

Izgubila sem izkaznico OF, izdano od 
krajevnega LO v Savijah na ime Zatie 
Marija iz Savelj 89. Š tem jo preklicu- 
jem. , 
3169                                Zatlcr Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od krajevnega LO Podcerkev na ini° 
Zun Marija iz Podcerkve. S tem jo Pre 

klicujem. ,   .. • 
3183 Žun ••••» 

Izgubila sem nakaznico za kurrv<1 

rija C št. 021671, izdano od MLO, pr 
skrbovalni odsek, na ime Zupec-WW 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem; 
3180 Župcc Marija 

Ukradena mi je bila osebna ••••••• 
ca, izdana od komande NM v L'UDJ£nic 
na   ime  Zvegelj   Vincencija  z •><» 
(Gor.). S tem jo preklicujem. 
3186 ŽvcgcIj Vincencija 

Založba: Uprava .Uradnega •& LRS; urednik: Pohar .Robert: tiska tiakarna »Merkur* A. A. — vai v tAuhUont 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik lil. Priloga k 59. kosu z dne 7. septembra 1946. Številka 59. 

•ave 

yiada Ljudske republike 
Slovenije  

Zap. št. 7136/2-46 3258 
Sprememba rodbinskega imena 

Ministrstvo za notranje zadeve LR 
Slovenije je z odločbo št. 7136/2 z dne 
2. IX. 1946 dovolilo Šlibar Marjeti, hčer- 
ki Vehar roj. Šlibar Vide, rojeni 27. II. 
1945 na Bledu-ŽeleČe spremembo rod- 
binskega imena v >Vehar<£ z veljavnost- 
jo od dneva objave. 

Ljubljana dne 2. septembra 1946. 
Iz pisarne min. za notr. zadere LRS 

St. 4678/46-Ib 3272 

Razpis 
opisovanja v državno šolo za zaščitno 

sestre v Ljubljani 
Ministrstvo za ljudsko zdravstvo vla- 

de LRS podaljšuje rok za vlaganje pro- 
ženj za sprejem v drž. šolo za zaščitne 
sestre v Ljubljani do 25. septembra t. 1. 

Pogoji za sprejem: 
1. predizobrazba: najmanj 4 razrede 

srednje šole z završnim izpitom; 
2. starostna doba: izpolnjeno 15. do 

22. leto; 
3. telesno in duševno zdravje; 
4..moralna in politična neoporečnost; 

. 5. veselje do poklica. 
Potrebno je predložiti na Upravo šo- 

le za zaščitne sestre v Ljubljani, TyrŠe- 
va 25, do omenjenega roka: 

1. lastnoročno pisano prošnjo, kolko- 
vano z din 10.—, 

2. spričevalo IV. razr. srednje šole 
in spričevalo završnega Izpita (nostrifi- 
cirano), 

3. rojstni list, kolkovan z din 10.—, 
4. lastnoročno pisan življenjepis, kol- 

kovan z din •.—, 
* potrdilo o stalnem bivanju, kolkova- 
mo z din 30.—, 

Q. potrdilo KLO o moralni in politič- 
ni neoporečnosti. 

Šola bo trajala štiri leta. S tem v zve- 
*i opozarjamo na razliko v razpisu z 
dne 3. VII. 1946, ki j© v nižji starostni 
dobi, kar omogoča dostop v šolo tudi 
mlajšim absolventkam nižje srednje šo- 
Ie. ki Imajo veselje za ta poklic. Šola- 
le bo brezplačno. Kandidatinje bodo 
pred eprejemom pozvane na zdravni- 
ški pregled v Ljubljano. 

Ministrstvo za ljudsko zdravstvo 
vlade LRS • LJubljani 
dne & sefctçmtVa ••, 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

1100« 
Sedež: Zreče. 
Dan vpisa: 29. avgusta 1946. 
Besedilo:    Štajerska    železo-industrijska 

družba z o. z. v Žrečali. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Konjicah 

z dne 23. VIII. 1946, opr. št. Zp 78/46—9, 
je prešla ürma Štajerska-železo-industrij- 
ska družba z. z o. z. v 2rečah v last FLR 
Jugoslavije. 

Okrožno sodišfe v Celju 
dne 29. avgusta 1946. 

C I 92/45 
* 

1101. 
Sedež: Pristava pri Mengšu. 

• Dan vpisa: 30. avgusta 1946. 
Besedilo: Opekama Mengeš, Milan Jenčic 

in drugi. 
Po odločbi ministrstva za industrijo in 

rudarstvo z dne 28. VIII. 1946, št. I/P 
3812/46-B, se vpiše upravnik in obrato- 
vodja Jenčič Milan iz Velikega Mengša 
št. 38. 

Imenovani bo podpisoval za firmo samo- 
stojno tako, da bo postavil pod besedilo 
firme svoj lastnoročni podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. avgusta 1946. 

Rg A III 135/8 

Zadružni register 

Vpisi: 
1102. 

Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 31. avgusta 1946. 
Besedilo: Vinarska zadruga z omejenim 

jamstvom v Rogaški Slatini. 
Naloga zadruge je: 
a) da sprejema od svojih zadružnikov 

grozdje in ga predeluje v vino, izjemoma 
pa sprejema tudi mošt ali celo vino, ter 
vse to blago vnovčuje za račun svojih 
članov, 

b) da nabavlja za svoje zadružnike vino- 
gradniške in kletarske potrebščine, • 

c) da organizira v skladu z enotnim na- 
črtom obnovo vinogradov, 

č) da gradi strokovnim načelom ustreza- 
joče vinske kleti ter nabavlja orodje in in- 
ventar zanje, 

d) da širi med zadružniki strokovno zna- 
nje s poučnimi zborovanji, tečaji, preda- 
vanji, razstavami in z navodili o vinar- 
Styu. ta kletarstvu. 

e) da se podredi strokovnim navodilom 
narodne oblasti federarne Slovenije o tipi- 
ziranju vin. 

Kjer so krajevne razmere za to primer- 
ne, se delovanje vinarske zadruge združi 
lahko 3 posli sadjarske zadruge. 

Vse te naloge opravlja radi samopomoči 
in izboljšanja gospodarstva svojih članov in 
delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skupščini 
dne 9. III. 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 50 din na oral iü 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkratnim 
zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor ni 
v pravilih drugače določeno, da se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki odse- 
kov in 4 člani, ki jih vse voli skupščina 
z nadpolovično večino glasov za dobo treh 
let. 

Člani upravnega odbora so: 
Peterlin Vera, ••••••••, Šmarje pri 

Jelšah, predsednik, 
Zurman Janko, posestnik, Rogaška Sla* 

tina, 
Legat Janko, posestnik, Rogaška Slatina, 

tajnik, 
Bufolin Oskar, posestnik, Rogaška Sla« 

tina, blagajnik, 
Špec Anton, posestnik, Kozje, 
Strašek Mihael, posestnik, Spodnji Ga- 

bernik, 
Gobec Josip, posestnik, Donačka gora. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta 

predsednik in tajnik upravnega odbora, če 
sta odsotna, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. avgusta 1946. 

Zt 73/46 — Zadr. VII 29/3 

1103. 
Sedež: Slor. Konjice. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1946. 
Besedilo: Vinarska — Sadjarska za- 

druga z o. J. v Slov. Konjicah. 
Naloga zadruge je: 
a) da sprejema od svojih zadružnikov 

grozdje in ga predeluje v vino, izjemo- 
ma pa sprejema tudi mošt ali celò v:no 
ter vse to blago vnovčuje za račun svo- 
jih članov, 

b) da nabavlja za svoje zadružnike 
vinogradniške in kletarske potrebščine, 

c) da organizira v skladu z enotnim 
načrtom obnovo vinogradov, 

č) da gradi strokovnim načelom 
ustrezajoče vinske kleti ter nabavlja 
orodje, ai »Aïe-jutar. zanje. 
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d) da Siri rued zadružniki strokovno 
znanje s poučnimi zborovanji, tečaji, 
predajaj;, razstavami in navodili o vi- 
narstvu in kletarstvu, 

e) da se podvrže strokovnim navodi- 
lom narodne oblasti federalne Sloveni- 
je o tipiziranju vin, 

s) da zasaja in vzgaja po strokovnih 
navodilih sadovnjake zaradi masovne in 
kvalitetne produkcije sadja, 

g) da vnovčuje v predelanem in ne- 
predelanem stanju sadje ter druge so- 
rodne kmetijske pridelke svojih članov 
za njih račun, 

h) da predeluje sadje ter druge kme- 
tijske pridelke svojih članov. Predela- 
vanje se vrši v skladu s celotnim načr- 
tom o predelavi sadja, 

i) da nabavlja, predeluje ali izdeluje 
vse stroje, orodje in ostale potrebščine 
za svoje člane. Pri nabavi in uporabi 
strojev in drugih potrebščn mora biti 
tesno povezana s strojnimi in nabavni- 
mi zadrugami. 

j) da nabavlja za dosego te naloge 
potrebna zemljišča, stavbe in 'nventar, 
zlasti sušilnice in sadna skladišča, 

k) za dosego nalog ustanavlja dreves- 
nice sama ali skupaj s sorodnimi zadru- 
gami v skladu z enotnim n-ičrtom n 
predpisanim sortimentom. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščin: dne 14. VII. 1946 '/.a nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša en sto dinarjev 
in se mora plačati ob vstopu v zadru- 
ga 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
mibijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni načelniki odsekov in 5 članov, ki 
jih vse voli skupščina z nadpolovično 
večino glasov za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so: 
Trstenjak Drago, posestnik, Škalce 1, 

predsednik, 
Zdovc Jože, posestnik, Tepanjski vrh 

št. IG, podpredsednik, 
Krošlj Ivan, posestnik, Škalce št. 45, 

tajnik, 
Gorenjak Ludvik, nameščenec, Škal- 

ce št. 39, blagajnik, 
Gorenjak Anton, posestnik, Škalce 

št. 42, 
Ratej Ivan, posestnik, Vinarje št. 1, 
Zidanšek Anton, posestnik, Skedenj 

št. 15, 
Koželj Karel, posestnik, Nova vas 12, 
Gosak Jože, posestnik, Klokočevnik 

št. 15. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. avgusta 1946. 

Zt 77/46 « Zadr. XII 28/2. 

1104. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1946. 
Besedilo: Fizkulturni magazin, za- 

druga z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na 

skupščini dne 11. julija 1946 za nedo- 
ločen čas. 

Naloga zadruge je: a) nabava lizkul- 
turnih potrebščin za članstvo in dru- 
štva, brez posrednikov, b) ustanavlja- 
nje poslovalnic m prodajaln ter poseb- 
nih odsekov za načrtne nabave in pro- 
daje fizkulturnih potrebščin, c) naje- 
manje in nakupovanje inventarja • 
nepremičnin, kolikor je v zadružno ko- 
rist; d) sklicevanje članskih sestankov, 
prirejanje predavanj in tečajev za po- 
globitev zadružne vzgoje in aktivnej- 
šega sodelovanja ter prebujanje zadruž- 
ne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 50 din, k. se 
vplača ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve s 
tem, da jih nabije na zadružni raz- 
glasni deski. Vab.lo na skupščino poš- 
lje poleg tega vsem okrožnim LOO, v 
območju katerih zadruga posluje ter 
mora biti objavljeno v zadružnem gla- 
silu >Nova zadruga«. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za- 
njo podpisujeta dva člana upravnega 
odbora, od katerih sme enega nado- 
meščati za podpisovanje pooblaščeni 
uslužbenec zadruge. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in 1 do 9 
članov, ki jih voli skupščina za dobo 
3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Šavorn Lojze, trg. pom., Ljubljana, 

predsednik, 
Finžgar Rudi, miz. pom., Begunje, 

tajnik, 
Belopavlović Vinko, trg. pom., Mari- 

bor, blagajnik, 
Thuma Emanuel, bančni uradnik, 

Ljubljana in 
Klasek Slavko, trg. poslovodja, Ljub- 

ljana. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

'dne 28. avgusta 1946. 
Zt 89/46 — Zadr. V 109/1 

Spremembe in dodatki: 
1105. 

Sedež: Mozirje. 

Dan vpisa: 81. avgusta 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. Gornja Savinjska dolina v 
Mozirju. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Klemše Zdravko, Miklavc Stanko, Er. 

mene Ivan, Tratnik Terezija in vpišejo 
se novoizvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Tominsek Ivan, kmet, Dobletina št. 6, 

Nerat Franc, delavec, Radm rje št. 48, 
Breznik Albin, delavec, Luče št. 1, 
U lo jek   Jože,   posestnik,   Sp.   Kraše 

št. 14,' 
Veninsek Anton, čevljar, Bočna št. 18, 
Hren  Alfonz, posestnik, Gornji grad 

št. 92, 
Jeraj Matija, posestnik, Varpolje 

št. 16,' 
Fu/.ir Vinko, kmečki sin, Lepa njiva 

št.  21, 
.Tuvan Jože, splavar, Ljubno št. 52 in 
Razberger  Alojz, upravnik  Nabavne 

in  prodajne zadruge Gornja Savinjska 
dolina z. o. j. v Mozirju. 

Vpišejo se spremembe pravil: 
Čl. 5.: Zadružni delež znaša 100 din.. 
^1. 11.: Zadrugo zastopa upravni od- 

bor. Za zadrugo podpisujeta po 2 člana 
upravnega odbora, od katerih sme ene- 
ga nadomeščati uslužbenec zadruge, ki 
ga  po  predhodni  načelni odločbi  po- 
oblasti upravni odbor. 

Čl. 19.: Vsi člani morajo biti povab- 
ljeni na skupščino najmanj 8 dni pred 
skupščino z objavo na vidnem mestu 
v vsaki poslovalnici in z javnim raz- 
glasom na krajevno običajni način. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 31. avgusta 1946. 

Zadr. VI 173/4 
* 

IlOfi. 
Sedež: Vojnik. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j- 

v Vojniku. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora^ 
Kveder  Ignac, Urlep Jakob. Pušnik 

Mihael, Špes Viktor, Zidanšek Franc in 
Pešak Jožef. 

Vpišejo se novoizvoljeni člani: 
Ulaga Franc, kmet, Vojnik, predsed- 

nik, 
Jankovič Peter, učitelj v pokoju, Voj- 

nik, blagajnik, 
Kolar Martin, krojač, Vojnik, blagaj- 

nik, 
Kristan Ana, kmetovalka, Vojnik, 
Vidmar Ivan, kmetovalec, Prekorje in 
Vivod Ivan, kmetovalec, Socka. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. avgusta 1946. 

Zadr. VI 127/6 
* 

1107. 

Sedež:  Cerknica. 
Dan vpisa: 29. avgusta 1946. 
Besedilo:  Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Cerknici. 
Izbrišejo se član: upravnega odbora 

Meden Jože, Demšar Ludvik, Mlinar 
Franc in Martinčič Janez. ^. 

Vpišejo se novi člani upravnega o' 
bora: Urbas Janez, kmet, št. 116. M°£ 
Franc, kmet, št. 112, Šega Stanko, rn/ 
zar, št. 238 in Homovc Jože, kmet, »» 
145 — vsi iz Cerknice. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 29. avgusta 1946. 

Zadr. IV 140/2 



Štev. 59 Stran 3S3 

1108. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. avgusta 1946. 
Besed lo: Občekoristna zadruga za 

sta-i)C in stanovanja, zadruga z omeje- 
"im jamstvom v Ljubljani. 

Izbriše se član upravnega odbora ing. 
Urbančič Bogdan. 

P že se nov član upravnega odbora 
Sj-nen Mara. poštna uradnica iz Ljub- 
ljane, Gradišče 15. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. avgusta 1046. 

Zadr. III 34/78 

1109. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 30. avgusta 1946. 
Besedilo: Produktivna zadruga čev- 

ljarskih mojstrov, zadruga z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišeta se člana upravnega odbora: 
Erjavc Vinko in Prešeren Josip. 
Vpišeta se nova člana upravnega od- 

bora: 
Starič Franc, Čevljar, Ljubljana, Ulica 

oa grad št. 5 in 
Baretič Vladimir, čevljar, Ljubljana, 

•Pražakova št. 12. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 28. avgusta 1946. 
Zadr. I 115/35 

1110. * 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 23. julija 1046. 
Besedilo:  Nabavna fn  prodajna  za- 

druga z omejenim jamstvom v Ptuju. 
Zadruga temelji odslej na v čl. 5. in 

10. spremenjenih pravilih, sprejetih na 
skupščini dne 5. maja 1946, in sicer: 

Člen 5.: Zadružni delež din 150.— se 
vplača ob vstopu v zadrugo takoj ali pa 
v treh zaporednih mesečnih obrokih. 
On: član, ki ne plača deleža v treh me- 
secih po vstopu, ne more uživati član- 
skih pravic tako dolgo, dokler ni delež 
v celoti vplačan. 

Člen 10.: Upravni odbor sestavljajo 
Predsednik, podpredsednik, tajnik, bla- 
gajnik in trije člani, ki vsi prebivajo 
stalno na sedežu zadruge, torej v Ptuju 
jer toliko članov upravnega odbora, ko- 
likor je poslovalnic. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: 
. Šegula Janko, Domanjko Jože, Gor- 
3Up Jože, Horvat Martin, Krušič Leo- 
pold, Frangeš Štefan in Zdolšek Jakob. 

Vpišejo se pa novoizvoljeni člani 
"Pravnega odbora: 

Belšak FrancSimon, kmet in Član 
trajne agrarne komisije, Ptuj, pred- 
sednik, 

Vidmar Franc, ravnatelj Mestne hra- 
nilnice v Ptuju, podpredsednik, 

Kranjc Jože, šef odseka za finance v 
Pt$u, tajnik, 

Neubauer Maks, Sel odseka za trgovi- 
n<> :n preskrbo v Ptuju, blagajnik, 

Kosec Franc, kovač v delavnici drž. 
železnic v Ptuju, odbornik, 
. Cuč&k Zinka, sekretarka MLO v Ptu- 
ju, odbornik, 

Sisinger Ivan, posestnik na Formimi, 
odborn k, 

Muzek Jožef, posestnik na Ravnem 
polju, odbornik, 

Mere Anton, posestnik v Podlehniku, 
odbornik. 

Gol Anton, posestnik v Gradiscali, od- 
bornik, 

Topolovec Simon, posestnik v Sitežu, 
odbornik, 

Kolarič Anton, kmet na Placarju, od- 
bornik, 

Sopì' Slavko, trgovski pomočnik na 
Grajeni, odbornik, 

Pucko Janez, nadučitelj v Zetalah, 
odbornik, 

Korošec  Martin,   posestnik   pri   Sv. 
Lovrencu na Dravskem polju, odbornik, 

Simonič Anton, posestnik v Hrastov- 
cu. odbornik, 

Toplak Janez, posestnik v Mostju.od- 
[ bornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 23. julija 1946. 

Zadr II 93/6 
* 

1111. 
Sedež: Vuzenica. 
Dan vpisa: 23. julija 1943. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za- 

druga z o. j., Vuzenica. 
izbrišejo se dosedanji člani upravne- 

ga odbora: Kos Alojzij, učitelj na Muti, 
Verdnuk Jakob, kmet, Dravče, Dobnik 
Friderik, zidar na Muti; 

vpišejo pa se novoizvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Mravljak Tone, zasebnik, Vuzenica 
št. 34, 

Žitnik Zmago, železničar, Vuzenica 53, 
Friefeld Norbert, lesni trgovec, Vu- 

zenica 46, 
Mlinaric Josip, kovač na Muti 12, 
Pisnik Josip, železničar, Št. Janž 11. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 23 julija 1946. 

Zadr  I 21/27 
* 

1112. 
Sedež: Jurjevica. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Jurjcvici. 
Na podlagi zapisnika I. redne letne 

skupščine od 18. aprila 1946 se izbri- 
šejo v zadružnem registru izstopivši 
člani upravnega odbora. 

Sile Franc, delavec iz Jurjcvice št. 
25, tajnik, 

Ozvald Franc, iz Jurjevice št. 31, bla- 
gajnik, in 

Šile Franc iz Jurjevice št. 16, odbor- 
nik, 

vpišejo pa se novoizvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Klun Ivanka, absolventinja trg. šole, 
stanujoča v Brezah št. 12 pri Ribnici, 
tajnica, 

Boh Alojzij, kmet in posestnik v Jur- 
jevici št. 44, blagajnik, in 

Pahulje Alojzij, kmet in posestnik v 
Slatniku št. 14, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mesiu 

dne 1R. jitiJîn -i*M6. 
Zadr 11 56/2 

1113. 
Sedež: Kočevje. 

Besedilo: Nabavna in prodajna za/- 
druga z omejenim jamstvom v Kočevju. 

Na podlagi zap snika L rednega obč- 
nega zbora z dne 24. marca 1946 se .z- 
briše izstopivša članica upravnega od- 
bora Rauh Marija, kmetovalčevf? hči iz 
Kočevja, vpiše pa novoizvoljeni član od- 
bora Vidoševič Ivan, gostilničar v Ko- 
čevju št. 96. 

Obenem se vpiše, da so se pravila te 
zadruge v 5. členu spremenila tako, da 
znaša delež odslej 100.— din. Višina 
jamstva kot doslej, in sicer, da vsak za- 
družnik jamči še z lOkratn m zneskom 
vpisanih deležev. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 23. junija 1946. 
Zadr II 34/3 

1114. 
Sedež: Krško št. 23. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Krškem. 
Po zapisniku občnega zbora dne 17. 

marca 1946 in zapisniku III. redne seje 
upravnega odbora z dne 29. aprila 1946 
se izbrišejo izstopivši člani upravnega 
odbora: 

Radej Jože, Agrež Vlado, Zalar Al- 
bin, Jelen Franc, Pire Franc, Kirhma- 
jer Jože, 

vpišejo pa novoizvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

P:rc Slavko, posestnikov sin, Lesko- 
vec, tajnik, 

Teršelič Anton, posestnik, Skopice, 
podpredsednik, 

Mladič Janko, posestnik, Raka, odbor- 
nik, 

Zeljko Ivan, uradnik, Videm, odbor- 
nik, 

Novak Franc, trgovski pomočnik, Stu- 
denec, odbornik, 

Planine Franc, posestnik, Stari grad, 
odbornik. 

Burja Alojz, brivec, Krško, odbornik, 
Podgoršek Jože, trgovski pomočnik, 

Videm, odbornik, slecjnji kot upravnik, 
ki podpisuje skupno s še enim članom 
upravnega odbora. 

Obenem se vpiše sprememba pravil, 
in sicer: 

v 1. členu obsega okoliš zadruge kra- 
je: Krško, Stara vas, Stari grad, LeskO- 
vec, Veliki Podlog, Raka, Bučka, Stu- 
denec, Skopice; 

v 5. členu jamči vsak. zadružnik le z 
dvajsetkratnim zneskom vpisanih dele- 
žev; 

10. člen se glasi, da sestavljajo uprav- 
ni odbor: predsednik, tajnik, blagajnik, 
morebitni načelniki odsekov in šest od- 
bornikov, od katerih je eden podpred- 
sednik 

v 11. členu: zadrugo zastopajo in za- 
njo podpisujejo: predsednik in tajnik 
kot doslej, daje tudi na novo postav- 
ljeni upravnik. Ce so t: odsotni, pa za 
to pooblaščena člana upr.avnega odbora, 
Okrožno kot (rg. sodišče v Novem mestu 

dne 23. junija 1946, 
Zadr II 15,2-3 
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1115. 
Sedež: Novo mesto, Trdinova cesta 1. 
Besedilo: Hranilnica »n posojilnica v 

Nov m mestu reg. zadr. z ncom. zavezo. 
Na podlagi obstoječih zadružnih pra- 

vn +*v zapisnika o seji upravnega od- 
bora od 8. julija 10 IG se vpiše novo po- 
stavljeni nameščenec zavoda tov. Lavrič 
J " - " n 'nestu, Trdinova cesta 
št. 1, in sicer kot tajnik, blagajnik :n 
Prokurist. Podpisoval bo za zadrugo 
vedno skupno s še enim članom uprav- 
nega odbora ter bo pristavil svojemu 
lastnoročnemu podpisu prokuro ozna- 
čujoči znak >ppa«. 

1 Hkrati se pri že registriranih članih 
upravnega odbora tov. Zupančič Alojzu 
izbriše beseda tajnik, pri tov. Vidrh 
Vinku pa beseda blagajnik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 12. julija 1946. 
Zadr I 3/78 

1116. 
Sedež: Novo mesto, Sokolska ulica 3. 

Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 
ga z «mejenim jamstvom v Novem me- 
stu. 
' Na podlagi zapisnika prvega rednega 
občnega zbora od 5. maja 1946 ter skle- 
pov sej upravnega odbora z dne 12. 
maja in 2. junija 1946 se v zadružnem 
registru pri gornji zadrugi 

I. izbrišejo naslednji izstopivši člani 
upravnega odbora: 

Malasek Franc, podpredsednik, Le- 
skovic Viktor, blagajnik, Musar Franc, 
Žafran Janez, Picek Edi, Potočar Vil- 
ma, Šetinc Lado, Plevnik Valentin, od- 
boi.iik. in Vrtačnik Anton, pooblaščeni 
uradnik. 

II. vpišejo na novoizvoljeni Člani 
upravnega odbora: 

Šuštar Jože, sodni uradnik Novo me- 
sto, Ljubljanska cesta št. 22, podpred- 
sednik, 

Plevnik Valentin, železničar, Smihel 
št. 60, blagajnik, 

Kolenc Milka, uradnica, Gerdešičeva 
ul. št. 4, odbornik, 

.Florjančič Pepi, poštar, Št. Peter št. 
41, odbornik, 

Bedek Franc, posestnik, Gaberje št. 
36, odbornik, 

Stezinar Leopold, posestnik, Gorenja 
vas št. 28, odbornik, 

Marine Martin, učitelj, Velike Brus- 
nice št. 66, odbornik, 

Avbar Alojzij, železničar, Bršljin št. 
26, odbornik, 

Picek Edi, uradnik zadruge, Novo 
mesto, Ločenska cesta št. 8, kot poobla- 
ščeni uradnik. 

Hkrati ne vpiše sprememba 5. čle- 
na pravil tako, da znaša zadružni delež 
odslej 100.— din, jamstvo pa je deset- 
kratno. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 5. avgusta  1946. 
Zadr I 20/37 

1117. 

Sedež: Sevnica 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Sevnici. 
Vpiše se, da je upravni odbor na 

svoji 16. redni seji z dne 17. maja 1946 
pooblastil Šetino Petra, ki je upravnik 
te zadruge, da je upravičen skupno s še 
enim članom upravnega <-dbora podpi- 
sovati za to zadrugo. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 21. junija 1946. 
Zadr II 3S/3 

* 
1118. 

Sedež: Sodražica. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omej. jamstvom v Sodražici. 
Na podlagi zapisnika I. redne skup- 

ščine z dne 17. marca 1946, se izbriše 
tajnica upravnega odbora Mikolič Ne- 
žika, zaradi izselitve, vpiše pa namesto 
nje novoizvoljeni odbornik Petrič Fran- 
ce ml., trg. pomočnik v Sodražici št. 97. 

Hkrati se vpiše sprememba 5. člena 
zadružnih pravil tako: Zadružni delež 
znaša odslej 100.— din. Vsak zadruž- 
nik jamči še z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

V ostalem so pravila nespremenjena. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 22. junija 1946. 
Zadr II 28/2 

1119. 

Sedež: št. Janž. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z om. 
jamstvom v št. Janžu. 

Vpiše se sprememba, da znaša za- 
družni del 200 din !n ne 100 din, kot 
je v sklepu od 18. januarja 1946 prvot- 
no navedeno. 

Okrožno kot trg. sodišče v Novem 
mestu 

dne 10. julija 1946. 
Zt 7/46 - Zadr II 69/1 

' * 
1120. 

Sedež: Trebnje. 
Besedilo: Posojilnica v Trebnjem, re- 

gistrovana zadruga z neomej. jamstvom. 
Na podlagi zapisnika občnega zbora 

z dne 14. aprila 1946 se izbrišejo na- 
slednji izstopivši člani načelstva: 

Podpadec Anton, Kamni potok 10, 
Saje Alojzij, Zabjek št. 4, 
Zaplatar Karel, Sv. Helena št. 10, 
Novak Janko, Račje selo št. 2 in 
Kolenc Jože, Križ št. 10, 
b) vpišejo se novoizvoljeni član; na- 

čelstva: 
Zupančič Jože, pos. v Trebnjem 23, 
Dular Ignacij, pos. v Rodnah št. 17, 
Eržek   Anton.  pos.  v  Dol.  Medved- 

jem selu št. 6, 
Pavlin Rafael, pos. v Sv. Štefanu 8, 
Resnik Anton, delavec v Hohovci št. 

7 pri Sv. Križu. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 22. junija 1946. 
Zadr I 6/37 

Izbrisi: 
1121. 

Sedež: Dol pri Hrastniku. 
Dan izbrisa: 5. junija 1946. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in Pr0" 

(lajna zadruga v Dolu pri Hrastniku &• 
z o. j. 

Zaradi spojitve s sprejemajočo zadru- 
go Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 
v Hrastniku. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 5.  junija 1946. 

Zadr V 304/47 
# 

1122. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 19. avgusta 1946. 
Besedilo: Gradbena hranilnica in Pf 

sojilni a, zadruga z omejenim jamstvom 
v Ljubljani v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 19. avgusta 1946. 
Zadr X 357/4 

Register 
državnih gospodarskih podjeti.1 

Vpisi: 

l. 3337 

Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 2. septembra 1946. 
Besedilo: Krajevno podjetje »Nakup ï!' 

vine in prodaja mesa« (skrajšano): »ïfo*1' 
promes«. 

Poslovni predmet: nakup živine in Pr0r 

daja mesa. .. 
Podjetje je ustanovil: Krajevni Ijuds*1 

odbor Borovnica, .. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: upravjj* 

neposredno KLO Borovnica po naslednja 
odbornikih, ki tudi podpisujejo za podjetja; 

Makovec Janez, Petrič Karol, Petrove» 
Alojzij in Cerk Janez, vsi iz Borovnice.   . 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni odrt., Ljubljana 
dne 3. septembra 1946. 
Štev. 5818-11—1946. 

Oklici •••• 
To 263/46 •• 

Tožeča stranka Cic Jožef, tov. delavec v 
Mariboru, Mlinska ul. 9, je vložila »^ 
toženo stranko Cic Marijo roj. Slame, g 
spodinjo v Mariboru   Miklošičeva :"iea^ 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na razv- , 
zakona. .        a3 

Ustna javna razprava je razpisana 
dan 21. septembra 1946 ob 8. uri pn -eLJ 

sodišču, soba št. 84. • 
Ker bivališče tožene stranke ni ^.an<y,, 

sodišče postavlja za skrbnika na e}? ^ 
Kneza Jožeta, odvetniškega pripravni«:a • 
okrožnem sodišču v Mariboru, .ki bo lo^ov0 
zastopal na njegove stroške in -na nj fc ^ 
nevarnost, dokler se toženi sam ne p ,, 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. avgusta 1946, 
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To 592/46 3206 
I ožeča stranka Fras Amalija roj. Knez, 

zasebnica v Benkovcu, je vložila zopfcr Fra- 
sa F ranca, zasebnika v Sv. Jur ju ob Ščav- 
nici. sedaj neznanega bivališča, tožbo na 
razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je razpisana na dan 
21. septembra 194G o (ioli 8. uri pri tuk. 
sčdi&ču v sobi št. 84. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
ji je sodišče postavilo za skrbnika na čin 
tov. Lečnika Miloša, tajnika tuk. sodišča, ki 
bo zastopal toženca na njegovo nevarnost in 
6troške, dokler se sam ne javi ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. avgusta 1946. 

To 557/46 3204 
Tožeča stranka Matulj Angela roj. Div- 

jak, delavka v Studencih, Gozdna ulica 5, 
je vložila zoper toženo stranko Matulja Leo- 
polda, ključavničarja ravno tam, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava v tej stvari je raz- 
pisana na dan 21. septembra 1946 ob 9. uri 
Pri Vem sodišču v sobi št. 84. 
. Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
ji je postavljen za skrbnika na čin tov. 
Knez Jože, odvetniški pripravnik pri tuk. 
sodišču, ki bo zastopal toženca na njegove 
stroške in nevarnost, dokler se sam fle javi 
a" ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. avgusta 1946. 

To 23/45      -.,''., 3205 
Tožeča stranka Šenekar Terezija, posest- 

Dica v Šaloveih, je vložila zoper toženo 
stranko Šonekarja Alojza, posestnika v Ša- 
lovcih; sedaj neznanega bivališča, tožbo na 
razvezo zakona. 

Ustna javna razprava v tej stvari je raz- 
pisana na dan 21. septembra 1946 ob 10. 
in pol uri pri tem sodišču v sobi št. 84. 

Ker -bivališče tožene stranke ni znano, 
ji je postavljen za skrbnika na čin tov. 
Lečnik Miloš, tajnik tuk. sodišča, ki bo 
zastopal toženca na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se sam ne javi ali ne ime- 
nuje .pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 30. avgusta 1946. 

ïo 558/46 3203 
..Tožeča stranka Znofl Zofija roj. Rečnik, 
SlvUja v Mariboru, Delavska 14, je vložila 
*°Per toženo stranko Žnolla Sigmunda, klju- 
čavničarja v Mariboru, ravno tam, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona'. 

.Ustna javna razprava v tej stvari je raz- 
pisana na dan 21. septembra 1946 ob 10. in 
Pol uri pri tem sodišču v sobi št. 84. 
.. Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
ä Je postavljen za skrbnika na čin tov. 
ft-noz-Jože, odvetniški pripravnik tuk. so- 
dišča. Ta bo toženca zastopal na njegove 
£troške in njegovo nevarnost, dokler se sam 
ne Javi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mnrihoru 
dne 80. avgusta 1946. 

I Sp 660/46-2 3149 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Prešerna Antona, roj. 31. maja 1914, 
tov. delavca, nazadnje stan. v Vrbi št. 
5, so mobilizirali partizani dne 5. apri- 
la 1944 in je bil poslan na Primorsko, 
odkoder se ni več javil. Od takrat da- 
lje n; o njem nobenega glasu in je 
verjetna domneva, da imenovani n: več 
med živimi. 

Na predlog sestre imenovanega Preše- 
ren Ivane, gospod, pomoč, v Vrbi št. 5, 
p. Žirovnica, se uvede postopanje za 
proglasitev za mrtvega. Komur je o 
Prešernu Antonu kaj znano, naj javi to 
sodišču ali skrbniku Mihi Malovrhu, 
tus. tajniku do 1. novembra 1946. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 26. avgusta 1946. 

* 
I Sp 57/46—2 3251 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Bolta Alfonz, ein Mihaela in Terezije 
roj. Flis, rojen 2. VIII. 1901 v Domža- 
lah, delavec, nazadnje stanujoč v Dom- 
žalah, Radio cesta 5, je bil v jeseni 
1943 od Nemcev aretiran, odpeljan naj- 
prej v Begunje, nato pa poslan v Dort- 
mund. V začetku 1944 je bolnica v 
Wimbernu njegovim svojcem sporočila, 
da se je hudo ponesrečil. Od tedaj se 
ni več javil in pisma, naslovljena nanj, 
so bila vrnjena z oznako, da je naslov- 
nik umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se na predlog njego- 
vega brata Bolte Ivana, čevljarja iz 
Domžal, Taborska cesta 14, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku KlemenČiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Bolta Alfonz se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. I. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 3. septembra 1946. 

* 
I Sp 473/46-7 3252 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Vidergar Lovrenc, sin Martina in 
Pavle roj. Avbelj, rojen dne 8. VIII. 
1903 v Straži, gospodarski pomočnik, 
nazadnje stanujoč v Lescah št. 6, je od- 
šel 25. III. 1944 k partizanom. Zadnji- 
krat je bil opažen v juniju 1944 v No- 
vakih pri Cerknem na Primorskem, ko 
je bil z Vojkovo brigado na poti proti 
Zelinu. Od tedaj ni o njem nobenega 
glasu več. s 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegovega polbrata Vehovca 
Jožeta, Čevljarja iz Straže 42, uvede po- 

stopanje za proglasitev za mrtvega, ter 
se izdaja pozh, da se o pogrešanem po- 
roča sodi.-ču ali s tem postavljenemu 
skrbniku KlenienČJču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku.. 

Vidorgar Lovrenc se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gar? da kako vest o sebi. 

Po 1. •. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 3. septembra 1946. 

* 
Ok 66/46—6 3198 

Uvedb» postopanja za progla- 
sitev 2-a mrtvega 

Senger Stanislav, rojen 12. XI. 1909 na 
Glincali, sin Ivana in Terezije roj. Lužar, 
livar, oženjpn, stanujoč v Kožarjih št 122, 
je bil dne 30. V. 1944 aretiran in odpeljan 
od domobrancev na Brezovici in baje usmr- 
čen ter od tedaj ni nobenega glasu več ò 
njeni. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo na- 
stopila zakonita domneva smrti, se uvede na 
prošnjo Senger. Jožefe, pletilje, Kožarje 
st. 122, postopanje'za proglasitev za mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da se o pogrešancu 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Senger Jožefi. 

Senger Stanislav so poziva, da se zglaji 
pri podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sobi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. avgusta 1946. 

* 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

VI Sp 357/46 3247 
Grah Franc, rojen dne 21. II. 1916, 

klepar, nazadnje stanujoč v Pobrežju, 
Cankarjeva ul. 6, je bil meseca okto- 
bra 1943 prisilno mobiliziran v nemško 
vojsko ter je služboval pri lahki arti- 
leriji; zadnjič je pisal februarja 1945, 
od takrat pa ni več glasu o njem. Po- 
izvedbe preko Rdečega križa, z ogla- 
som v časopisu in objavo po radiu so 
bile brezuspešne. Ker je tedaj verjetno, 
da je Grah Franc mrtev, se uvaja na 
predlog njegove žene Grah Filomene 
postopek za proglasitev za mrtvega in 
se mu postavlja za skrbnika tov. Rajšp 
Zoran, uradnik okrajnega sodišča v Ma- 
riboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o po-, 
grešanem, se pozivlje, da to javi sodi- 
šču ali postavljenemu skrbniku do 15. 
decembra 1946. Po preteku tega roka 
in izvedb! dokazov se bo sklepalo o 
proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. Vi- 
dne 28. avgusta 1946. 

* 
V Sp 436/46—2    ' 3246 

Platajs Ivan, rojen dne 17. IV. 1917 
v Sveranah št. 10, župnije Marija Snež- 
na, rim. kat. vere. zakonski sia Ivana 
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iu Marije Platajs roj. Stren, od 7. HI. 
1943 poročen z Zol jo Ferk, uazadnje 
sedlar v tovarni pap.rja in lepenke na 
Sladkem vrhu, stanujoč v Selnici ob 
Muri št. 131, je bil dne 22. Vili. 1943 
nasilno mobiliziran ter nato vpoklican 
v nemško vojsko in poslan v vojaško 
izobrazbo v Augsburg. Po preteku ne- 
kaj časa nato je odrini na rusko vzhod- 
no fronto, kjer je bil v Ratiboru v vo- 
jaški sedlarski delavnici in obenem ja- 
halni obveščevalec. Njegova žena Zolija 
Platajs je dne 9. marca 1945 prejela 
zadnje poročilo od njega pod vojno 
pošto št. 16535 A in od tega časa se 
pogreša. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastop.ia zakonita domneva smrti v 
smislu § 24/1 o. d. z., se uvede na 
prošnjo vdove Zofije Platajs, uradnice 
pri KLO Selnica ob Muri št. 131, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču. 

Platajs Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podp.sanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo vdove Zofije Platajs 
odloČilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 
dne 2. septembra 1946. 

* 
VI Sp 353/46 3248 

Vukmanič Robert, rojen dne 2. IX. 
1898 v Zagrebu, nazadnje stanujoč v 
Mariboru, Betnavska 86, faktor v knji- 
goveznici Mariborske tiskarne, je bil od 
okupatorja leta 1941. izseljen na Hrvat- 
sko, kjer je bil dne 9. VI. 1944 od voj- 
nega sodišča v Zagrebu obsojen na 10 
let težke ječe. Poslan je bil nato v kaz- 
nilnico v Mitrovici, od tam pa v Lepo- 
glavo. Iz Lepoglave je bil aprila 1945 
s transportom poslan v Jasenovac, ka- 
mor pa ni prispel. Ves transport je iz- 
ginil in so ga gotovo ustaši likvidirali. 
Ker je tedaj verjetno, da je Vukmanič 
Robert mrtev, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Vukmanič Marije postopek 
za proglasitev pogrešanega za mrtvega 
ter se mu postavlja za skrbnika tov. 
RajŠp Zoran,- uradnik okrajnega sodi- 
šča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi eodišču 
ali pa postavljenemu skrbniku do 15. 
decembra 1946. Po preteku tega roka 
in izvedbi dokazov se bo odločilo o 
proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI, 
dne 24. avgusta 1946. 

* 
Sp 447/46—2- 3159 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Prikerznik Marija roj. Kreuh, rojena 
v Slovenjem Gradcu, okoli 50 let stara, 
posestnica Spanerjeve kmetije na Stra- 
iišču št. 9 OKO Prevalje, je bila mese- 
ca maja 1944 odvedena od Nemcevv 
neko koncentracijsko taborišče y bliži- 

ni Berlina. Od dneva odvedbe se ni nik- 
dar već jav.la doniae m. Po pripovedo- 
vanju pa je bila v taborišču bolna it) 
kot laka  vpejieljena. 

Ker je potem takem 'verjetno, da je 
Prikerznik Marija unirla, «e maja na 
prošnjo njenega pastorka Prikeiznik 
Ivana, (»ose-tiiika na Brezn v\ st. U pri 
Prevaljah, postopanje v dokaz »mrli 
pogrešane in se izdaja poziv, da ne do 
5. decembra 1946 o pogrešani poroča 
sodišču ali s Inni postavljenemu skrb- 
niku Cegovniku Fil pu. godnemu urad- 
niku okrajnega sodišča v Prevaljah. 

Po preteku tega  roka in po izvedb. 
dokazov se bo o dokazu smrti odločilo. 

Okrajno sodišče v Prrvaljah 
dne 24. avgusta 1946. 

• 
Sp 298/46-2 3221 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Prezelj Franc, rojen 14. IX. 1919 v 
Davči, posestnika sin, nazadnje stanujoč v 
Davči št. 51, je bil dne 23. aprila 1045 v 
Halozah št. 34, okraj Ptuj, od Nemcev are- 

. tiran in odveden v Zgornjo Pristavo in od 
tedaj ni več glasu o njem. 

Ker je verjetno, da je imenovani umrl, 
se na predlog njegovega očeta Prezlja Iva- 
na, posestnika v Davči št. 51, uvaja po- 
stopek za proglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogreša- 
nem, se poziva, da to javi sodišču ali po- 
stavljenemu skrbniku Štuklu Jakobu, urad- 
niku pri okrajnem sodišču v Škofji Loki, 
do 1. januarja 1947. 

Po preteku tega roka bo sodišče na vno- 
vično   prošnjo   odločilo   o   proglasitvi  za 
mrtvtga. 

Okrajno sodišče v škofji Loki, odd. L, 
dne 30. avgusta 1946. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
Ok 101/46-2 3222 

Lipar Jože, roj. 4. III. 1911 v Trbovljah, 
rudar, nazadnje stanujoč v Trbovljah-Lokah 
429, •• odšel dne 27. VI. 1944 v partizane 
ter se do danes še ni vrnil. Zadnja vest o 
njem je bila 4. I. 1945 iz Slivne nad Va- 
čami. 

Ker obstoji tedaj upravičena domneva, da 
je Lipar Jože mrtev, se na predlog njegove 
žene Lipar Angele, gospodinjo v Trbovljah- 
Lokah 482, uvede postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Langerju Francu, sod- 
nemu uradniku v Trbovljah. 

Lipar Jože se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 1. II. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I-, 
dne 2. septembra 1946. 

Ok 103/46—2 3224 
Selič Anton, roj. 6. VII. 18Ô8 v Sevnici, 

rudar, nazadnje stanujoč v Trbovljah-Lokah 
I 476, ie odšel dne 18. IX. 1944 v partizane 

Ln vstopil v delavno čelo Kolovrat, od    <d*r 

se •• zadnj.ć javil 23. XII. 1944. 
Kei obilo.)i tedaj upravičena domneva, 

da je Selic Anton mrtev, se na predlog nje- 
gove žene Selic Justine, gospodinje v Tr- 
bovljah-Lokah 476, uvede postopanje za 
proglasitev za mrlvega ter se vsakdo po- 
ziva, da o pogrešanem poroča sodišču aH 
s tem postavljenemu skrbnku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Selič Anton se poziva, da SP zglasi P1*' 
podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 31. XII. 1947 bo sodišč na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtvega* 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I> 
dne 2. septembra 1946. 

,Ok 104/46-2 * 3225 
Vrbnik Andrej, roj. 8. XI. 1904 v Gri- 

žah pri Celju, rudar, nazadnje stanujoč^ v 
Prapretnem št. 25, p. Hrastnik, je odšel 
dne 19. V. 1944 v partizane ter se do da- 
nes še ni javil. 

Ker obstoji tedaj upravičena domneva, 
da je Vrbnik Andrej mrtev, se na predlog 
njegove žene Vrbnik Pavle, gospodinje v 

Prapretnem št. 237, p. Hrastnik, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in £9 

vsakdo poziva, da o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrbniku 
Langerju Francu, sodnemu uradniku v Tr- 
bovljah. 

Vrbnik Andrej se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. _ , 

Po 1. VI. 1947 bo sodišče na vnovi^1 

predlog odločilo o proglasitvi za mrtve?8- 

Okrajno sodiščo v Trbovljah, odd. !•» 
dne 31. avgusta 1946. 

Ok 102/46-3 * 3223 

Uvedba postopanja v doka«5 

smrti 
Skrinjar Alojz, roj. 29. VII. 1907, rudar, 

nazadnje stanujoč v Dolenji vasi 63, p. za" 
gorje, je odšel dne 23. junija 1944. leta » 
partizane in je po izjavi tovariša Kadunc 
Jožefa padel sredi decembra istega let.3 

borbi z okupatorjem in belogardisti nekje 
okolici Gradaca na Dolenjskem. ; 

Ker obstoji tedaj upravičena ^oniu*^'' 
da je Skrinjar Alojz mrtev, se na Pr^.';| 
njegove žene Skrinjar Angelc, gospodinj 
v Dolenji vasi 63, p. Zagorje, uvede po»1* 
panje v dokaz smrti ter se izdaja poziv, 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s l 

postavljenemu skrbniku Langerju Fran  » 
sodnemu uradniku v Trbovljah. .   rj 

Skrinjar Alojz se poziva, da se z^\x$g0 
podpisanem sodišču ali drugače da 
vest o sebi. ^nviM 

Po 31. XII. 1947 bo sodišče na rt°•»> 
predlog odločilo o proglasitvi za nrnveg • 

Okrajno sodišče v Trbovljah, o**»   '' 
dne 2. septembra 1046- 

* 3240 
Z 641/46 

Oklic neznanim dedičem ^ 
Dne 15.  XI.  1941  je bil fot   leo- 

od okupatorja ustreljen D o ',?. ,e ja« 
pold, tapetaik v Celju. Zapustu J 
redbo poslednje volje. 
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jkodisc'u »I znano, če in katere osebe 
majo dedno pravico do zapuščine al; 

iz k zaPu>čine. Pozivajo se vsi, ki imajo 
katerega koli pravnega naslova pra- 

•c° d° zapLwè'ne, da svojo dedno pra- 
°o izkažejo iiv prijavijo v G mesecih 

Pri Podpisanem sodišču, ker se bo sicer 
po preteku tega  roka zapuščina, ki j' 
J  Postavljen za skrbnika Gorjanc Jožef, 
Cestnik v Celju, Mariborska 52, raz- 
^?v,ia?a le s tistimi dediči, ki se bodo 
v gasili,  ter se  njim  prisodila. 
.roziva se tudi njegov nezakonski sin 
ut°ü Henrik, da se javi. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 30. avgusta 1946. 

°k 112/46-4 * 3198 

Amortizacija 
% prošnjo Zveze žel. prevoznih delav- 
v in nameščencev, tajništva za Slovenijo 

naU^ecie PostoPanie za amortizacijo zdolaj 
uvedenih  vrednotnic,  ki so baje deloma 

feerie, deloma izgubljene ter se imetniki 
•ivaj0) da •••1•.•.••0 v ^veh mesecih po 
•. Javi v Uradnem listu svoje pravice, sicer 

' se po preteku tega roka izreklo, da so 
vreoJiotnice brez moči. 

•^namenilo vrednotnic: 
Knjižice Kreditne   zadruge   uslužbencev 

rz- železnic v Ljubljani z o. j., in sicer: 
L. knjižica   tekočega   računa  štev. 28 s 

manjem 247 diu Ha ime Železniško glasbe- 
^0, dntìtvo Maribor, 

-, taiji/ic'a  tekočega  računa štev.  40 s 
«lijem 4Ü1 din na ime Železniško glasbe- 

uruštvo Pragersko in okolica, 
rf- knjižica tekočega   računa  štev.  G9  s 

Jaöjem 385 din na ime Narodno železni- 
*° glasbeno društvo Drava v Mariboru, 

? ^vložna knjl/.ca štev. 1790, s stanjem 
^•"0 din na ime UJNŽB podružnica Celje, 
jj- vložna knjižica štev. 4517 s stanjem 

^4.% din na ime UJNŽB, podružnica 
Rakek, 
,D

6- vložna knjižica štev. 2336 s stanjem 
•'0 din na ime UJNŽB, podružnica Tr- 

nJ- vložna knjižica štev. 4128 s stanjem 
4,-90   din  na  ime   UJNŽB,  podružnica 
Šk

R°% Loka, 
2-5-vložna knjižica štev.  1125 s stanjem 
t'd8-80 na ime UJNŽB, podružnica Zidani 
«lost, 
••- vložna knjižica štev. 1997 s stanjem 
sin 1    ^'n   na   'me   Narodno železniško 
g ^•••• društvo Sloga v Ljubljani, 
48 7ri vložna knjižica štev. 4010 s stanjem 
». -'0 din  na ime Udruženje železniških 
un°vnikov v Ljubljani, 
j^1- vložna knjižica štev. 3793 s stanjem 
7r? din na jme Glasbeno društvo Sloga, 
4l(iani most. 

Okrajno sHiliščo v Ljubljani 
dne 28. avgusta 194G. 

T * 
111 SP 1C3/4C—16 3230 

Dražbeni oklic 
in poziv k napovedi 

> Na predlog Mlakar Amalije, posestnice v 
£^ečki vasi št. 62, pošta Poljčane, ki jo 
odstopa Humer Jože, odvetnik v Slov. Ko- 

njicah, bo zoper Mlakarja Antona, posest- 
nika v Spodnjih Lazah št. 24, 

dne 30. oktobra 1946 ob 9. uri 
pri tem sodišču št. 5 na podstavi s tem 
odobrenih dražbenih   pogojev   dražba na- 
slednjih nepremičnin: 

zemljiška knjiga  Zg.  Laže,  vi.  št.  94, 
označba nepremičnin: kmečko posestvo v 

Spodnjih Lažah, obstoječe iz zidane hiše z 
gospodarskim poslopjem in svinjaki, njiv 
17.761 m2, travnikov 13.473 m', pašnikov 
7.280 m2, gozdov 33.175 m2. 

Cenilna vrednost: din 349.754.—. 
Najmanjši ponudek: din 349.754.—. 
K nepremičnini zemljiška knjiga Zgornje 

Laže vlož. štev. 94 spadajo naslednje pri- 
tikline: 1 krava s teletom, 5 prašičev, 
1 slamoreznica, 1 sadni in grozdni mlin, 
l železni in 1 lesen plug, 1 brana, 5 raz- 
ličnih vozov, 3 sodi z vsebino 1.150 1, 1 kad 
600 1 in razno drago kmetijsko orodje v 
cenilni vrednosti 45.680 din. 

Skupno z nepremičninami se bodo pro- 
dale tudi naslednje premičnine; razno po- 
hištvo, kuhinjska posoda in oprava v cenilni 
vrednosti 2.940 din. 

Pod. najmanjšim ponudkom se ne pro- 
daja. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah kot 
zemljiškoknjižno sodišče naj zaznamuje do- 
ločitev dražbenega naroka. 
Okrajno sodišče v Slov. Konjicah, odd. III., 

dne 31. avgusta 1946. 

Razna oblastva 

Št. 1508/46 
Razpis 

3280 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje mesto strojepiske. Pogoji za spre- 
jem so naslednji: najmanj nižja sred- 
nja šola z malo maturo. Prednost ima- 
jo prosilke z znanjem tujih jezikov in 
prakso. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi do- 
kumenti, naj se vložijo na rektoratu 
univerze najkasneje do 20. septembra 
1946. 

Rektorat univerze • Ljubljani 
dne 3. septembra 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

Razno 
3215 3—1 

Poziv upnikom 
Z odločbo MLO, odd. za TP, št. 10781/46 

z dne 17. julija 1946 je prešla tvrdka 
Triumf, čevljarska delavnica v Ljubljani, 
Kolodvorska ulica št. 11, v likvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje ter- 
jatve proti tvrdki v zakonitem roku na 
naslov tvrdke Triumf, čevljarska delavnica 
v likvidaciji, Ljubljana, Kolodvorska ulica 
štev. 12. 

Likvidatorja 

3191—3—2 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, odd. za TP št. 10832/ 
/46 z dne 17. julija 1946 je prešla tvrd- 

 atrap. 387 

ka Kassig uniformski zavod v sLjublja 
ni, M.kloš;"eva cesta 17, v likvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti tvrdki v zakon:tem roku 
na naslov tvrdka Kassig v likvidaciji, 
v roke likvidatorjev Florjančiča M. in 
Vajta C, uradnikov uprave mestnih 
podjetij, Ljubljana,Gradišče 7/1. 

Likvidatorja 
* 

3182-3-2 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, odd. za TP št. 10829/ 
/46 z dne 18. julija 1946 je prešla tvrd- 
ka Žitnik Rudolf, kleparsko podjetje v 
Ljubljani, Ambrožev trg št. 9, v likvi- 
dacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti tvrdki v zakonitem roku 
11 naslov tvrdke Žitnik Rudolf, klepar- 
sko podjetje v likvidaciji, Ljubljana, 
Ambrožev trg št. 9. 

Likvidatorja 

Izgubljene listine 

Izgubila sem izkaznico OF, izdano od 
četrti Bežigrad-Ljubljana na ime Avsič 
Marija iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
3281 Avšič Marija 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi evi- 
denčne tablice št. S-9867, izdano od mi- 
nistrstva za lokalni promet v Ljubljani 
na ime Bartol Anton iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
3270 Bartol Anton 

Izgubil sem izkaznico za kolo znam- 
ke  »Ideal«,  št.  4234,  izdano od  KLO 
Ljutomer   ter  jo  is  tem  preklicujem. 

Bezjak Franc, Bratonečice 23. 
3250 p. Sv. Tomaž pri Ormožu. 

Izgubil sem šofersko izkaznico, izda- 
no od min. za lok. prora, v Ljubljani 
na ime Ciuha Franc iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
3268 Ciuha Franc 

Izgubil sem evidenčno tablico št. S-0058 
za motorno kolo, izdano od min. za lokalni 
promet v Ljubljani na ime Cizej Mirko, 
Prekopa-Vransko. S tem jo preklicujem. 
3227 Cizej Mirko 

Izgubil sem spričevalo o višjem te- 
čajnem izpitu (maturitetno) na ime Col. 
lauti Janez, izdano 1. 1944/45. od >Stal- 
ne izpitne komisije za srednješolske iz- 
pite za borce in aktiviste v Ljubljani* 
in ga s tem preklicujem. 
3269 Collauti Janez 

Izgubila sem osebno izkaznico It. 086342, 
izdano 25. avg. 1945 od komande NM v 
Ljubljani na ime Dimec Marica iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
3229 Dimec Marica 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO na Brezovici pri Ljubljani na 
ime  D T°5\  Karl  iz Brezovice  35.  S 
tem jo preklicujem. 
3271 Doležal Kari 
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Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO Jesenice, železniško izkaznico, 
izdano od dir. drž. žel., postaja Jese- 
nice-Spodnji Plavž št. 8. S tem jih pre- 
klicujem. 
3263 Dolžan Matija 

Izgubil sem začasno osebno izkazn.co 
F/17 in izkaznico OF št. 249.078, izdaai od 
krajevnega odbora Slov. Konjice na ime 
Flik Karel, Slov. Konjice Št. 56. S tem 
jih preklicujem. 
3231 Flik Karel 

Platna knjižica br. Re 86.872, Izdata 
god.  1946. od fin. odd.  IV. armije u 
Ljubljani  na  ìnie  Gnjatović  Gjuro iz- 
gubljena je i eglasava se nevažećom. 
3242 Gnjatović Gjuro 

Izgubila aem maturitetno spričevalo 
trirazredne trgovske nadaljevalne šole 
v Ljubljani, izdano leta 1944. od rav- 
nateljstva šole, na Ime Goljar Anica iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3275 Goljar Anica 

Izgubil sem učiteljsko diplomo št. 10, 
izdano 20. junija 1931 od drž. učitelji- 
šča v Ljubljani na ime Golob Edvard, 
šolski upravitelj pri Sv. Andražu v Slov. 
gor. S tem jo preklicujem. 
3279 Golob Edvard 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 093145, izdana 17. junija 1946 od 
komande NM v Ljubljani na ime Gru- 
den Milorad Iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3257 Gruden Milorad 

Ukradena  mi je bila osebna  izkaz- 
nica, izdana od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Hočevar Nada iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
3244 Hočevar Nada 

Izgubila   sem   osebno   izkaznico  Št. 
067130, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Jamšek Anica iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
3274 Jamšek Anica 

Izgubil sem naslednje listine: maturitetno 
spričevalo srednje kmetijske šole v Kri- 
ževcih (Hrvatsko), šofersko izkaznico (nem- 
škega izvora) in kupno-prodajno pogodbo 
za motorno kolo (nem. izvora), glaseče se 
na ime Janžekovič Mirko, Dolnja PoČehova 
oz. Sturmberg 6. 

Janžekovič Mirko, 
3238 kmet. referent OLO Maribor 

Izgubil sem družinsko izkaznico serija 
»B< štev. 074774 na ime Justinek Urban, 
izdano od KLO št. Janž na Dol., OILO 
Trebnje in jo s tem preklicujem. 
3228 Justinek Urban 

Izgubil sem Izkaznico medicinske fa- 
kultete univerze v Ljubljani, družinski 
nabavni list in nakazilo za nabavo goj- 
zeric 277/45—46, vso na ime Korica 
Miljutin iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
3254 Korica Milutin 

Izgubil sem spričevali I. in II. letnika 
drž.  učiteljišča v  Mariboru za  Šol. leto 

1939/41. na ime Kos Hubert iz Počehove, 
okraj Maribor. S tem jih preklicujem. 
3239 Kos Hubert 

Izgub:la sva osebni izkaznici št. 
057861 in 068434, izdani od komande 
NM v Ljubljani na ime Kromar Franc 
in Ramovš Marjan, oba iz Ljubljane. S 
tem jih preklicujeva. 
3253      Kromar Franc, Ramovš Marjan 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
na od komande NM v Ljubljani na ime 
Kunej Ivica iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3259 Kunej Ivica 

Ukradeno mi Je bilo spričevalo o niž- 
jem tečajnem izpitu, izdano 1. 1944. od 
ravnateljstva III. drž. gimn. v Ljublja- 
ni, na ime Kušar Kancijan iz Savelj. 
S tem ga preklicujem. 
3273 Kušar Kancijan 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani in pro- 
metna knjižica za žensko kolo št. 14345, 
izdano od bivše uprave policije v Ljubljani 
na ime Lindič Marija iz Ljubljane. S tam 
ju preklicujem. 
3241 Lindič Marija 

Izgubil sem diplomo drž. učiteljišča 
v Ljubljani št. 35, izdano 23. junija 1937 
od ravnateljstva drž. moškega učitelji- 
šča v Ljubljani na ime Marinko Maks 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3243 Marinko Maks 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazni- 
ca, izd&gia od komande NM v Ljubljani 
in izkaznica OF, oboje na ime Mažgon 
Ivan iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jem. 
3256 Mažgon Ivan 

Izgubila sem prometno knjižico •• 
žensko kolo tov. štev. 514019, črne bar- 
ve, izdano od okrajnega LO Kranj na 
ime Meglic Frančiška, Sv. Ana št. 107, 
p. Tržič. S tem jo preklicujem. 
3245 Meglic Frančiška 

Tov, dr. Bebler Damjana, načelnik kon- 
trolne komisije pri ministrstvu za ljudsko 
zdravstvo v Ljubljani, je izgubila službeno 
legitimacijo Št. 3183, ki se s tem preklicuje. 
3213   Ministrstvo za ljudsko zdravstvo LRS 

Izgubili so se dokumenti tovornega 
avtomobila Ford/8 ev. št. S-0121, izdani 
od MLP pod št. 0147/AA in potrdilo 
MLP št. 3173. S tem jih preklicujemo. 
3255       »Navode, direkcija Ljubljana 

Izgubil sem spričevalo 3. raz. drž. real, 
gimn. v Ljubljani, Vegova ul., izdano leta 
1940. od ravnateljstva gimn. na ime Ninić 
Ante iz Šibenika. S tem ga preklicujem. 
3212 Ninić Ante 

Ukradeno mi je bilo: osebna izkaznica 
od komande NM v Ljubljani, potrdilo o pri- 
javi ženskega kolesa znamke »Miele«, iz- 
dano od Ozne v Celju in sindikalna iz- 
kaznica, izdana od sind. podr. zdravstvenih 
ustanov v Ljubljani, na ime Poženel Irena 
iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
3235 Poienel Irena 

Izgubil sem spričevalo II. razreda držav 
ne nižje gimnazije v Radovljici, izdano dne. 
30. VÌ. 1946 na ime Rus Jerko, Bled- 
Zagorice št. 52. S tem ga preklicujem. 
3233 Rus Jerko 

Izgubil sem spričevalo V.a razreda •« 
drž. moške realne gimnazije v Ljubljani za 
1. 1945/46. na ime Slivnik Jože iz Radov- 
ljice. S tem ga preklicujem. 
3214 Slivnik Jože 

Osebna izkaznica št. 2501, izkaznica 0E 
št. 562519, izkaznica planinskega dru^va, 
izkaznica obnovitvene zadruge Jesenice št. Hi 
vse glaseče se na ime Svete Henrik, Jese- 
nice, so mi bile ukradene ter jih s tem 
preklicujem. 

Svete Henrik, mizarstvo, 
3278 Jesenice, Pod gozdom Št. i 

Ukradene so mi bile: osebna izkaznica 
št. 121, izdana od ON0O Metlika, izkaznica 
OF, izdana od M00F Metlika, izkaznic« 
ZMS, izdana od ZMS Metlika in fizkultitrna 
izkaznica, izdana od FD Ribnica na Pc'' 
na ime Span Vida iz Ribnice na Dol. 3 

tem jih preklicujem. 
3240 Span Vid« 

Podpisana Stebla] Albina iz Podgo»' 
ce št. 12 sem izgubila letno spričevalo 
III. gimn. razreda št. 31, izdano 31. ]u' 
lija 1942, letno spričevalo Št. 26, '.•*'. 
no 28. junija 1943 in spričevalo o • 
jem tečajnem Izpitu št. 28, izdano *'• 
julija 1943, vsa tri od I. drž. žen?** 
gimnazije v Ljubljani. S tem jih preu- 
čujem. 
3262 Steblaj Albto» 

Izgubila sem spričevala I., II. in III. r?.z' 
reda drž. mešane meščanske šole v Trži4* 
in IV. razreda drž. nižje gimnazije • 

Tržiču, izdana dne 17. VIII. 1945 na '-c* 
gvab Viktor iz Pristave 16 pri Tržiču. a 

tem jih preklicujem. 
3236 Svab Viktor 

Izgubil sem evidenčno tablico motorne? 
kolesa št. S-0314, izdano od min. za lokal" 
promet v Ljubljani na ime Vider Rudo» 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3234 Vider Rudotf 

Ukradena mi je bila osebna •&v& 
ca št. 194034, izdana od komande *f 
v Ljubljani na ime Zajiček Dominika J 

Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3260 Zajiček Dominika 

Izgubil sem družinski nabavni list •* 
A 86017 na ime Zupan Jakob iz Zasipa. = 
tem ga preklicujem. 

Zupan Jakob, 

3277 Zasip št. 58 BljJ 
Izgubila sem osebno izkaznico, iza» 

no od komande NM v LJubljani na iffl» 
uZpančič Darinka iz Ljubljane. S tew 
jo preklicujem. 
3276 Zupančič" Darinke 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 0412   i 
Izdano od komande NM v LJubljani na x» 
Zupet Eia iz Ljubljane. S tem p PreJU> 

cujem. ,. 
3232.    . .Zapet E» 

fiatati ••• ••• ••••••• id.e*nix •••••^ Zalošbtt JJjffêstk toadneg« lût» Lfiâ; snd&Uu Jßeiar 
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Razna oblastva 
•   3301 

Objava 
Krajevnemu ljudskemu odboru v Pod- 

zemlju (okraj Črnomelj) je bila ukra- 
dena okrogla uradna slanipdika Kra- 
jevni  ljudski odbor  Podz< molj'' 

Javnost se obvešča, da je vsak akt, ki 
•Wsi štampiljko navedenega ljudskega 
odbora, do nadaljnjega neveljaven. 
Oddelek VA izgradnjo narodne oblasti 

pri Predsedstvu vlade LUS 

6l. 1168/46, 3298 

Razpis 
Dekana) medicinske fakultete y Ljub- 

ljani razpisuj« moto preparatori i v hi- 
stološko-cmbriolo>kem institutu medi- 
cinske fakultete v Ljubljani. Kandidat 
niora imeti popolno srednješolsko iz- 
obrazbo. 
„.Prošnje s potrebnim, litinami je vlo- 
žiti na dekanatu medicinske fakullele v 
LJubljani, Vrazov ire t/l najka-m-ie do 
i{}. septembra  1940.' 

Dekanat  medicinske  fakultete 
v Ljubljani 

dne 7. septembra 1946. 

Št • 292/1 •:• 
Razpis 

?a pričetek podkovskoga tečaja na pod- 
*°vski šoli Veterinarskega znanstvene- 

ga zavoda  Slovenije  v   Ljubljani 
oprava podko\ske šole Vetcrinarske- 

J>?   znanstvenega   zavoda   Slovenije   v 
Ljubljani razpisuje konkurz za Oineseč- 
i" tečaj iz podkovstva, ki se bo pričel 
,• novembra 11)16 in traja do 30. apri- 
la io47_ 

pogoji   za  sprejem   so  naslednji: 
jj }• državljanstvo   FLRJ     (domovinski 

/-?' <la  je  telesno   in   duševno  zdrav 
1 travniško spričevalo), 

j- da je pismen Kolska odpustnira), 
• 

4- da je dobrega vedenja (nni\>tve- 
•• spričevalo), 

-• Politična neoporečnost, 
„• dopolnjeno  18.  leto  htarosti   (krši- 
li list),       ' 
i '• odobritev pristojnih oblasti, da ne 

o, nied tečajem  pozvan na odsluženje 
°laskoRa roka in 

J °\ da se je izučil podkovske obrti, in 
J 'e bi] najmanj 2 in pol leti podkov- 
j 41   Poinočirk    (pomočniško   spričevalo 
n «olavska knjižica). 

]..  re<lnost  za  sprejem  imajo tovariši. 
t„ ;So sodelovali v  narodnoosvobodilni 

°rbi. 

Objave 
V tečaj bo sprejetih največ 10 učen- 

cev. 
Vzdrževali se bodo gojenci na držav- 

ne stroške. 
Svojeručno napisano prošnjo (kolko- 

vano z 10 din), s pravilno kolkovaniini 
prilogami naj interesenti pošljejo upra- 
vi podkovske šole Veterinarskega znan- 
stvenega zavoda Slovenije v Ljubljani, 
Poljanska cesta 69, najmanje mesce dni 
pred začetkom tečaja, t. j. do 1. okto- 
bra t. 1. Prošnji naj priložijo tudi kolek 
za tSO din za rešitev prošnje. 

Prijavljeni tovariši bodo obveščeni o 
sprejemu in o potrebščinah, ki jih mo- 
rajo prinesti s seboj. 
Veterinarski znanstveni zavod Slovenijo 

v Ljubljani 
dne 7. septembra 1946. 

Ravnatelj zavoda: 
proL dr. Fran I. Zavrnik s. r. 

Upravnik Podkovske šole: 
dr. FerjanPič Marjan s. r. 

St.  4097/1. 3360 
Objava 

Okrajni izvršilni ljudski odbor Ljuto- 
mer daje v zakup vsa okrajna zakupna 
lovišča za dobo petih let, in sicer: 
1. lovišče, Bolehnečiei v izmeri 2.387 ha, 
2. lovišče, Cezanjevci v izmeri 1.895 ha, 
3. lovišče, Ivanjkovci v izmeri 3.012 ha, 
4. lovišče, Ljutomer v izmeri 4.980 ha, 
T), lov., Križevci-Veržej v izm. 5.195 ha, 
(!. lovišče, Sv. Miklavž v izmeri 3.560 ha, 
7. lovišče, Mala Nedelja v izm. 2.893 ha, 
8. lovišče, Razkrižje v izmeri 1.750 ha,' 
•. lovišče-, Sv. Tomaž v izmeri 4.132 ha. 

Zakupniki morejo biti le lovske dru- 
žine. Zakup se bo izvršil v toku enega 
meseca. 

Okrajni LO Ljutomer, tajništvo, 
dne 3. septembra 1946. 

Izgubljene listine 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
074375 in prometno knjižico za kolo št. 
98769, izdani od komande NM v Ljub- 
ljani in izkaznico OF, izdano od četrt- 
nega odbora Rakovnik na ime Allein 
Ivan iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jeni. 
3284 Allein Ivan 

Izkaznica  za  kolo znamke  Puch  št. 
167920,  naslovljena na Avseca Leopol- 
da, posestnika v Beričevem št. 45, je iz- 
gubljena in se s tem preklicuje. 
3321 Avsec Leopold 

Tzgubil sem osebno izkaznico št. 
077897 in prometno knjižico za kolo 
(ev. št. tablice: 242.841), oboje na ime 
Bagari Ivan iz Zg. Zadobrave 95, okraj 
I 'i'l'ljaua. S lem jih nrekHrujein. 
3328 'agari Ivan 

Izgubil sem vojaško knjižico •. 
957402, izdano 11. L 1946 od štaba IL 
divizije KNOJ-a in prometno knjižico za 
kolo štev. 9817, izdano od bivše uprave 
policije v Ljubljani na ime BertonceÔ 
Franc iz Ljubljane. S tem ju preklicu? 
jem. 
3352 Bertoneclj Franc 

Izgubil sem invalidsko uverenje št. 
2148, izdano 24. V. 1946 od štaba IV. 
armije, invalidskega odseka, na ime Bi- 
saro Jošt iz Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
3327 Bisaro Jošt 

Ukradena mi je bila zac", osebna is- 
kaznica št. 7361, izdana od okr,aj. LO v 
Gor. Radgoni na ime Bračko Marija ••• 
Dražen vrha p. Sv. Ana v Slov. goi ö 
tem jo preklicujem. 
3316 Bračko Marija 

Preklicujem dovoljenje za vožnjo mo- 
tornega vozila znamke »Hercules« reg. 
št. 6369, kontrolno knjigo, kontrolni list 
in račun za motor, vse na ime Čur,in 
Matija, Maribor-Pobrežje, Tovarniško 
naselje 2a, ker sem jih izgubil. 
3371 čUTIH Maks 

Izgubil sem prometno knjižico za 
moško kolo, št. tablice 241424, izdano 
od OLO Šmarje pri Jelšah na ime D.vp$. 
šak Anton, kovač, Imeno, pošta PodČ«. 
trtek. S tem jo preklicujem. 
3282 Dvoršak Anton 

Izgubil sem zač. osebno izkaznko št. 
2221, izkaznico MLO v Murski Šobo.ti 
št. 2528, legitimacijo OF, vojaško knji- 
žico, izdano od komande 1. virovitiŠke- 
ga področja in izkaznico RK, vsje na 
ime Farič Franc iz Murske Sobole. Ö 
tem jih preklicujem. 
3308 Farič Prane 

Oglašavamo za nevažeće izgubljene 
štambilje i gumene okrugle pečate, koje 
je kurir izgubio meseca jula ove godine 
prilikom nošenja za vojnu ergelu >Kìi- 
tjevoc, i to: 

a) gumeni četvrtasti štambilj? 
Grb 

VOJNA ERGELA >KUTJEVO« 
Br _  
 -  löL_ god. 

Grb 
ESKADRON  VOJNE ERGELE 

KUTJEVO« 
Br  
  194  god 

b) gumen} okrugli pečat: 
VOJNA  ERGELA >KUTJEVO< 
ESKADRON  VOJNE ERGELE 

>KUTJEVO< 
Iz   kancelarije   Inspekcije   Konjice  JA, 
3320     Str. Fuv. br. 887/16 god- 



Stran 390 Štev. 60 

Izgubila  *em družinski "nabavni list, 
pL.-L". M' ua âne Zupan Franc, Osredek 
>t. 4. iS tem ^• preklicujem. 
'ÒStì Jagnč Anica, Osredek 10, 

p. Podsreda 
Uničeno mi je biio spričevalo 1. razr. 

meso. ->ole na Prulah, izdano leta 1^)35. 
od ravn. mešč. iole na Prulah, Ljub- 
ljana, na ime Jan.č Djuro iz Ljubljane. 
iS tem ga preklicujem. 
3301 Janič Djuro 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
115, izdano od KLO na Brezovici pri 
Ljubljani na ime Jevec Marija ;z Brezo- 
vice 82 pri Ljubljani. S tem jo prekli- 
cujem. 
3309 Jevec Marija 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C, št. 019234, izdano od MLO, od- 
*ek za preskrbo v Ljubi jan, na ime Ju- 
govič Friderik iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
3353 Jugovič Friderik 

L". -- e so mi bile vsebna izkaz- 
nica št. 043139, prometna knjižica za 
kolo št. 12808 in izkazn'ca OF št. 20, 
vse na ime Klančičar Franc iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujem. 
S374 Klančičar Franc 

Ukradena mi je bila zac. osebna iz- 
kaznica št. 5225, izdana od kraj. LO v 
Črn- pri Prevaljah in vse živilske na- 
kaznice na ime Kodrun Natalija z dru- 
žino iz Crne pri Prevaljah. S tem jh 
preklicujem. 
3325 Kodrun Natalija 

Izgubil sem prometno knjižico za moško 
kolo št. IGU/434, izdano od okrajnega LO 
v Škofji Loki, na ime Košir Franc iz Lu- 
cine nad Škofjo Loko. S tem jo prekli- 
cujem. 
3359 Košir Franc 

Izgub 1  sem  osebno  izkaznico  štev. 
56101, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Kovačević Al^k-ander  iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
32C0 Kovačević Aleksander 

Izgubila sem nakaznico za kurivo serija 
D št. 20245, izdano od MLO, preskrbovalni 
odsek v Ljubljani na ime Kukovič Pavla 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3303 Kukovič Pavla 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
435 na ime Kveder Jože, roj. 9. III. 
1896 v Spodnjih Kosezah 16, izdano od 
KLO Lukovica, in jo s tem priklicujem. 
3292 Kveder Jože 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO .v Vel. Osolniku, legitimacijo 
OF, izdano od odbora OF v 2elimli pri 
Kočevju, mladinsko legitimacijo in dve 
vojaški potrdili, vse na moje ime. S 
tem jih preklicujem. 
3293 Levstik Franc, 

Zeljne 22 pri Kočevju 
Izgubil sem evidenčno tablico motornega 

kolesa, znamke >DKW<, ev. Št. S-0181, 
izdano od min. za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Logar Viktor iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
3304 Logar Viktor 

Ukradene so mi bile: osebna izkaznica 
št. 855.792, izdana od komande NM v 
Ljubljani, izkaznica OF in izkaznica RKS, 
izdam od četrt j Moste n obitna knjižica, 
izdana od ••••••• magistrata v Ljubljani, 
vse na ime Mavec Josipina iz Ljubljane 
S tem jih preklicujem. 
3353 Mavec Josipina 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazni- 
ca, izdana od krajQvnega LO Vir pri 
Domžalah n prometni knjižica za mo- 
ško kolo št. «402. izdana od okrajnega 
narodnega odbora v Kamn ku na imp 
Mrdenovič Lazo iz Količevega. S tem ju 
preklicujem. 
3283 Mrđenović Lazo 

Izgubil sem šofersko izkaznico, izdano od 
min. za lokalni promet v Ljubljani in vse 
dokumente za motorno kolo znamke >Ar- 
die<r, ev. št. S-0247, na ime Novšak Albin 
iz Tržiča. S tem jih preklicujem. 
3350 Novšak Albin 

Izgubila sem železniško izkaznico št. 
132760, izdano od železniške uprave v 
Ljubljani na me Oman Alojzija iz Pla- 
nice. S tem jo preklicujem. 
3364 Oman Alojzija 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 54, izdana od KLO v šmarju- 
Sap in legitimacija OF, obe na ime 
Pajk Franc.ška iz tlak št. 16, okr. Gro- 
suplje. S tem jih preklicujem. 
3363 Pajk Frančiška 

Izgubila sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 023169, izdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Palka Ue- 
novefa iz ..jubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
3375 Palka Gcnovcfa 

Izgubil sem osebno izkaznico, šofer- 
sko izkaznico, izkaznivo OF, knjižico za 
kolo znamke »Asmann« in vse doku- 
mente za motorno kolo, izdane vse od 
MLO v Celju na ime Pečnik Ivan iz 
Zaloga pri Petrovčah. S tem jih pre- 
klicujem. 
3365 Pečnik Ivan 

Izgubila sem družinski nabavni litt it. 
123512 na ime Peršuh Marija, PMerje 
št. 6, izdan od KLO Pleterje in ga s tem 
preklicujem. 
3297 Peršuh Marija 

Ukradena mi je bila legitimacija tehni- 
ške fakultete univerze v Ljubljani na ime 
Pipan Marija iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3347 Pipan Marija 

Izgubili smo potrdilo o registraciji 
osebnega avtomobila, ev. št. S—112S, iz- 
dano od min. za lokalni promet v Ljub- 
ljani na naslov predsedstva vlade LRS. 
S tem ga preklicujemo. 
3294 Predsedstvo vlade LRS Ljubljana 

Izgubil sem nakaznico za kurivo serija B, 
štev. 10246, izdano od MLO odseka za ku- 
rivo v Ljubljani na ime dr. Ralej Franc 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3337 Dr. Ratej Franc 

Izgub.l sem zač. osebno izkaznico št, 657. 
izdano cd kvarlnega LO Zagorje ob Savi II 
na mie beiuciuk rehks, lignee, siaimjoc 
Zagorje 123 ob Savi. S leni jo piekln-ujein. 
3307 >• rumili Feliks 

Izgubil sem obmejno dvola>liii&ko 
karto in osebno izkaznico, izdano od 
KLO Hotedrsdra na ime Strnad Anion 
iz Hotedróire št. 51, okraj Rakek. S tem 
j.h preMicujem. 
3369 Strnad Anton 

Podpisani Spjndler Metod iz Mora\ec 59, 
sem izgubil ?vojo zač. osebno legitimacijo 
št. 4744 in legitimacijo OF št. 347806 ter 
legitimacijo za kolo štev. 100. Navedene li- 
stine s tem preklicujem. 
3324 Spindler Metod 

Izgubi sem zač. osebno izkaznico št. 
74, izdano od odseka za notranje zadeve 
za okraj Dol. Lendava, člansko izkazni- 
co OF, izkaznico za uporabo kolesa 
znamke »Falkenburg« št. 319639. član- 
sko izkaznico živinorejske zadruge in 
izkaznico za Nabav, in prod. zadrugo v 
Vel. 1'olan , legitimacijo okraj, komisije 
za pobijanje črne borze n razne druge 
listine. S tem jih preklicujem. 
3206 Tornar Martin, pov. ods. za fin. 

pri OLO v Dolnji Lendavi 
(Preklicujem družinski list A štev. 

85298, izdan na ime Tolar Franc, roj. 
27. II. 1889. stanujoč v Mojstrani št. 66, 
izdan od KLO Dovje-Mojstrana, katere- 
ga sem izgubil. 
3361 Tolar Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 020606, 
izdano 8. VI. 1945 od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Traini Vanda iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
3330' Traun Vanda 

Uničena nam je bila dovolilnica za 
vožnjo z motornim kolesom, znamk0 

NSU, ev. št. S—2079, izdana od min. za 
lokalni promet v Ljubljani. S tem P 
preklicujemo. 
3300 Tovarna »Seta«, 

Št. Vid nad Ljubljano 
Ulamec Ljudmila, stanujoča v Celju, Ma- 

riborska cesta št. 124, sem izgubila osebno 
izkaznico, izkaznico OF in prometno knji- 
žico za žensko kolo št. 665620. S tem jih 
preklicujem. 
3306 Ulamec Ljudmila 

Izgubila sem diplomo o zrelostnem i2* 
pitu na drž. učiteljišču v Ljubljani z dne 
24. junija 1931, št. 335/61, na ime Vodeb 
Vera iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3302 Vodeb Vera 

Vojna knjižica br. 00108 i platna knjižica 
br. 14992, izdato na ime Vrhovec Vinko, 
izgubljene su i oglašavaju se nevažečmia. 
3342 Vrhovec Vinko 

Ukradene so mi bile šoferska izkaz- 
nica, vojna odpustnica, izdana od J* > 
izkaznica OF, izdana od krajevnega iv 
v Oameljnah, vse na ime Žagar Franc 
in izkaznica za kolo na ime Z.agar 
Stanko. S tem jih preklicujem. 

Žagar Franc,.. 
3358 Sp. Gameljne a* 

Založba: Uprava Uradnega Usta LRS; urednik: Pohai Robert; tiska tiskarna >Merkur< d. i - vil v Ljubljani. 
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Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

1123. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. septembra 1946. 
Besedilo: J. Lavrič. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo K dne 29. VIII. 1946, št. 
. I/P 3870/46, se izbriše delegat Kalčič 

Ivan. -      "    , 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 2. septembra 1946. 
Rg A VII 45/10 

Zadružni register 

Spremembe in dodatki  . ' 
1124. 
•Sedež: Kranj. .  .     . 

'    Dan vp;sa:. 5. septembra 1946, 
Besedilo: Narodni dom v Kranju, za: 

druga z omejenim jamstvom. 
Po sklepu skupščine z dne 24. III. 

1946.se je zadruga razdružila in prešla 
y likvidacijo. ' - ' :      •   •   : 

Likvidacijskaf firma ^odslej »Narodni 
dom v Kranju«, zadruga'z omejenim 
jamstvom v likvidaciji.' 

Likvidatorji: Bručan Henrik, Zavr- 
šnik Stanislav, Ažman Karol, Lojk Le- 
on in Majnik Ignacij — vsi iz Kranja. 

Podpis firme: Za zadrugo podpisuje- 
ta po «dva člana likvidacijskega odbora 
tako, da pod besedilo zadruge stavita 
lastnoročno svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne -3. septembra 1946. 

.    Zadr. IV 34/56 

* * '   ' 
1125. *  '       / 

. Sedež: Ljubljana. ' . .- ,     ; 
Dan vpisa} 5. septembra 194o.    . 

' • Besedilo: Osrednja zadruga za VJIOV- 
čevanje lesa *Marad«, zadruga z omeje- 
nim jamstvom v-Ljubljani. t 

Na skupščini'dne 9. julija 1946 so bi- 
la sprejeta nova "pravila. 
\ Zadruga se imenuje odslej: Zveza les- 
nih zadrug, zadruga z omejeninf jam- 
stvom v Ljubljani,1   •  . 

. Naloga zadruge je:   .• -: 
1. pospeševati gozdarstvo, 

- 2.' pospeševati, .usmerjati in dopolnje- 
vati produkcijo lesa,  . : 
, 3. zbirati, vnovčevatijn sodelovati pri 
«vozu lesnih, izdelkov, 
'4. nabavljati obratne'potrebščine,. 
. 5. ustanavljati   skladišča,   nabavljati 
"iventar, tehnične naprave in prevozna 
sredstva brez pridobivanja konces.je, 

Objave 
6. posredovati- kredite za financiranje 

svojih članic, 
7. sodelovati z ustanovami lesne 

stroke, 
8. sodelovati z oblastmi pri organiza- 

ciji strokovne pospeševalne službe, 
9. zbirati podatke svojih članic za za- 

družno statistiko, 
10. poslovati po navodilih zadružnega 

vodstva za Slovenijo. 
Zadružni delež znaša 500O din na vsa- 

kih 100 članov, ki se lahko vplača v 
obrokih, najkasneje pa v enem letu. 
Vsaka članica jamči še z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja zborove sklepe in 
druga svoja obvesUa na razglasili de- 
ski.'— Važnejše .objave tudi pismeno in 
v zadružnem glasilu >Nova zadruga«. 
— Vabilo na zbor ee objavi na zadruž- 
ni razglasni deski in v, zadružnem gla- 
silu >Nova zadruga«. Poleg tega se mo- 
rajo vsö članice povabiti še s pismenim 
vabilom najmanj 8 dni pred zborom. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik in 10 do 15 čla- 
nov, ki jih vse voli zbor za dobo 3 let. 
Furikcijska doba prvega upravnega od- 
bora traja 1 leto.  '    . '    , 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta dva člana 

upravnega odbora, od katerih sme ene-' 
ga nadomeščati pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. •., 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Rudež Marko, Jordan Karel, Kosler 
Oskar, Šerko Dane, Sussman',Jakob, Su- 
hadolnik Franc in pooblaščenec Terno1 

vec Boleslav. 

Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: 

Furlan Franc, posestnik, Verd 23, 
predsednik, .     • 

Štembalj Franc, pos. sin, Iška vas 6, 
podpredsednik," ' '•• •:•.,-    •     • 

Janežic ;Peter, drž. uradnik, Vrblje- 
ne.13, tajnik, . 

Seliškaf, Anton, zadr. poslovodja,' 
Ljubljana, Tyrseva-38, '    '   . 

Farčnik Avgust, zadr. referent okrož- 
ja Ljubljana,  . - :      * 

Čar(man.,Jože, posestnik,-Slap 145,    < 
ing. Zupane Jernej, posestnik, Larico- 

vo 17,   •••    •     ••   ,-   :-••;• 
Ogris Krispin;*' gozdar in posestnik, 

Podhom 34, .       ... 
Urankar Srečko, pos. in zidar, Dom- 

žale, • ,•-      ,     •   " 
• Globočnik Bqris, posestnik, Železniki 

št. 49, -'• - -   . 
.Svet Gvido.   posestnik.   Dolenja vas 

it.'87, ;    ' 

Modic   Jože,   posestnik,   Brinovščica 
št. 3 in 

Lavrič Ivan, posestnik, Travnik 60. 
Okrožno sodišče, v Ljubljani 

'   • dne 5. septembra 1946. 
Zadr. IV 42/10 

1126. 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 6. septembra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Logatec. 
Na skupščini dne 2. junija 1946 so se 

spremenila pravila v 5. členu. 
Zadružni delež znaša 500 din, ki se- 

lahko vplača v treh letih. 
Vsak zadružnik jamči se s petkratnim 

zneskom vpisanih deležev. 
•Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Grad Herman in Jančar Majda. 
Vpišejo ss novi člani upravnega od- 

bora: , 
Jerina Ivan, žel. v pok.. Dol. Logatec 

št. 157,  . ' 
Maček Franc, žel. in pos., Dol. Loga- 

tec št. 167, 
Doljak Valentin, učitelj, Gor. Loga- 

tec in 
Masle Jakob, pos., Čevica št. 29. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. septembra 194>i 

Zadr. V 8/2 

1127. 
Sedež: St. Janž.       ' < 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v St. Janžu. 
Vpiše se sprememba, da znaša za- 

družni delež 200 din in ne 100 din, kot 
je v sklepu od 18. januarja-1940 prvot- 
no navedeno. 
Okrožno kot trg;, sodišče v Novem mestu 

dne 10. julija 1946. 
. Zt 7/46 -K Zadr II 69/1 

To 563/46-4 - ' 3395 
Oklic 

Tožeča stranka Humar Zdenka, abs. 
medicinka v Ljubljani, Gallusovo na- 
brežje -št. 11, je vložila proti toženi 
stranki Hnmarju Francu, bivšemu .urad- 
niku ljubljanske pokrajine v Ljubljani,, 
sedaj na begu in neznanega bivališča, 
tožbo.radi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 29. oktobra 1946 ob 8.45 uri 
dop. pred tem sodiščem v sobi št. 140, 
razpravna'dvorana. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja Pelerca Fran, • tajnik 
tega sodišča; za skrbnika, ki bo zasto- 
pal toženca na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sam ali ne 
imenuje .pooblaščenca. . 

-    Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne* 4. septembra 1946. 
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To 485/4G—2 
Oklici 

3385 
Klojčnik Srečko, tekstilni predmoj- 

'ster v Mariborski tekstilni tovarni, sta- 
nujoč v Mariboru, Jadranska ul. 21c, je 
vložil proti Klojčnik Mariji roj. Buko- 
šek, gospodinji v Studencin, Radvanj- 
ska c. 24, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo radi razveze zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 26. septembra 1946 ob 8.30 pri tem 
sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče tožene stranke Klojčnik 
Marije roj. Bukošek ni znano, ji je po- 
stavljen Knea Jože, odvetniški priprav- 
nik v sodni praksi pri tuk. sodišču, kot 
skrbnik na čin, ki bo toženko zastopal 
na njeno nevarnost in stroške, dokler 
se sam ne javi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče, v Mariboru, odd- L, 
dne 3. septembra 1946. 

& 
To 667/46—3 3384 

Merli Frida, zasebnica v Makolah, je 
vložila proti Mertlu Rudolfu, strojnemu 
ključavničarju pri Sv. Lenartu v Slov. 
gor., sedaj neznanega bivališča, tožbo 
radi razveze zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 27. septembra 1946 ob 8. uri pri 
tuk. sodišču, soba št. 80. .. 

Ker je toženec neznanega bivališča, 
mu je postavljen Knez Jože, odvetniški 
pripravnik  v  sodni  praksi  pri  tukaj- 
šnjem sodišču, za skrbnika na čin, ki 
bo toženca zastopal na njegovo nevar-' 
nost in stroške, dokler se sam ne javi 
ali imenuje pooblaščenca. 
Okrožno,sodišče v Mariboru, odd-. L, 

dne, 4. septembra 1946. 
*  . 

To 511/46—2 3265 
Tožeča stranka: Rapnik Marija roj. 

Antoličič, bolničarka v Mariboru, Ob že- 
leznici št 10, je vložila zoper toženo 
stranko Raprfika Albina, predilnega 
mojstra v Mariboru, Tvorniška ul. 12, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. 

Ustna javna razprava v tej stvari je 
razpisana na dan 21. septembra 1946 
ob 12. uri pri tem sodišču, soba št. 84, 
drugo nadstropje, 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, mu je postavljen za skrbnika na 
čin tov. Knez Jože, odv. pripravnik pri 
tuk. sodišču. Ta ga bo zastopal na nje- 
gove stroške in njegovo nevarnost, do- 
kler se sam ne javi ali, ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno Sodišče v 3rariboru, 
dne 30. avgusta 1946. 

* 
To 563/46-2 > , 3266' 

Tožeča stranka: Šprah Franc, avto- 
mehanik v Ptuju, Vičava 3a), je vlo- 
žila zoper toženo stranko: Šprah Ano 
roj. Spiegel, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo na razvezo zakona. 

Ustha" javna razprava v tej stvari je 
razpisana na dan 21. septembra 1946 o 
poli 12. urrpri tem sodišču, soba št. 84, 
drugo' nadstropje, 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, ji je postavljen za skrbnika na čin 
tov. Knez Jože, odvetniški pripravnik 
pri tuk. sodišču. Ta jo bo zastopal na 
njene stroške in njeno nevarnost, do- 
kler se sama ne javi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 31. avgusta 1946. 

To 577/46 * 3383 
" Zafošnik Marija roj. Petek, delavka v 
Mariboru, Spod. Hadvanjska cesta št. 9, 
je vložila proti Zafošniku Leopoldu, že- 
lezničarju, nazadnje na Dunaju, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 27. septembra 1946 ob 8.30 uri pri 
tukajšnjem sodišču, soba št. 84. 

Ker, je toženčevo bivališče neznano, 
mu je postavljen Knez Jože, odvetniški 
pripravnik v sodni praksi pri tuk. sodi- 
šču, za skrbnika na čin, ki bo toženca 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler se sam ne javi- ali imenuje 
pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 4. septembra 1946. 
* 

IV Sp 1794/46-3 3389 

Uvedba; postopanja v dokaz 
smrti 

Pongračič Antonija, roj. 10. jun. 1895 
na Polzeli, je bila v letu 1942. odvedena 
v taborišče Auschwitz in je tam po-jz- 
javi neke priče v februarju ali marcu' 
1943 umrla za tifusom. Od takrat ni več 
nobenega glasu o njej.  „ 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovana umrla, se uvede na prošnjo 
Svet Ivane, zasebnice v Polzeli št. 97, 
postopanje v dokaz .smrti ,ter se izdaja 
poziv, poročati o pogrešanki do 31; de- 
cembra 1946 sodišču aH obenem po- 
stavljenemu skrbniku tov. Vašu Odonu; 
sodnemu uradniku v Celju. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče y Celju 
dne 5. septembra »1946. 

I Sp 196/46-4 3267 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Vidmar Jože, zak. sin Jožeta in Mari- 
jo roj. Rurk, roj. dne 25. III. 1901. v 
Gradacu pri Žužemberku, oženjen, ce- 
star, na Vrčicah št. 1, je bil odpeljan 
dne 28. IX. 1942 po italijanskih vojakih 
na Planino pod Mirno goro,'odkoder se 
ni več vrnil. 

Ker je verjetno, da je imenovani 
umrl, se uvaja na predlog njegove žene 
Vidmar Jožefe iz Blatnika št. 3, p. Se- 
mič, postopanje za proglasitev za mr- 
tvega in se vsakdo poziva, da snoroči 
sodišču ali pa skrbniku Weissu Matiji, 
sodnemu uradniku v Črnomlju, kar bi 

'vedel o pogrešanem Vidmarju Jožetu. 
Po preteku 6 mesecev od dneva raz- 

glasa, v Uradnem listu se bo odločilo o 

končni proglasitvi imenovanega za mr- 
tvega.- '   , 

Okrajno sodišče v Črnomlju      * 
dne 31. avgusta 1946. 

* 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

I Sp 383/46-2 ' ^        3320 
Čurman Viktor, rojen 27.''IV. 1912 

v Sotini,^stanujoč nazadnje *kot učitelj 
v Sebeborcin, je bil dne 9. V. 1944 od 
okupatorja prisilno mobiliziran v Szom- 
bathely, odkoder je kot zastavnik s svo- 
jo edinico kmalu odrinil na vzhodno 
fronto v Karpate. Dne 9. XI. 1944 ga 
je zadela granata in mu odtrgala glavo. 
To je njegovi ženi sporočil pismeno nje- 
gov komandant; priča dogodka pa je 
bil njegov sluga Žagar Jožef iz Morav- 
cev. .Od tega časa tudi iii več o njem 
nobenega glasu. 

Ker je tedaj verjetno, da je Čurman 
Viktor mrtev, se uvaja na predlog nje- 
gove žene Čurman Ane roj,- Križman, 
učiteljice v Sebeborcih, postopek v do- 
kaz smrti pogrešanega in se mu postav- 
lja zà skrbnika Semen Matija, sodni 
uradnik v Murski Soboti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogje- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do 1'. XII. 
1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo sklepalo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče T Murski Soboti, odd. I., 

dne 30. avgusta 1946. 
* 

I Sp 365/46-S 3318 
Fartek Franc, roj. 1. XIT. 1908, stanu- 

joč v Gornji Lendavi št. 34, je bil me- 
seca decembra 1944 od madžarskih oku- 
pacijskih oblasti prisilno mobiliziran 1er 
odveden po orožnikih v Szombathely, 
kjer ie ostal mesec dni. Tam je zbolel 
na tifusu in bil prepeljan v holnico, 
kjer je baje 22. februarja 1945 umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na predlog 
njegove žene Fartek Emilije, •••. v Gor- 
nji Lendavi št. 34, postopek v. dokaz 
smrti Farteka Franca. Za skrbnika se 
mu postavlja Miholič Koloman, sodni 
uslužbenec v Murski Soboti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o Far- 
teku Francu, se poziva, da to javi so- 
dišču ali skrbniku do 'l. XII. 1946.      # 

Pö preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu.* 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 31. avguäta 1946. 

* 
I Šp 372/46 ' . ,    3317 

Hajmnr Bela, roj. 9. X. 1904 v Sata- 
hovcih, delavec, nazadnje stanujoča v 
Murski Soboti, Cvetkova ul. št, 34, je 
bil dne 7. aprila 1944 odpeljan od ma- 
džarskih oblasti na prisilno delo y So- 
pronj, od tam pa v Budimpešto, kjer je 
ostal do oktobra 1944. Takrat, so ga, ker 
jo bil židovskega -pokolenja. odpeljali z 
ostalimi v internacijo v taborišče v Murir 
chen v Nemčijo, kjer je baje 9. aprila 
1945 umrl. i '••..'•' 
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Ker je potemtakem verjetno, da te 
imenovani umrl, se uvede na predlog 
njegove žene Hajmar Marije, gospodi- 
nje iz Murske Sobote. Cvelkova unca 
št. 34, postopek v doka/, smrti Hhjmar- 
ja Bele, Za skrbnika se mu postavlja 
Miholič Koloman. sodni uslužbenec v 
Murski Soboti. . 

Vsakdo, komur je kaj znano o'Uaj- 
marju Beli, se poziva, da to javi sodišču 
ali skrbniku do 1. XII. 1046. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo- sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Sobdti, 
nespor. 0(1(1., 

due 31. avgusta 1916-   - 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Sp 410/46-2 ' 3290 
Eržen Slavko, rojen 16. XII. 1019 na 

Plailiui pri Cerknem, sin Jožefa in Ma- 
rije roj. Bogataj, nazaduje stanujoč v 
Vavti vasi 12, por., je odšel 10. IX. 1943 
v partizane. V začetku novembra 1943 
Je bil v borbah na Krimu ranjen in ne- 
kaj dni nato v neki partizanski bolnici 
•• Krimu od Nemcev zajet in nato baje 
ustreljen. 
. Ker je potemtakem verjetno, da, je 
Uiienovani umrl, so uvede na predlog 
njegove žene Eržen Danice, gospodinje. 
Vavta vas 12, postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 

' Pogrešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu4 skrbniku'"Svajgcrju Frani 
cu, sodnemu uradniku v Novem mestu; 

Eržen Slavko se poziva, da se do 1. 
novembra 1946 zglasi pri tem sodišču 
aU drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. XI. 1946 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

'   Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 10. avgusta 1946. 

* 
- Sp 399/46-2 3288 

\ Jesenko Anton, rojen 29. IV. 1915 v 
Cepovanu na Primorskem, pristojen v 
?ovo mesto, r. kat. vere, oženjen,-sin 
Jakoba in: unirlo' Ane roj. Podgornik, 

' ,^ni pripravnik pri okrožnem sodišču 
) Govern mostu, je bil 15. XI. 1943 od 
"Ofnobranccv odveden neznano kam in 
*e kljub uradnim poizvedbam pri okrpž- 
°em sodišču v Novem mestu o njegovi 
"sodi ni moglo nič ugotoviti in od tedaj 
4a'jc ni o njom nobenih vesti..Zato jo 

; osnovana  domneva, dà osvoboditve ni 
v°« doživel. .;.....     ...*.-.-•- 

Ker je'torej verjetno, da jeamonova- 
?* Umri; se uvede na prošnjo njegove 
^"«Jesenko Darke roj. Malovič, zaseb- 

•j"ce v Novem 'mestu, Kapucinski trg G; 
w>.stop;mif, /:i ni-nfrlasitev za mrtveca in 

. ročf 

Ropanje za proglasitev za mrtvegt 
. J'-daja poziv, da. se-o pogrešanem ^••: 

«]/.?  .-"''fliščji aH- s tem^-postavljenemu 
Ur!;,11'.'4"    Svajgorju  Francu,    sodnemu , 
v ""'"'kii v Novem ineslu, do 1. novem- l 
Dta 1946, .     . 1 

Jesenko Anton se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali se sicer 
kako javi. 

Po 1. XI. 1946 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo in po izvedbi dokazil odlo- 
čilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče r Novem mestu 
dne 25. julija 1946. 

Sp 392/46-2   .      * 3289 

Rems Bogomil, roj, 14. IX. 1908 v Vr- 
heh (Sv. Lenart), oženjen, tajnik okraj- 
nega cestnega odbora v Novem mestu, 
nazadnje stanujoč v Novem mestu, Scid- 
lova cesta št. 9, je bil dne 11. IX. 1943 
mobiliziran v NOV in opravljal službo 
pomočnika intendanta za skladišča v 
Novem mestu vse do vdora Nemcev v 
Novo mesto 21. X. 1943. Kake pol ure 
pred Vdorom Nemcev v Novo mesto je 
bil še pri vojaškem skladišču na mest- 
nem bloku pri pokopališču v Novem 
mestu, od tedaj pa je izginila za njim 
vsaka sled in so tudi, vse poizvedbe 
ostale brezuspešne. 

Ker je verjetno, " da je imenovani 
umrl, se uvede na predlog njegove že- 
ne Items Brunet sodne uradnice pri 
okrajnem sodišču v Trebnjem, stanujo- 
če v Novem mestu, Soidlova cesta 9, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega lei- 
se'izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Švajgcrju Francu, sodnemu 
uradniku v Novem mestu. 

Uems .Bogomil se poziva, da se zglasi 
pri.sodišču ali da. drugače kako. vest p 
sebi do 15. oktobra .1940. . '• " ' 

' Po. pretoku", tega .roka, bo' sodišče' po 
izvedbi dokazov na' vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mr.tvega. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 1." avgusta 1946. 

* 
Ì Sp 168/46-3 .     3372 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Kovačič Jožef, roj. 26. II. 1911 v Stop-- 
nem št. 13, leolarski pomočnik, sin Mar- 
tina in Marije roj. Novak, poročen s 
Kovačič Ano roj. Umik, nazadnje stanu- 
joč v Stopnoni št. 10-pri Makolah, se ie 
dnc<8. IX.il944 ttvrstil-mcd partizane v 
Mozirju, bil poslan nato na Dolenjsko, 
kjer je služil v 12. brigadi 15. divizije. 
V boju pri Žužemberku okrog 20. marca 
1945, je bil:hudo ranjen in odnesen z 
bojišča in se odtlej ni več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Kovačič Jožef na posledicah^ poškodb, 
umrl, so na predlog njegove, .žene. Ko- 
vačič. Ane pos. v. Stopnem.št.. 10, uvaja 
postopanje za': njegovo proglasitev za 
mrtvega in "so izdaja poziv, da vsakdo, 
kdor o imenovanem kaj ve', poroča bo- 
disi, njegovi, ženi aH :šodišču do 31. XII/ 
1946."        •   .. ••   •-.v*" 

Po 1. januarju 1947 bo sodišče ,na 
vnovično prošnjo odloČilo, o .proglasitvi 
za inrivòga. '       •''"'• ,''•''?'    " '' 

Okrajno sVrfišrb v Slot. Bistrici, odd. L, 
dne 3. septembra 1946. 

III Sp 267/46-2 3322 

Uvedba postopanja za progla- 
k .sitév za mrtvega 

Fodgrajšek Ignac, rojen 3. septembra ( 
1912, posestnik na Dobravi prj Zrecab 
št. 30, nazadnje stanujoč ondi, je bil 
mobiliziran od partizanov meseca julija 
1944 ter dodeljen Sercerjevi brigadi. 
Dne 20. IX. 1944 je bil v tej brigadi 
zajet od Nemcev' v Savinjski dolini. Od 
takrat se ni vcČ javil in je verjplna do- 
mneva, da imenovani ni več med ži- 
vimi. 

Na predlog njegove žene Podgrajšek 
lìozalije, kmetice na Dobravi pri Zre- . 
čali Si; 30, W uvede postopanje za pro- 
glasitev Podgrajška Ignaca za mrtveca. 
Vsakdo,- komur je o njem kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Žnnr- 
carju Antonu, tus. uslužbencu, do 1. de- 
cembra 1946. 

Po leni roku se bo končno odlonlo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče  v Slov.  Konjicah, 
odd. III.. 

dne 5. septembra 1946. 
,        *   " * 
Ok 106/40—2 •337 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

ČVbin Vincent-, roi. 24. 11. 10J4 v Za- 
gorju, rudar, iiiazadnje - stanujoč v Ki- 
sov cu 43, p. Zagorje ob Savi, je odšel 
dne 28. julija lf)U. leta v partizane in 
je bil dodeljen h kaniniško-zasavskomu 
odredu, odkoder je poznej>> odšel v Sa- ' 
viiijsko dolino. Po izjavi Vrafanarja 
Antona, ki je sedaj v oficirski šoli 
KNOJ-a v Banjici pri Beogradu, ie ime- 
ncvani-Cebin Vincenc dne 28. X. 1911. 
lela pri-Sv. licioni nad Slivnico v Sa- 
vinjski .dolini smrtno zadel padel. 

, Ker je verjetnoi da bo nastopila za-/ 
konita domneva smrti, se uvede na 
prošnjo njegove žene Čebin .Stanislave* 
prodajalke, stanujoče v Zagorju ob Savi 
št. 35, postopanje v dokaz smrti ter se 

.vsakdo-poziva, da o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrbni- 
ku Langerju Francu, sodnemu uradniku 
v Trbovljah;    .        • 

Čebin Vincenc so poziva, da se zglasi 
pri podpisanem, sodišču ali drugače "da   : 
kako vest o sebi. 

Vo iTXI: 1946 bo' sodišče na'vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga.       .""•;" " '...,_ 

Okrajno sodišče v Trbovljah,, od d.'..L, 
dne 4. septembra 1946. 

•      ....':-.•        •     ' 
Ok'107/46-2 3368 

Uvedba postopanja za progla-, 
sitP.v za mrtveera 

Lipovšejv Stanko, rojen 24. III. 1912,' 
v Trbovljah, električar, nazadnje stanu- 
joč v Trbovljah-IJctju 46, je odšel'dne 
14. IX.' 1944 v partizane." Dodeljen je bil 

'XIV. brigadi, kjer je kot borce-, služil 
'do srede'meseca novejnbra islega leta, 
nakar je bil prestavljen k zaščitnemu 
moštvu, podpolkovnika Ahaca. Tam je 
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ostal do velike zimske ofenzive, odko. 
der so.se.ob.hajki umaknili na morav- 
sko ozemlje; Nazadnje so imenovanega 
vidli tovariši v Štancih Lazih o firili- 
ki zimske hajke, v kateri je bilo mnogo 
partizanov ujetih, in je bil med njimi 
baje tudi Lipovšek Stanko. 

Ker obstoji tedaj opravičena domne- 
va, da je Lipovšek Stanko mrtev, se na 
predlog njegove žene Lipovšek Marije, 
gospodinje v Trbovljah-Retju 46, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali e tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Lipovšek Stanko se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o eebi. .4 

Po 1. XII. 1947 bo sodišče'na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.. ... 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 

dne 6. septembra 1946. 

Ok' 105/46-2 3353 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Praïnikar Miha. roj. 28, IX, 1884 .v 
Zagorju-Lokah. posestnik, nazadnje sta- 
nujoč v Dolenji vasi 20, p. Loka pri Za- 
gorju ob Savi, je> bil dne 2.. IV. 1944 
aretiran in odpeljan neznanokam ter.ee 
od istega.dne ni več javil. 

Ker obstoji tedaj upravičena domne- 
va, da je Prašnikar Miha mrtev, se na 
predlog njegove žene Prašnikar Marije, 
gospodinje pri Sv. Planini gt. 6, p. Tr- 
bovlje II, uvede postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega ter se izdaja poziv, da 
ee o pogrešanem poroča sodišču ali e 
tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, eodnemu uradniku v Trbov- 
ljah.      >    - ... 

Prašnikar Miha se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče • Trbovljah, odd. I., 
dne 7. septembra 1946. 

Z 106/46-22 3323 

Poklic dediča neznanega 
bivališča 

Urleb Peter, posestnik v Ziogoni vasi 
it 10," poŠta Oplotnica, je- dne 13. mar- 
ca 1945 umrl, zapustivši poslednjevolj- 
no naredbo z dne 3. januarja 1941. 
- Zapustnikov ein Urleb Ivan; Čigar bi- 
vališče sodišču ni znano, se pozivlje, da 
se v enem letu od danes naprej zglasi 
pri tem sodišču. Po preteku' tega roka 
se bo razpravljala zapuščina z ostalimi 
dediči in Kovačem Jožefom, posestni- 
kom v Ziogoni vasi št. 7, ki je postav- 
ljen za.f skrbnika odsotnemu, Urlebu 
Ivanu.     ;. "   .    '   ' ;        •   •       •       \ 

Okrajno.sodišče v Slov. Konjicah, 
odd/ III.. 

•dne 6. septembra. 1946, . 

Amortizacije 
IV Sp 1815/4G-2 3315 

Na prošnjo tov. Florjančiča Karla iz 
Celja, Cankarjeva ul. št. 2, se uvede 
amortizacijsko postopanje ia amortiza- 
cijo spodaj navedenih vrednotnic, ki j h 
je prosilec baje' izgubil, tor se njih 
imetnik poziva, da uveljavi svoje pra- 
vice v času dveh mesecev po objav- v 
uradnem listu, sicer se bo po preteku 
tega roka izreklo, -da so vrednotnice 
izgubile svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotn'c: 
Deset delnic Gostilničarske pivovarne 

d. d. Laško, št. 08641 do 08650, glasečib 
se na ime Florjančič Karel, elektroteh- 
nično podjetje, Celje, v skupni nomi- 
nalni vrednosti din 5.000.—. 

Okrajno sodiSfe v Celja     . 
dne 31. avgusta 1946. 

* 
IV Sp 1835/46-2 3388 

Na prošnjo tov. Coricar Ane, trgovke 
v Celju, Stanetova 3,-se uvede postopa- 
nje za amortizacijo epodaj navedenih 
vrednotnic, ki jih je prosilka baje izgu- 
bila ter se njih imetnik poziva, da uve- 
ljavi evoje pravice v času dveh mesecev 
po objavi v Uradnem listu, sicer ee bo 
po preteku tega roka izreklo, da so 
vrednotnice izgubile svojo pravno ve- 
ljavnost. " 

Oznamenilo vrednotnic: 
dve delnici Gostilničarske pivovarne 

d. d. Laško .št. 01133-01134,. izdani 30. 
decembra 1933 na ime Goričarja K. 
vdova.(Ana), trg. pap. knjig. Celje, Kr. 
Petra c, 7, v skupni vrednosti 1.000 din. 

Okrajno sodišče t Celju 
1 dne 5. septembra 1946. 

• ' 
IV Sp 1827/46-.2 8401 

Na prošnjo Herlah Pavje, trg. v.La- 
škem št. 67, se uvede postopanje radi 
amortizacije vrednotnic, • ki jih je pro- 
silka baje izgubila, ter. se njih imetnik 
poziva, da uveljavi v dveh mesecih po 
-objavi v Uradnem listu svoje pravice, 
sicer se bo po preteku tega roka iz? 
reklo, da so vrednotnice brez pravne ve- 
ljavnosti. 

Oznamenilo vrednotnic: 
10 komadov delnic Gostilničarske pi- 

vovarne d. d. Laško v nominalnem zne- 
sku po 600.— din. in eiceršt. 04941 do 
04945 in 04946 do 04950, ki eo bile iz- 
dane dne 20. V. 1938 na ime Herlah 
Josip. 

Okrajno sodišče • Celju - 
dne 7. septembra 1946. 

".-'"•'••" 

IV Sp 1612/46-3 ' 3310 
Na prošnjo tov. Eupnika Antona, po- 

slovodje Navoda na Rakeku, se uvede 
amortizacijsko postopanj'* za amortiza- 
cijo epodaj navedenih vrednotnic, kj jih 
je prosilec baje izgubil, ter «e t njih 
imetnik poziva, da uveljavi, svoje pravi- 
ce v, času dveh rnojpcov po objavi-v 
Uradnem listu, sicer.se bo po preteku 
tega roka izreklo, da 'so vrednotnice iz- 
gubile.svojo, pravno veljavnost. . 

Oznamenilo vrednotnic: 
10 delnic Uostilničarske pivovarned.d. 

Laško, in sicer 5 kom. št, 03850-03860 
na ime Anton Ru'p'nik, trg. iz Loža, k. 
so bile prenesene od Bravca Aniona \• 
Loža, ter 5 kom. št. 03276-03280 na 
ime Rupnik Antona, trg. iz Loža, pre- 
nesene od Levarja Ivana, gost.. Stari 
trg pri Rakeku, v skupni nominalni 
vrednosti din 5.000.—. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 31. avgusta 1946. 

V Sp 432-433/46-4 3264 

Amortizacija 
Na prošnjo: 1. Turk Eme, gospodinje 

v Mariboru, Kneza Koclja ul. '26 in 2. 
Ziberne Ivana, kmeta v Počehovi št. 44, 
pošta Maribor, se uvaja postopek za 
amortizacijo vrednostnih papirjev, ki 
sta jih prosilca baje izgubila ter se ni'li 
imetnik poziva, da uveljavi v dveh me- 
secih, počenši z dnem objave, svoje pra- . 
vice, sicer bi se po preteku tega roka 
izr-kIo,.da so, vrednostni papirji.brez 
moč!. 

Oznamenilo vrednostnih' papirjev: 
1. hranilna knjižica Kmetskega hra«. 

nilnega in posojilnega doma v Ljublja- 
ni št. 204,' glaseča na ime Turk Ivan e 
stanjem dne 31. XII. 1945 DFJ dinar- 
jev 2.498.40, 

2, hranilna knjižica Kmetskega bra< 
nilnega in posojilnega doma v Ljublja- 
ni št. 360 na ime Žiberna Ivan s sta- ' 
njem dne 31. XII. 1945 DFJ dinarjev 
1.390.20. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V* 

dne. 6. septembra 1946..     ±u , 
* 

I Sp 20/46 . . . 3409' 
Amortizacija 

Na prošnjo dr. Mrgolela Matije, ;zdrav- 
nika v Ptuju, se uvaja postopek 'za 
amortizacijo vrednotnic, ki jih. ie pro- 
silec baje izgubil. Imetnik teh vrednot- 
nic se pozivlje, da v,2 mesecih po ob-1 

javi v Uradnem listu uveljavi svoje pra-. 
vice, sicer bi se po preteku tega. roka 
izreklo, da eo te vrednotnice'ljf.ez; .mpči. 

Oznamenitev vrednotnic: ' ' ' 
Dve delnicj Gostilniške pivovarne 

d. d. Laško št. 01383 in 01384, glaseči ee 
na Mrgole dr. Matija, banovinski zdrav- 
nik v Ptuju, z nominalno vrednostjo V° 
500 din in datumom izdaje 30. XIL1933. 
!   Okrajno sodišče v Ptujuj odd.:'L',4 

•    dne 4. septembra. 1946, '   . 

Zp'267/46-5 :'83W 

Poziv upnikom '.'."'. 
; Pri podpisanem sodišču je .uveden w- 
plembeni postopek zoper HoloŠija: ^ol- 
tana, bivšega uradnika v Murski Soboti,' • 
sedaj neznanega bivališča. 

Pozivajo se vsi upniki imenovanega» 
ila prijavijo svoje teriatve pri t^m^.90* 
Jišču v.15 dneh od dneva te bbjave;'   ,, 

Okrajno   sodiS?p   v  Murski   Sobot» 
' dne 6. septembra 1946.    •    l 
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Razno 
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Obaveštenje 
«lanovima posmrtnog fonda biv. Udru- 
ženja zvaničnika fin. kontrole i njiho- 

vim  porodicama 

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih 
poslova br. 4788/46, imovina biv. Udru- 

' ženja zvan. fin. kontrole i Posmrtnog 
Vda biv. Udruženja zvan. fin. kontro- 
!é preneta je u vlasništvo Saveza finan- 
siskih službenika; Kako je imovina ovo- 
ga fonda smanjena u srazmeri 10 pred- 
ratnih dinara prema-jednom dinaru 
FNRJ, shodno propisima Zakona o-re- 
fiuliâanju predratnih obaveza od 27. •. 
1945, to su obaveze fonda za slučaj smrti 
Canova (posmrtne pomoći) smanjene u 
lätoj srazmeri. 

Da bi se mogla izvršiti isplata ne- 
isplaćenih posmrtnih pomoči za sluča- 
jeve, nastuple u- periodu od 6. aprila 
!Ö41 (rodine do 28. maja 1946, kao dana 
donošenja odluke Min. unutrašnjih^po- 
slova o prenosu imovine u vlasništvo 
Saveza, potrebno je da.porodica umrlo- 

• •' Ciana Posmrtnog fonda biv. Udruže- 
na zvan. fin. kontrole podnese zahtev 
Sî>vezu fin. službenika i sledeća doku- 
Hienta: 

h umrlicu u originalu ali overeni 
.Prepis; 

2. iiverenje nadležnog narodnog od- 
bora: 
, aJ. da umrli član, iza čije se smrti 
traži pomoć, nije pod 'okupacijom  bio 
^• oružjem u službi okupatora i nji- 
l0vih pomagača; '    • 
M di nije bio organizator, funkcio- 

•^ i aktivni član u kvislinškim orga- 
Dizacijama niti da se je takvom radom 

,, a° pojedinac obeležio;   #    „ 
v v) da lice, koje traži pomoć, nije li- 
^e'io aktivnog i pasivnog izbornog pra- 
. a, k \ kao j da ispunjava -uslove iz tač. a) 

jw—*«jnji  ••• za  puunusejjju /.uiiicvu je 
Pai novemDar l046-  godine.     Zahtevi, 
L ,neU posle ovoga roka, neće se uzi- 

la'i U postupak. , 
Zahtev uputiti na adresu:     ( 
avez  îinanslskih  službenika Jugosla- 

' le> Beograd, Kneza Miloša br. 12/•. 

3416 3-1 
Poziv upnikom 

j„ 'PdloČbo MLO, oddelka za trgovino- 
taJ?reskrbo v Ljubljani z dne 3. sep- 
ara 19-16, TP štev. 13989/4G, je pre- 
},,? .vi,takojSnjo likvidacijo: Nabavna in 
• , afoa zadruga pekovskih mojstrov 
il • °- j. v Ljubljani, Cesta 29. oktobra 

Likvidatorja pozivata vse upnike, da 
htv    io. do 15- okl°bra 1946 sv°ie ter' 
lil£vf,

oz.'.roma dobroimetja radi končne 
tìg: üacije na naslov, Nabavna in pro-' 
0 'na zadruca pekovskih mojstrov z. z 
•)•[• v likvidaciji, Ljubljana, Cesta 29. 

"«•a št. 6. 
Likvidatorja 

St. 167/46-D 3373 3-1 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se vsi upniki in dolžniki 

Hranilnice in posojilnice v Tržišču pr! 

Mokronogu, zadruge z n. j. in Kmečke 
hranilnice, in posojilnice v Št. Janžu na 
Dolenjskem, zadrug© z n. j., da prija- 
vijo najkasneje do 15. decembra 1946 
svoje terjatve oziroma dolgove zadru- 
gama, kateri poslujeta sedaj v prosto- 
rih Posojilnice v Trebnjem z. z n. j. 

Po preteku tega roka za upnike (vla- 
gatelje), ki se ne bi prijavili ali dopri- 
nesli dokazov o svojih terjatvah, ugasne 
pravica do njihovih vlog '(terjatev). 
Proti dolžnikom, ki bi v tem roku svo- 
jih dolgov zadrugama ne prijavili, bo- 
sta zadrugi postopali' na podlagi dru- 
gače dobljenih podatkov glede "njihovih 

t obveznosti. 
Posojilnica T Trebnjem, zadruga z n. j. 

dne 10. septembra 1946. 
Delegat ministrstva za finance: 

Tomšič Hubert s. r. 

'   3215 3—2 
Poziv upnikom 

Z odločbo.MLO, odd. za TP, št. 10781/46 
z dne, 17. julija 1946 je prešla tvrdka 
Triumf, čevljarska delavnica v Ljubljani, 
Kolodvorska ulica št. 11, v likvidacijo. 

Pozivamo upnike, :da prijavijo svoje ter- 
jatve proti tvrdki v zakonitem roku na 
naslov tvrdke Triumf, čevljarska delavnica 
v likvidaciji, Ljubljana, Kolodvorska ulica 
štev. 12. . >   ,   •     ' 

Likvidatorja 

3191 3—3 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO,' odd. za TP št. 10832/46 
z dne 17. julija 1946 je prešla tvrdka 
Kassig, uniformski zavod v Ljubljani, Mi- 
klošičeva cesta 17, v likvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje ter- 
jatve proti tvrdki v zakonitem roku na 
naslov tvrdka Kassig v likvidaciji, v roke 
likvidatorjev Florjančiča M. in Vajta C, 
uradnikov; uprave mestnih podjetij, Ljub- 
ljana, Gradišče 7/1. 

Likvidatorja 
* 

3182,3—3 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, odd. za TP št. 10829/46 
z dne 18. julija 1946 je prešla tvrdka 
Žitnik Rudolf,, kleparsko podjetje v Ljub- 
ljani, Ambrožev trg št. 9, v likvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo,svoje ter- 
jatve proti - tvrdki V zakonitem roku na 
naslov tvrdke Žitnik Rudolf, kleparsko pod- 
jetje v likvidaciji, Ljubljana, Ambrožev trg 
št. 9. '     ' 

Likvidatorja 

Vabilo 
3390 

na" izredno skupščino Vinogradniške za- 
druge z o. j. pri Sv. Ani v Slov. gor., 
ki bo dne 25. septembra 1946 v Domu 

ljudske  prosvete pri Sv.  Ani .v Slov. 
gor. ob 1. uri popoldne. 

Dnevni  red: 
1. Čitanje zapisnika zadnje skupščine. 
2. Poročila članov upravnega odbora. 
3. Poročilo — govor okrožnega odpo- 

slanca IZOS-a. 
4. Razrešnica    predsedniku'   starega 

odbora. 
5. Razrešnica blagajniku starega od- 

bora. 
6. Nadomestne volitve: a) predsedni- 

ka, b) blagajnika. 
7. Predlogi in sklepi. 

•  8. Slučajnosti. 
Odbor 

izgubljene listine 

Izgubila sem' osebno izkaznico štev,-i 

02574-2, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Brajkovič Iva iz Ljubljane. 
Š tem jo preklicujem. 
3413 Brajkovič Iva 

Ukradene' so mi bile: osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani, 
izkaznica OF, izdana od četrti Šiške in 
7 nakaznic za oblačilo, izdanih od če-'- 
trtr Šiške na ime Bravhar Kristina iz 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
3417 Bravhar Kristina.. 

Tov. Bricman Anton, roj. dne 7. juni- 
ja 1897 v Legnu pri Slovenjem' Gradcu, 

, je izgubil osebno izkaznico, izdano pri 
\ MLO Slovenj Gradec, .izkaznico OF< dve 
prometni knjižici za kolo in jih prekli- 
c«je. ' . 

Bricmaii Anton, 
3380     Slovenj Gradec, Celjska cesta 17 

Izgubil sem spričsvalo 3.a razr. gim- 
nazije, izdano leta 1946 od ravnateljstva 
IV. moške ginin. v Ljubljani, na ime 

'Bule Janez iz Mirne" na Dol, S tem ga- 
preklicujem. 
3338 Bule Janez 

'Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od   KLO   Gnisdvlje   na   ime:    Divjak 
Franp, kmet iz Zaloga št. 30. S tem-jo 
preklicujem. 
3285 Divjak Frane, 

Zalog 30, p. Sv. Peter v Sav. dol. 

Izgubil sem izkaziïico za kolo št. 1997, 
izdano od krajevnega LO Škofja Loka 
in začasno osebno izkaznico št. 34, .iz- 
dano od krajevnega odbora OF Sora na 
ime Erbežnik Franc, Sora. S tem jil 
preklicujem. 
3387 Erbežnik Frane 

Izgubil sem od okrajnega ljudskega 
odbora Gornja Radgona izdane izkaz- 
nice, in-to osebno-izkaznico. Št. 12939, 
izkaznico za kolo št. 262^ jn' družinski 
nabavni list A št. 136159/glaseče se na 
ime Ficko Andrej, vrtnar, šratovci št. 35", 
Slatina Radenci. S tem jih preklicujem. 
3408 -    Fitko Andrej 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
1831 in potrdilo za kolo.znaiiike Pucb. 
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tov. štev. 1.0S7.O2Ô na ime Friš Anton, 
Velka št. 205 pri M. Snežni. S tem jih 
preklicujein. 
3370 .   . Friš Anton 

Ukradeno mi je bilo: zac. osebna iz- 
kaznica št. 5555, izkaznica za kolo štev. 
4406, - izkaznica OP', vojaška potrdila, 
vse izdano od okrajnega odbora Ljuto- 
mer na ime Husjak Martin, Slamnjak 
pri Ljutomeru., S tem jih preklicujein. 
3411 Husjak Martin 

Izrabil sem evid. tablico št. S—0528 
za motorno kolo, izdano od min. za lo- 
kalni promet-v Ljubljani na ime Iglic 
Franc iz Ljubljane.  S  tem jo prekli- • 
cujëm.   " 
3415 Iglic Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no• od KLO na Jezici pri Ljubljani na" 
ime Jeromen Ivanka iz Stožič 28. S tem 
jo preklicujem. 
3418 « Jeromen Ivanića 

Izgubil sem osebno izkaznico1 št. 
012826, mladinsko izkaznico in izkazni- 
co za kolo št. 39, vse na ime Kobolt 
Ivan iz Leš 34 pri Prevaljah. S tem jih 
preklicujem. 
3391    . , Kobolt Ivan 

Uničeno mi je bilo spričevalo 2. raz. 
mešČ. šole, izdano leta 1926. od ravna- 
teljstva I. deške mešč. šole, v Ljubljani 
na ime-Kolina Mirko iz Kamnika. S tem 
ga preklicujem. 
3412 " ' Kolina Mirko 

Izgubljene su i oglašavaju se nevaže- 
ćim slijedeće vojne knjižice: 

br. 3S1S13- na ime   Baškovič   Ivana 
Ivan, 

br. 286433 na ime Petrovič Momir, 
br. 285433 na ime Radosavijević Marko, 
br.-410989 na ime Zulim Slavko, 
br. 285773 na ime Jovanović Djordje, 
br. ne poznat na ime Vulić' Žarko, 
br. ne poznat na ime Markes Stjepan, 
br. 666804 na ime Daut Osman, 
br. 683566   na   ime   Skender   Mare 

zvonko, 
br. 970554 na ime Baggia Franc, 

• br. 607651, na ime Novičević • Milojka 
Zivadin, 

br. G40752 na ime Abdulović Zulum, 
ml. vodnik, -» 

br. 699720 na ime Ifudorović J. Jože, 
br. 654136 na inie Nosan Sjanko, 
br. 920852 na ime Borovčak Andrija, 
br. 6S7538 na ime Vesel Franca Ivan, 
br. ne poznat na ime Lenhart Herman,' 

' br. 633199 na ime Maric Ante, 
i platna knjižica br. 7106-Ru na ime 

kapetana Pejmović Paja. 
Komanda 

3346 vojne pošte Ljubljana 

,    Izgubljena je bila evidenčna tablica mot. 
vozila >Zt)NDAP< Št. S-3602, izdana od 

- min. za lokalni promet v Ljubljani na ime 
Krajne Maks, Krško. S tem jo preklicujem. 

3343 < '      Krajne Maks 

Izgub.la sem družinski nabavni list 
na fine Lorisi Neža, urabče 19, izdan 
od KLO Mevkuš. S tem ga preklicujem. 
3392 ' Larisi Neža 

Uničeno mi je bilo spričevalo IL b 
razreda gimnazije, izda/m leta 1946 od 
ravn. I. moške realne g muazije v Ljub- 
ljani na ime Malgaj Slavko iz Ljubljane. 
S tem ga preklicujem. 
3393 Malgaj Slavko 

Izgubila sem spričevalo II. letnika drž., 
ženske obrtne šole (odd. za šivanje in kro- 
jenje) v Ljubljani za 1. 1945/46. na ime 
Mersol Marjeta iz Novega mesta. S tem ga 
preklicujem, 
3356       , Meršol .Marjeta1 

Vojaška knjižica št. 474921 in uvere- 
nje št. 152 od 13. marca 1916, izdana 
od štaba 32. divizije na ime Jerman 

t (Alojza) Miloš, sta bila ukradena in se 
s tem proglašata za neveljavna. 

, Načelstvo 
3398 vojnega okruga, Maribor 

Vojaška knjižica št. 695200,/glaseča 
se na ime Toplak (Franca) Jože, je iz- 
gubljena in.se s tem proglaša za ne- 
veljavno. <    ., 

Načelstvo 
3399 yojnega okruga, Maribor 

Izgubili smo évid. tablico št. S—2137 
za motorno kolo, izdano od okraj. LO, 
odsek za notr. zadeve na Rakeku, na 
ime okr. uprave NM na Rakeku. S" tem 
jo preklicujemo. , 
33G2 Okr. uprava NM' na Rakeku 

Izgubil sem spričevalo o dopolnilni 
maturi •. drž. moške gimn. v Ljub- 
ljani iz leta 1936., izdano na ime Pater- 
nost Carlos Rado iz Ljubljane.- S tem •• , 
preklicujem. 
3414    ^ Paternost*Carlos Rado 

Izgubila sem spričevalo 7. razr. gim- 
nazije, izdano leta 1944. od ravn. II. 
drž. realne gimnazije v Ljubljani na 
ime Pikuš Nada iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
3377 Pikuš Nada 

Uničeni sta mi bili spričevalo VIII. raz- 
reda in spričevalo višjega tečajnega izpita 
IV. drž. moške realne' gimnazije v Ljub- 
ljani na ime.. Pohar Vlado iz Radeč pri 
Zid. mostu. S'tem jih preklicujem. 
3351 -,     * Polmr Vlado 

Izgubil sem, šofersko izkaznico št. 
2908, -potrdilo'za kolo št. 391757.6, listi- 
ne avtomobila Ford AA ,št.6256, osebno 
izkaznico in sindikalno izkaznico, vse 
na ime Anton Potočnik, šofer Naproze 

"Maribor. Vse navedene listine e tem 
preklicujem. *    • 
3380 <    Potočnik Anton. 

Ukradeni sta mi bili oäebna izkazni- 
ca št. 028832, izdana od NM in izkazni- 
ca OF, izdana od Četrti Center na ime 
Požar Marijaiz Ljubljane.S tem ju prç- 
klicujem. , 
3394 Požar Marija 

Izgubil sem družinski nabavni list št. 
A 140099, izdan na ime Rozman Anton 

iz Ljutomera, Rajž har 2. S tem ga pre- 
klicujem. 
3381 Rozman Anton 

Izgubil sem spričevalo IILc razreda L 
drž. moške realne gimnazije v Ljubljani za 
1. 1945/46. na ime Saje Drago iz Mirne 
peči, S tem ga preklicujem. 
3345 Saje Drago 

Platna knjižica serija R. K. br. 78119, 
izdata od fin. ods. 111. proleterske-kra- 
jiške brigade na ime Salapura Jovica, 
potporućnik, izgubljena je i oglašava se 
nevažećom. 
3378 Salapura Jovica 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od KLO v Tišini na ime Serdt 
Jožef iz Tišine 39. S tem jo preklicu- 
jem.  - 
3410 Serdt Jože! 

' Izgubil sem spričevalo L, II., III. in iV.c 
razreda drž. klasične gimnazije.v Ljubljani- 
za leta 1939. do 1943. na ime Silvester Vla- 
dimir iz D. M. v Polju. S tem jih prekli4 

cujem, 
3326 Silvester Vladimir 

Izgubila se je evidenčna    tablica-za 
motorno kolo št. 0298. S tem jo-prekli- 
cujemo. ; ', 
3295          Odsek zà notranje zadeve 

•   ,.       za okraj Slov. Konjice 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani in izkaz- 
nico OF, izdano od četrti Šiška na im? 
Stare Ivan iz Ljubljane. S tem ju pre- 
klicujem, ' ' - ' •" 
3376                                    Stare Ivan 

Izgubila sem spričevalo Ill.a razreda lk 
drž. realne gimnazije -v Ljubljani za let0 

1945/46. na ime Švajger Marija iz Ljub* 
ljane. S tem ga preklicujem. '; 

3354 ' Švajger Marija • 

Izgubil sem spričevali 4. in 5. 1••&• ' 
drž. učiteljišča v Mariboru in spričevalo.0, 
učiteljskem diplomskem izpitu, izdana J 
letih 1940—1941. od .ravnateljstva 'učitelji- 
šča v Mariboru na ime Tomšič Stanko.-1? 
Ormoža. S tem jih preklicujem. 
3357 Tomšič Stanko 

Uničeno,mi je bilo spričevalo IL.,'y 
nika drž, tehniške srednje šole v Lju"" 
Ijani iz 1. 1941. na ime Ulčar VladimJ.r 

iz' Gorij, pri. Bledu.. S tem «a preku- 
cuiein. 
3390 , Ulčar Vladimir 

Izgubila sem spričevali 3. in 4. raz. gim,^ 
ter spričevalo o nižjem tečajnem izpitu, lZ' 
dana v letih 1942. • 1943. od ravnateljstva 
I. ženske real. gimn. v Ljubljani na irn<, 
Zevnik Krislina iz Podgorice-Dobrepolje. "» 
tem jih preklicujem. ' . 
3334       - Zevnik. Kristin» 

Izgubilo se je šolsko spričevalo o kon^ 
nem izpitu meščanske šole v Kočevju 
1. 1940. na ime Žagar Nada iz Drage v 
Loškem potoku. S' tem ga preklicujem. 

" Žagar Nada, 
3305 .     • ' • * „ • v.vißm-Dobrepo'J0 p.' Videni-Dobrer 

Založba; .Uprava Uradnega lista LB.S; urednik; Pohai Kobert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. •— vsi v Ljubljani. 
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Sodna oblastva 

Spo 00/4G—2 3437 

Odločba 
Na predlog javnega tožilca za mari- 

borsko okrožje z dne 12. IX. 1946, št. I 
1998/46, se v. smislu čl. 10. in IL zaKo- 
na o zaplembi premoženja in o iv.vrJe- 

' vanju zaplembe. Ur. list FLRJ št. 01/04, 
odredi s e k v e S t r a c i j a (začasna 
«prava) Cop Kristi roj. Podlianik (Pod- 
Jiesnig), trgovčevi ženi v Mariboru last- 
nega'deleža (imovine) pri Ivrdki Pod- 
lisnik (Podliesnig) Alojz in sinovi, vele- 
trgovina s papirjem v Mariboru in vse 
ostalo imovine, ki je njena last. 

Sekvestracija  traja do dokončne od- 
ločbe o zaplembi. 

Za'začasnega upravitelja''se imenuj? 
Oolob Franc, delegat, pri tvrd ki Podhs- 
nik,    veletrgovina s papirjem v Mari- 
boru. ' • 
• Okrožno šoilišfp v Mariboru, odd. I., 
,           dne lil. septembra 1946. 

Sp 140/40—A. 1-     * * 3457 
Oklic ,   - 

v' . »•<•    .- 0 zafctku poizvedb radi osnovanja no- 
v.° Zemljiške knjigo za katastrsko ob; 
f'iio Valičnavas v sodnem okraju Gro- 

Z dnem 7. oktobra 1948.'se začno po-' 
• izvedbe radi osnovanja nove zemljiške 

knjige za katastrsko občino V a lična 
v*ai s, ki je bila po vojnih dogodkih uni- 
čena. Poizvedbe se bodo vršile vsik de- 

11'ivnik od 8. do 18. uro v pisarni' krajcv- 
. »«ga ljudskega odbora v Zagrađen. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
* niki, hipotekami upniki in vse ostale 

osebe, ki imajo pravno korist od tega, 
• <la se poizvedo lastninske pravice ali da 

se ugotovi istovetnost sedanjih označb 
1 Parcel s prejšnjimi označbami; navajati 

• SInejo vse, kar bi utegnilo pripomoči, 
,dase pojasni stanje stvari in da se oču- 

J^"aJo.njihovo pravice. 
' °ni, ki iniajo na teh •zemljiščih ali na . 
^'movili delih zastavne, služnostne ali 

' dfuge pravice, prikladne za knjižni, 
vPis, naj rte pravice prijavijo, če želijo; 
'•'a s© vpišejo v novo zemljiško knjigo 
«Pt stara bremena. V prijavah je natanč- 

. Jio navesti pravico m,vrstni,red, ki se za- 
% zahteva, kakor tudi.zemljiškoknjiž- 
no vložke, v katerih ••• se izvrši vpis. 
Rivesti je tudi, na kaj se opira prijav- 
ljena pravica in na kaj- zahtevani vrst-. 
Dl red/Prijavne dolžnosti v ničemer ne 
fPreminja to, da je pravica, fei jo je tre- 
ba prijavit:, morda očitna iz'kakšne li- 
mine, ki je že pri,sodišču ali iz kakšne 

podrlo rešitve Ud.-Edino pravice in č> • 
• "Danice,-za katere so upravičenci že vlo- 

^• prošnje, prijave ali listine-glede -nir 

Ois jave 
razglas ministrstva za pravosodje z dne 
12. VI. 1946, Uradni list LUS z dne. 26. 
VI. 1<J46, št. 169/44,' se bodo, upoštevale 
uradoma in jih zato ni treba'vnovič pri- 
javljati. Prjave se morejo podati pisme- 
no ali ustno na zapisnik pri okrajnem 
sodišču v Grosupljem, soba št. 3 do dne 
21. IX. 191G, od tega dne đalj« do dne 
17. X. 1946 pa na kraju poslovanja v pi- 
sarni krajevnega . ljudskega odbora v 
Zagradcu. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizved- 
bam oziroma priložiti svojim prijavam 
v izvirniku aliA' prepisu vse spise, iz- 
piske Iz zemljiške knjige, sodne odločbe 
'ali druge listine, kolikor so potrebne za 
obnovitev zemljiška knjige in kolikor 
jih imajo sami alf njihovi zastopniki. 

Razgrnjeni bodo .vsakomur-na Vpo- 
gled posestni listi, seznami parcel in 
lastniktfv 1er zemljiškoknjižne mape od 
dne 22. IX. 1946 do dne 6. X. 1916 na 
kraju poslovanja v- pisarni krajevnega 
ljudskega cilbora v Zagrađcu. 

Okrajno sodišče- v Grosupljem 
dne 13.'septembra 1946; 

f 

V Z 819/46-9 ,   I   3475 

Poklic neznanih-dedičev 
' Miler Neža, rojena 1897. ,v. Mariboru, 
vdova'1'pò železn. zvaničniku,  nazadnje 
bivajoča vi Mariboru, -Meljska cesta .'52, • 
je dne 27.;'juii.ija 1943 umrla v bolnici, 
za duševne bolezni Ljubljana-Studenec 
brez sporočila poslednje,volje. 
, Dediči so neznani. Sodišče postavlja 
sodnega.uradnika Josipa Drevenška za 
skrbnika zapuščine. , 

Pozivajo se vsi, ki uveljavljajo pra- 
vice do zapuščine, da v 6 mesecih od da- 
nes to sodišču naznanijo in svoje, dedne 
pravice izkažejo. Po,, preteku tega roka 
se bo zapuščina, kolikor se te pravice 

, izkažejo, prisodila, kolikor pa se to ne 
zgodi, izročila državi. < 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 16. septembra 1946. 

» Razno 
 J  

- ' " „ 3453—3-1 
Poziv upnikom 

'. Z odločbo M LO, odd! za TP Ljubljana,' 
je prešla tvrdka Ferrum, Leon.Stupica, 
trgovina z železnino v Ljubljani, Gra- 
dišče, 2, v- takojšnjo likvidacijo. 

Pozivajo se vsi/upniki, da prijavijo 
najkasneje do 1. oktobra t. 1. vse svoje 
terjatve na naslov: '-Feritni,- Leon,Stupi- 
ca,   trgovina,z  železnino  v  likvidaciji,. 
Ljubljana, Gradišče ;2  

Likvidatorja 

•3416 3-2* 
Poziv upnikom 

Z odločbo *MLO,- oddelka za trgovino 
in preskrbo v Ljubljani z dne S. sep- 
tembra 1946, TP Stcv.,"18989/46, je pre- 
šla v takojšnjo likvidacijo: Nabavna in 
prodajna zadruga pekovskih mojstrov 
z. z o." j. v Ljubljani, Cestd 29. oktobra 
'št 6. 

• Likvidatorja pozivala.vse upnike, da 
priiavijo do 15. oktobra 1946 ovoje ter- . 
jatve oziroma, dobroimetja radi končne 
likvidacije na 'naslov: Nabavna in pro- 
dajna zadruga pekovskih mojstrov z: z 
o. j. v likvidaciji, Ljubljana, Cesta 29. 
oktobra št. (6..' 

Likvidatorja 
4    * 

3215 3-3- ' 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, odd. za TP, št. 10781/46 
z dne 17. julija 1946 je prešla tvrdka 
Triumf, čevljarska delavnica v Ljubljani, 
Kolodvorska'ulica št. 11, v likvidacijo. 

Pozivamo upnike, da.priiavijo svoje ter- 
jatve proti tvrdki v zakonitem roku' na 
naslov tvrdke Triumf, čevljarska delavnica 
v likvidaciji, Ljubljana, Kolodvorska ulica 
štev. 12. 

, , Likvidatorla 

Vabilo 
3121 

na 35. redni občni zber Dolniške druž- 
bo pivovarno Union, Ljubljana, ki bo 
dne 7. oktobra 1946 ob 15. uri v pisarni 
Delniške družbe pivovarne Union v 
Ljubljani, Celovška cesta 22, z nasledr 
njim dnevnim redom: 

1. Otvoritev občnega zbora. 
2. Toročilo upravnega sveta. 
3. Predložitev, odobritev jn sklepanje 

o.računskih zaključkih za 1944. in 1945.- ) 
leto.       - -,     ' ' . •     •- 

4. Poročilo računskih preglednikov in 
podelitev razrešji'.ce. 

5..Sklepanje o uporabi , čistega •'do- 
bička;     , '    , . . 

, 6..Volitev • novih   članov   v   upravni 
svet;     • _ ,'•'   , 

7.-Volitev dvéh računskih pregledni- 
kov in namestnikov.,   ...    '; 4. 

8. Slučajni predlogi delničarjev po § 
15. pravil. •'-*.' > ' ' 

(Predloženi morajo biti najmanj 8 dni 
pred'óbcmin zborom.) "-"        , * • 

•Po S 13. družbin:h .pravil imajo glaso- 
valno pravico-na' občnem zboru le tisti 
delničarji, ki zaleže svoje .delnice zne- 
zapadl mi kuponi najkasneje do 1. ok- 
tobra 1046 .pri .Denarnem zavmlu Slo- 
venije ,v 'Ljubljani,-kjer' nrcjnicjr, legi- 
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, timacijo za pristop na občin ?.bor. Vsa- 
kih 25 delnic daje pravico do enegii 
glasu (§ 12. prav 1). 

Ljubljana dne U. septembra 1946. 
•        , Upravni odhor. 

IziçutiIjiTuWislinc 

Izgubil seni prometno knjižico za mo- 
ško kolo.znamke »Vaterland« tipa štev. 
.309938, prometno knjižico za kolo znam- 
ke »Kosmos« tipa štev. 5101717, ' obe 
glaseči se na ime Adamič Karel, usnjar 
v Lembergu, kraj. LO Nova cerkev. Na- 
dalje sem izgubil osebno izkaznico, iz- 
dano cd kraj. LO v Novi cerkvi pod 
štev. 404/45, glasečo se na moje ime. 
S tem jih preklicujem. > '•• 
3478 . Adamič Kari   • 

Izgubila sem prometno .knjižico za 
moško kolo znamke >Pucln tov. štev. 
852628, izdano od okrajnega -, odbora 
Celje-mesto, odsek za lokalni promet, 
na ime Belak Amalija, Celje, Jetniška 
ul. 14. S tem jo preklicujem. 
3441   . '   '     ,     Belak Amalija • 

Izgubila sem ošabno izkaznico na ime 
Berginc  Antonija,  sedaj  na  Jesenicah 
(Gor.), Blejska c. 85. S tem jo prekli- 
cujem. 
3473 Berginc Antonija 

Izgubil sem osebno izkaznico,, izkaz- 
nico OF, kolesarsko knjižico, legitima- 
cijo RKS in sindikalno izkaznico, vse 
na ime •Bernetič Jože iz Rodika na Pri- 
morskem. S tem jih preklicujem. 
3456       . Bernetjč Jože 

Vojna knjižica br. 966365, izdata od 
V. Cankarove brigade na ime Blažič 
Leopold izgubljena je i oglašava se ne- 
važećom.    '• ; . : 

3466 • Blažič Leopold 

• Preklicujem družinski nabavni list 
na ime Dečman Viljem, Ljubljana, Ko- 
roščeva 3, ker sem ga izgubil. 
3467 Dečman Viljem 

Izgubil sem osebno izkaznico 'štev. 
082406, izkaznico. OF štev. 27021, voja- 
ško uverenje, Jzkaznico za kolo in iz- 
kaznico podjetja ^Gradiš«, hidrocentra- 
le Maribor, otok,, vse na ime Dovšek 
Franc, stanujoč Maribor-Studehci, delav- 
sko, taborišče MO tei- jih s tein prekli- 
cujem. ». * 
3438   •                           Dovšek Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO Murska Sobota, glasečo se<na 
ime Flisar Ludvik, Murska Sobota ter' 
izkaznico za kolo znamke" >Falkenburg* 
tov. "štev. 235875 ter ju s tem prikli- 
cujem., 
3442    . Flisar Ludvik 

Izgubil sem člansko -izkaznico OF in 
železniško legitimacijo na ime: ITajšnk 
Alojzij, železniški delavec s Pragerske- 
ga 23. S tem jih preklicujem. 
3459 Hajšeli Alojzij 

Vojna knjižica, br. 679704, izdata god. 
1945.' od štaba IV. armije, 43 divizije 
na ime Igličar Alojz izgubljena je i 
oglašava se nevažećom. 
3428 Igličar Alojz 

Uničeno, mi je bilo maturitetno spri- 
čevalo štev. 445, izdano junija 1937 od 
drž. realne gimnaiije v Mariboru na 
ime Jordan Milena iz Maribora. S tem 
ga preklicujem.' 
3435 Jordan Milena * 

Izgubil "sem .osebno izkaznico štev. 
059795, izdano 29. junija 1945 od ko- 
mande NM v Ljubljani na ime Hafner 
Miha iz .Ljubljane. S tem jo priklicujem. 
3420 - Hafner Miha 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
10 na ime. Kalan Rudolf, Virmaše št.. 
34. S tem jo preklicujem. 
3461 " . Kalan KudolI 

Izgubil sem osebno in sindikalno, iz- 
kaznico na ime Kikel Stanislav iz Ljub- 
ljane. S'tem-jih preklicujem. (    » 
3452 '    • Kikel Stanislav 

Ukradeni sta mi bili osebni izkaznici 
št. 090804 in št. .081678 na ime Kmetic 
Stane-in Kmetic Draga, izdani od ko- 
mande NM v Ljubljani. S tem ju. pre- 
klicujeva. -> , •    - 

Kmetic Stane, 
3465 Kmetic Draga 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izdana od okrajnega odbora v Lju- 
tomeru ter izkaznica za moško, kolo 
št. 3721 in ; ena ženska nakaznica za' 
obleko na ime Štuhec Ana, izdana od 
okr. odbora v Ljutomeru. S tem jih 
preklicujem. , • ' 

Majcen Feliks, Hranjigovci 5, 
-3477    ,       p. Sv. Tomaž pri Ormožu 

Izgubil sem zac. osebno izkaznico št. 
232, izdano,od MLO Tržič;na ime Mehle 
Konrad, Tržič, Glavni trg 30. S tem jo 
preklicujem. • 
3429 Mehle Konrad 

Ukradena so bila spričevala osnovne 
šole?nTdveh razredov meščanske šole, 
osebna izkaznica, članska izkaznica OF, 
sindikalna izkaznica, štiri nakaznice za 
posteljnino, prijavnica kvarta, živilske > 
karte, družinski list, domovinski in krst- 
ni list ha ime Mihelič Melita, krstni list 
na ime Mihelič Usa Jožica, spričevalo, 
enoletnega   trgovskega   tečaja   zavoda 
Kovač v Mariboru na ime Mihelič Ju-, 
stina4n razni.dokumenti na ime Mihelič 
Milan. S tem jih preklicujem. 

Mihelič-Melita, 
3443 '  ' . '   r   Videm-Krško 

Vojna knjižica, br. 556930 na ime Na-: 

glie A.- Franc izgubljena,]e i oglašava 
se nevažećom. '       '     '.    .• ^ 
3460 .'     .Naglic A. Franc 

Izgubili so se dokumenti tovornega 
avtomobila   znamke'' Ford/6, • ev. štev. 

S-0131,  izdani od min -za lokalni pro- ' 
met v Ljubljani. S tem jih preklicujemo. 

Nabavljahu zavod Slovenije 
»Navod«, 

3432 direkcija Ljubljana   - 
Obavyi Živcdina Radisav, rojen 17. I. 

1927 v Trepezanu, borec ;III.,.pododseKa, 
sem izgubil meseca aprila 1946 voja- 

ško knjižico štev. 159735. Knjižica se s 
tem preklicuje. 
3426 Obavit- Živodina Radisar 

Izgubil sem indeks pravne fakultete    ^ 
univerze v Ljubljani na ime Ostaševski 
Marcel iz Radovljice. S tem ga prekli- 
cujem. 
3485 Ostaševski Marcel 

Izgubili so se, naslednji dokumenti: 
osebna izkaznica in'legitimacija 0F, iz- 
dani od okr. LO v  Gor. Radgoni na 
ime Poplak Matija, Vratji, vrh št. 50,.    • 
izkaznica OF, izdana ravno tam na ime     ""• 
Vokal Viktorija, Vratji vrh 50, izkaznica 
OF,", izdana, od okrož. LO v Novem me- 
stu na ime Saje Franc, sedaj v Vratji • 
vasi št. 12, pošta Apače. S tem jih pre- 
klicujemo. •    < 

Poplak -Matija 
Vokal Viktorija 

34Ç1 Saje Franc   '. 

Izgubil sem šofersko izkaznico štev. 
1186, izdano od min. za lokalni promet 
v Ljubljani na ime Prešeren Josip is 
Ljubljane. S tem*jo preklicujem. 
3445., :* ' 'Prešeren Josip 

Izgubirlem osebno izkaznico, izdano - 
od komande NM v Ljubljani in. želez- 
niško legitimacijo, izdano cd uprave 
drž. železnic v Ljubljani na ime P.uš 
Anton iz Ljubljani. S tem ju preklrcii- 
jem. ':- '-.'-• 
3431 ' Piß Anton 

Izgubil se-nrindeks tehnične fakultete.     ' 
univeVze -v  Ljubljani  na ime  Robnik   •. 
Ljubo iz Maribora. S tem ga prekli- 
cujem. • -        ,       ',•-..'     :: 
3472 Robnik Ljubo 

Izgubila sem zač.. osebno  izkaznico 
št'. 4388, jzdano od okrajnega- LO. Ma- . 
ribor-okolica( in legitimacijo OF, izdano    , 
od krajevnega odbora OF Selriica .o° 
Dravi.ter jih s terri preklicujem.'- ,/• 
3470 • švajncer Frančiška 

Ukradeno je bilo dovoljenje ^za, vož- 
njo e tovornim kamionom, ev. št. 5027, 
izdano od MLO, odseka za promet v 
Ljubljani ,in prometno."dovolilp< S-5027, . 
oboje na ime Uprava .tehničnih, baz, 
Ljubljana in •• jih - a ' tem preklicujemo. 
3444 / Uprava tehničnih b&z  . 

pri min. za,gradnje LRS 
Izgubil sem licenco motornega kolesa^ 

znamke, Puch, ev. št. S-0311, izdano od   • 
min. za lokalni promet • v Ljubljani na 
ime inž. Vidmar Herman iz Kranja, 
tem jo preklicujem. '.'. ;    -, 
3450 '-,'•  Inž. Vidmar Herman 

Založba: Uprava uradnega lista LRSj urednik; P.ohai Roberti-, tiska tiskarn^ ^Merkur« d. d, — vsi v Ljubljani. 
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bjave 
Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki:       ' 
1128. 

Sedež;- Jesenice. 
San vpisa: 12. septembra 1946. 
Besedilo: Kranjska industrijska, druž- 

ba Jesenice. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodi- 

šča na Jesenicah z dne 4. IX. 1946, Zp 
102/46—10, se vpiše prehod uprave 
družbe z vsemi pravicami upravnega 
iu nadzornega sveta na FLRJ. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. septembra 1946. 

Eg B I 12/90. ,   ( " 

1120.      ••, ..      • 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 9. septembra 1946. 

(  Besedilo:   Titan d. d.,   podružnica v 
Kamniku.   - ' •    * 

'   Po odločbi okrajnega sodišča v Kam- « 
rniku z dne 27. 111. 1946, Zp 276/46—4, 
se vpiše prehod uprave družbe z .vsemi 
pravicami  upravnega    in''*nadzornega 

-, sveta na FLRJ. •       •    '. 
Okrožno  sodišče  v Ljubljani " 

dne 9. septembra 1946. 
Rg B III 131/3 

* 
1130. 

Sedež: Ljubljana. 
. ;    Dan vpisa: 13. septembra 194G._ 

Besedilo: »Ferrum« Leon Stupica. 
-,   Na podlagi odločbe MLO, oddelek za, 
trgcvino in' preskrbo, z 'dne 5. IX. ,1946, 

>'     ät. TP 14186/46, je tvrdka. prešla v li- 
kvidacijo.      ' /      '"' " 

Za likvidatorja'se imenujeta:'  '   ' ' 
Vernik Stanko, Ljubljana, Gosposvet- 

ska c. 4,                      •'    ' *,      "   ' '   ' , 
Guštin Anica, Ljubljana, .Bezenškova 

ulica 27.         :    '    .    w "        ' 
;'.'   Likvidatorja  skupno "podpisujeta  li-, 

kvidacijsko firmo.   ' '.    .        , - '   . 
'     Okrožno  sodišče,, v Ljubljani 

dne 13. septembra 1946.. 
-     Rg.A VIII 54/4 

'1131.     ' •••'.•     *v ;•: ••• 
Sedež: Murska Sobota.       - 

" "    Dan vnovičnega'.vpisa:   29.  avgusta 
'.'   -19«. r        • .    ,.    - •'."- 

Besedilo: Prekmurska bànkà d. d. v/ 
Jurski Soboti — med okupacijo , Mu- 
faszornbati takarèkpenztàr z. t.. pri ka: 
l£H se ima DO odločbi delegacije pred-" 
sedstva SNOS-a od 6. V. 1945 izvršiti 
likvidacija, ki' jo izvede Denarni zavod 
Slovenije, podružnica Murska Sobota. 

l-ikvidatorji: 
Šušteialr Hilan, upravnik Denarnega 

j zavoda Slovenije, Murshs Sobota,   '' 
Šiftar Štefan, pomočnik upravnik» 

Denarnega zavoda, Slovenije, Murska 
Sobota,' -       ' 

Banič Karolina", uradnica Denarnega 
zavoda Slovenije, Murska Sobota. 

, Likvidacijska  firma:  kakor doslej  s 
pristavkom: »v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo firmo tako, 
da pristavita po dva izmed njih pod be- 
sedilo   firme   svoja ^lastnoročna   pod- 
pisa. v ' 
Okrožno kot trg. sodišče y Mariboru 

dne 29. avgusta 1946. 
"BI G/18 . 

Zadružni register 

Vpisi: -, 
,1132. 

Sedež: Apače,  okraj Radgona. 
Dan  vpisa:  10.  avgusta  Ì946. 
Besedilo:    Nabavna in .prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom v Apačah. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini, dne 5. maja 1946 za  nedoločen 
.'čas.''.: • : " ;: '/   '-•.'" . . •• 

Naloga zadruge je: a) Nabavar in pro- 
daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za. članstvo brez posrednikov, 
b) "vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, (c) najemanje 
in, nakupovanje inventarja in nepre- 
mičnin, kolikor je to v zadružno korist, 
;č) ustanavljanje in , sodelovanje pri 
ustanavljanju poslovalnic'in oddajališč, 
zadružnih gostiln in podjetij zaradi 
boljše in 'cenejše preskrbe svojih članov, 
d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanja predavanj in tečajev za poglobi-4- 
,tev, zadružne vzgoje in aktivnejše sode- 
lovanje ter probujanje zadružne zave-" 
"sti.   '    • '     (    ' 
; Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja -gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

•Zadružni delež znaša 130. din in se' 
plača, ob vstopu v zadrugo-ali pa v 10. 
.enakih mesečnih obrokih.,  . ;    '    x    '>e 

.   Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
'jamči še z desetkratnim zneskom vpi-. 
'sanHi deležev.1 y  •      v "' ' 

.   Oznanila se izvršujejo tako.'   da se 
Irazglase v zadružnem glasilu in da se 
:nabijejoina zadružni razglasni deski na 
sedežu uprave in-vseh'podružnic.. ' 

•   Upravni odbor sestavljajo predsednik,, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odboras kot je poslovalnic, ki jih 
,voli skupščina za dnbo treh let. 
i .Vsako  leto se izmenja  ena tretjina 
članov odbora. * 

'Zadrugo zastopata ni zan]o podpisu- 
[ jeta dva člana upravnega odbora ali pa 

po en član upravnega odbora in po en 
nameščenec,/ki ga po predhodni načel- 
ni odločb: skupščine.upravni odbor p(j' 
oblasti in ga prijavi za vpis v /-adruži- 
,regi3ter.' 

•Ciani upravnega odb^-a so: 
Puš Franc, posestnik, Zepovci, pred- 

sednik, . 
Zupane RudiH, posestnik, Apače, 

podpredsednik, 
Kralj Edvard, ekonom, Crnci,'odbor- 

nik, l • 
Cunk Anton, posestnik, Šegcvci, od- 

bornik, 
TaVčar Stanko, posestnik, Zepovci, 

odbornik, 
Novak Franc, posestnik, Plitvice, od- 

'. bornik, 
Klemenčič Janez, posestnik,'"Apače, 

odbornik, '     ' 
. Rozman Franc, posestnik, Lesane^ od- 

* bornik, ... 
Mlakar Roža, posestnica, Segovci, od- 

bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v.Mariboru 

dne  10. avgusta 1916. ' 
Zadr II 128/2 

^   . * '.   ' 
1133. 

, Sedež'glavne družbe: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. avgusta 1946. 
Besedilo glavne družbe: »Vinoc, pod- 

jetje z vinom in alkoholnimi pijačami 
d. d. v Ljubljani. 

"Sedež podružnice: Ptuj.. 
Besedilo podružnice: >Vinoc, podjetje 

z vinom in alkoholnimi pijačami d. d. v 
Ljubljani,. Podružnica Ptuj. 

.- 'Namen družbe je: '  - 
a) na nakupuje in prodaja na veliko . 

in drobno vino in druge alkoholne pi- 
jače doma in v tujezemstvti, 

b) da'strokovno pripravl'a te pridel-* 
ke -za domači in tujezemski Jrg ter so- . 
deluie pri. izvozu in uvozu spredaj ome- 
njenih predmetov. 

c) da iistanavlja, pridobiva," jemlje v . 
v zakup in obratovanje druga, bodisi že 
obstoječa,   bodisi   nova   podjetja   iste 
stroke in naprave, ki naj služijo name: 

nom te stroke, . 
č) .da. razširja lastna podjetja z usta- 

navljanjem' podružnic in zastopstev,.po- 
slovalnic in zalog doma in v tujeze.m- 
s'vu, , , ' ' • . , 
< d) da'sodeluje pri podjetjih z enakim 
ali, podobnim namenom.      . 

e) da stremi za tem, da se uveljfivl 
doma in v tujezemstvu strokovno čim- 
bolj dovršeno in tip:zi rano -blago. 

0 da skrbi'za primeren strokovri 
pouk in propagado glede .-ravnanja'« 
•^om, ki je predmet poslovanj* f-2r v» 
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ta namen prireja tečaje, predavanja itd. 
in izdaja strokovne knjige, spise in po- 
dobno. 

Družbina oblika: Delniška družba, 
ustanovljena z dovoljenjem ministrstva 
za trgovino in preskrbo v Ljubljani z 
dne 1. oktobra 1915, II. št. 699/1. Spre- 
memba pravil v čl. 3. m 0. odobrena z 
odlokom ministrstva za trgovino in pre- 
skrbo z dne 16. VI. 1946, IV. 1712/1-5. 

. Družba je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Delniška glavnica znaša 1,000.000.— 
dinarjev m je razdeljena na 1000 del- 
nic po din iûOQ.—. Delnice se morajo 
glasiti na ime. 

Firma se podpisuje kolektivno, in si- 
cer tako, da se pod od kogar koli na- 
pisano, tiskano ali s štampiljko odtis- 
njeno besedilo tvrdke podpišeta dva 
člana upravnega odbora ali po en član 
in ravnatelj s prokuro oziroma kak Pro- 
kurist ali pa ravnatelj, in prokurist, in 
sicer zadnja dva s pristävkom »pp.« 

Družba   objavlja vse svoje    razglase 
pfavnoVeljavno v uradnem listu svoje- 

'   ga sedeža  in v  uradnih listih sedežev 
svojih podružnic. 

Upravni odbor je sestavljen iz naj- 
manj petih in* največ enajstih članov, 
ki jih.za dobo treh let izvoli izmed del- 
ničarjev skupščina. . 

! Člani upravnega odbora so: 
•. 1. Lesar Jože, načelnik oddelka MTP, 

predsednik, 
2. Bernot Zivko, šef kabineta mini- 

strstva za kmetijstvo, 
3. Nemec Ivan, član IZOS-a, 
4. Hubad JoŠko, gostilničar, 
.5. Vesel Franc, pomočnik upravnika 

>Turist-Hotel{K, vsi v Ljubljani. 
Vodja   podružnice ,je  Zidarič. Jakob, 

poslovodja, Ptuj. Lackova 1, namestnica 
vodje pa Firer Rezika, knjigovodk'nja, 
Ptuj, Trubarjeva 10 — oba kolektivna 

•   prokurista in podpisujeta firmo podruž- 
nice oba kolektivno s pristavkom >pp«. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 12. septembra 194G. 

B IIM3/2 
* 

/1181. 
Sedež: PcrUelmik,'okraj Ptuj.. 
Dan vpisa: 12. avgusta 19-16. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Pcdleliniku. 
Zadruga ze bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 16. I. 1946 za1 nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: a) da komisijsko 

izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče ïn drugo go- 
vedo. Molzno 'nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza, c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in žjvinorejske po- 
trebščine za. svoje zadružnike, alj posre- 

- duje tako __,, bavo, č) dà '.prevzema od 
članov mleßo, ga predeluje, in plačuje 
za njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mlekò in mlečne izdelke 
vnovčuje, d).da v dosego te naloge 
postavlja v svojem gospodarskem oko- 
lišu zbiralnice in no Dotrebi Dredelo- 

valnice mleka, e) da priskrbi in vzdr- 
žuje skupne pašnike za živine ,ih 
zadružnikov,. f) da prireja, za svoje za- 
družnike živinske sejme, razstave, pre- 
movanja, st.okovna predavanja in kar 
še spada k pospeševanju živinoreje.    ( 

Zaradi uspešnejšega poslovanja ,vrš • 
zadruga delo pö'odsekih. Vse te nalogG. 
opravlja radi samopomoči in izboljšanja 
gospodarstva svojih članov in .delovne- 
ga ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
plača ob, vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik,, tajnk, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 6 članov, ki jih vse voli 
skupščina za dobo treh let. Vsako leto 
se izmenja ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani  upravnega odbora  so: 
Vaupotič Ivan, posestnik, Tržeč, pred- 

sednik, 
Pen Avgust, posestnikov sin, Tržeč, 

tajnik, 
Zelenko Franc, ekonom, Podlehn k, 

blagajnik, 
Budigam Anton, kmet, Turški vrh, 

odbornik, 
Belšak Jakob, kmet, Sv. Barbara v 

Halozah, odbornik, 
Bedrač Franc, kmet, Repiše, odbor- 

nik, 
Skok Anton, najemnik, Dobrina, od- 

bornik, 
Repič Avgust, kmet, Bolečka vas, od- 

bornik, 
.Serdmšek, predsednik vinogradniške 

zadruge Dežno, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče r Mariboru' 

dne 12. avgusta 1940. * 
Zadr. II 140/2. 

1135. 
Sedež: Salovci, okraj Murska-Sobota, 
Dan vpisa:>12. avgusta 194G. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Šalovcili. 
' Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne IB. II. 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov.ter vodi o teh živalih kon- 
trolo, b) dà vodi rodovnik in molzno 
kontrolo.' Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče, in drugo go- 
vedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna 
zveza, -c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti, plemenjake in' živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo, č) da prevwir» od 
članov mleko, ga predeluje in ' •*\•• 
'za njih račun po kakovosti ali l^tffč- 
no 1er to mleko in mlečne tóv.r>-«e 
vnovčuje, d) da v dosego te naroge 
postavlja v svojem gospodarskem oko- 
lišu zbiralnice' in po potrebi predolo- 
valnice • mleka, e) da priskrbi in vzdr- 

žuie skupne pašnike, za živino svojih 
zadružnikov, f) da prireja za svoje za- 
dr žnike živinske sejme, razstave, pre- 
rivanja, strokovna predavanja in kar 

* ..:» „pada k pospeševanju živinoreje,  ^ 
zaradi   &pešnejšegs  j-^üovanja vrsi 

: jidruga delo po odse.r^ />e te nalogo 
• opravlja radi .samopon ob, üa izbolj^l* 

gospodarstva svojih članov in de\ovt&' 
ga ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 din • se 
plača ob vstopu v zadrugo. v 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitjem na 
,zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
r", tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov :n trije člani, ki jih vse 
voli skupščina za dobo treh let. Vsako 
leto se izmenja ena tretjina članov od- 
bora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in, tajnik upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Sebok Janez, posestnik, Šalovci, pred- 

sednik, 
Abraham Janez, 'posestnik, Salovci, 

tajnik, - .   ^ 
Barbarie Koloman, posestnki, Salov- 

ci, blagajnik, . 
Se6ok Stefan, posestnik, Šalovci, odj 

bornik, - • '\' 
'Abraham Ludvik,'posestnik, Salovci,   r 

odbornik, 
Balek Josip,    posestnik, Neradnovci,    i 

odbornik, 
Kardoš; Ludvik, posestnik, Lucova, 

odbornik, 
Kozič Vilko, posestnik, Peskovci, 

odbornik, 
Breskoč Geza, posestnik, Hodoš, od- 

bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne .12. avgusta 1940. 
Zadr II 127/2 

Spremembe in dodatki: 
1136. 

Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 9. septembra 1946. 
Besedilo: Kmetijska blagovna zadru- 

ga z o. j. v Mozirju. 
Na osnovi sklepa občnega zbora za- 

drugo z dne 22. IV. 194G se. vpiše so- 
glasno sklenjena spojitev zadruge z Na- 
bavno ih prodajno zadrugo z o. j. Gor* 
nja Savinjska dolina v Mozirju ter iz- 
briše Kmetijska blagovna zadruga z o. 
j. v Mozirju vv zadružnem registru pod 
Zadr V 139. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. septembra 1946. 

Zadr V 109/5 

"37.     '       *:      * ; 
Sedež: Mozirje.     •* 
Dan vpisa: 9. septembra 1946. .i.i • • 
Besedilo: Nabavna in prodajna zauru- 

ga z o. j Gornja Savinjska dolina v.Mo-, 
zirju. v    "  ..' ,      .'•/•'.      v. • 

V^soglnsju s sklepom letne skupščne, 
z dne' 28.-IV. 1946 se vpiše soglasno. 
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sklenjena spojitev zadruge s,Kmetijsko 
blagovno zadrugo v Mozirju r. z. z o. j. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. septembra 1946 

Zadr VI 17376 
•* 

1138. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 12. septembra 1946. 
Besedilo: Osrednja vinarska zadruga, 

zadruga z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

^    Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Kocmur Alojz, Cvek Franc in Krvina 
Ivan, 

vpišejo so člani upravnega odbora: 
;    Zumer Srečko.j strojni stavec, Ljub- 

ljana, Poljanski nasip 10, 
Pitako Vilko, javni tožilec,, Ljubljana, 

Ilirska 27 in 
Kerin Franc, Sv. Križ pri Kostanje- 

'.   .vici.    • • _ ' '" 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 11. septembra 1946.   • 
Zadr. II. 102/40; 

1139. 
Sedež: Moravče. 
Dan vpisa: 13. septembra .1946. 

; Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom Moravče:    ' 

Izbrišeta se člana upravnega odbora 
Toman Ciril in Bregar Antonija, 

vpišeta se člana upravnega odbora: 
Urankar Maks,    posestnik, Hrastnik 

St. 39, 
Koderman Franc, pos., Sp. Javoršči- 

ca 7.  • 
"Okrožno  sodišče  r Ljubljani 

• -  dne 11. septembra 1946.. ' ,','• 
,Zadr.;V 3/2'   -,      \ 

*' '.  ' •    -,   :" .,: 

, 1140. '      ' 
Sedež: Ilakek. 

-   Dan vpisa: 9. septembra 1946, 
Besedilo:  Nabavna  in   prodajna  za- 

druga z omejenim jamstvom na Rake- 
t ku. 

J       Izbriše  se član   upravnega   odbora 
',- 'Kiauta Rajko. t 

Vpiše se član upravnega ' odbora 
Ostanek Anton, posestnik iz Planine 
pri Rakeku št. 12. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani .' 
dne 6. septembra 1946. - 

Zadr. I 86/22/    . , 
*   . 

// 1141.   • '       •     "    "V  ;,t-' 
Sedež: Verd.   , : >•.  "• 
Dan vpisa: 13. septembra 1946. • 

''   • Besedilo: Lesna,' zadruga >Ljubljaiiski 
*th«, zadruga z omejenim jamstvom na 
Verdu. . 

Na skupščini dne 14. julija ,1946 ?o 
'. "bila sprejeta nova pravila.- 

Naloga- zadruge je: a)  prevzemanje 
'  vseh vrst lesa (godnih pridelkov)   od 

svojih članov — gozdnih posestnikov, 
' v smislu posebnega dogovora pä tudi 

°d uprav državnih gozdov in razlasce- 
"ili'.• posestev ter. agrarnih; zajednic; b) 

...obdelovanje.'lesa v polizdelke in izdel- 
ke na račun članov 1er. plačevanja lesa 

•    Po izvršeni'prodaji in po.odbitku stro- 

škov; c) najemanje, nakupovanje aH 
zgraditev nepremičnin in inventarja radi 
zagotovitve sodobnih obratovališč za 
obdelovanje lesa; Č) poglobitev zadruž- 
ne vzgoje in zavesti, pospeševanja smo- 
trnega gozdarjenja in . gospodarjenja z 
lesom sploh. Vse te naloge opravlja 
radi samopomoči in izboljšanja gospo- 
darstva svojih članov in delovnega 
ljudstva. 

'Zadružni delež znaša 100 din na 1 ha 
gozdne posesti. • 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim'zneskom vpisanih deležev. 

Vabilo na skupščino se objavi »ìa za- 
družni razglasni deski in 49 pošlje 
vsem KLO, v območju katçrih zadruga 
posluje, ter vsem članom najmanj 8 dni 
pred skupščino. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in  tajnik, če sla od- 
sotna, pa dva za to pooblaščeni člana 
upravnega odbora. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 članic Funkcijska doba tra- 
jaja 3 leta« 

Vpiše še član upravnega odbora: 
Furlan Franc, posestnik na Verdu 23. 

Okrožno  sodišče  v Ljubljani 
dne 11. septembra 1946. 

Zadr. II 86/13 

1142. 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 13. septembra 1946. 

-   Besedilo:   Nabavna   in   prodajna  za- 
druga na Vrhniki zadruga z omejenim 
jamstvom«    ' - - "        ' 

- Na skupščini dne 7..IV./1946 so.se 
spremenila pravila v čl. 5.    • 

Zadružni delež znaša 500 din- in- se 
vplača do 31/ XII. 1947.. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
.    dne 13. septembra 1940.    4 

Zadr. IV. 50/03. 

1143.     . 
Sedež: Ivanjkovci. 
Dan vpisa: 16..avgusta 1946.     ' 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim- jamstvom v Ivanjkovcih. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 

ga odbora: 
Hrvački Franc, postajenačelnik, Ivanj- 

kovci, 
Kociper Ivan, posestnik, Stànovno, 
Sušnik Magdalena, učiteljica, Runeč, 

.Hedžet Matija, posestnik, Žerovinci, 
Pihlar Joško, posestu.' sin, Cerovec, 
Petek Feliks, viničar, Plešivica, 
Pučko Miloš, posestnik, Brebrovnik, 
Trstenjak Mimika,   posestnica, Miha- 

lovci,       " 
Petovar Lovro, posestnik, Ivanjkovci, 
vpišejo   pa   se    novoizvoljeni   Člani 

upravnega, odbora:      ,. 
Kogovšek Vinko, pomočnik upravite- 

lja. Svetinje,   :     ' 
Petek Alojz; železničar, 'Ivanjkovci, 
Novak Franc,.posestn. sin,, Mihalovci. 
Görjak' Franc, posestnik, Stanovno, 

.   Ivanuša   Jožef,   posestnik,   Brebrov- 
nik, 

Vraz Franc, ekonom, Cerovec, 
Hodžar Martin, oskrbnik, Strezethia. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16. avgusta 1946. 

Zadr II 89/9 
* » 

1144. 
Sedež: Ljutomer. • 
Dan vpisa: 12. avgusta 1946. 
Besedilo: Kmetijska blagovna zad/u- 

ga z omejenim jamstvom v Ljutomcri. 
Zudruga temelji odslej na novih pra- 

vilih, sprejetih na skupščini dne 14. IV. 
1946. 

Naziv   zadruge   odslej:    Nabavna   in 
prodajna   zadruga>   z   omejenim   jf m,-, 
stvom v Ljutomeru. 

Sedež zadruge: Ljutomer. 
Zadruga je ustanovljena za nedoločen 

čas. 
Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 

daja gospodarskih in življenjskih po- . •< 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vjiovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov, c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist, č) 
ustanavljanje in sodelovanje "pri usta- 
navljanju poslovalnic in oddajališč, •'za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi bolj- 
še in cenejše preskrbe svojih članov, d) 
sklicevanje članskih sestankov, prireja-' 
nje» predavanj in tečajev za poglobitev 
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelova- 
nje ter probujanje zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih članov in(delóvnega ljudstva./     '• 

Zadružni delež znaša 150 din in se 
vplača ob vstopu v zadrugo, takoj ali 
pa v 10 enakih mesečnih obrokih! 

Vsak zadružnik, jamči s petkratnim • 
zneskom vpisanih 'deležev. Priobčiive 
članom se izvrše tako, da se razglase v 
zadružnem glasilu in da se nabijejo na 
razglasni deski na sedežu uprave in 
vseh podružnic. 

Upravni  odbor  sestavljajo   predsed-    • 
nik,    podpredsednik in  toliko    članov    • 
upravnega odbora, kolikor je posloval- - 

'nie; vse pa voli skupščina za dobò ti eh 
let. Vsako leto. so izmenja ena tretjina'    " 
članov odbora.   ' •••'..•• 
_ Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana •< upravnega - 
odbora ali pa po en član upravnega-cd- 
bor m po en nameščenec, ki ga po 
predhodni načelni odločbi'.skupščine ' 
upravni odbor pooblasti in ga prijavi 
za vpis v zadružni register.     ••"[ 

Izbrišejo se dosedanji Člani upravne- 
ga-odbora:   „ ••;,,''.' .--..'--    ' 

efj'1.,,'^00»  posestnik vv Ljutomeru, 
•    Slavic Franc, posestnik na Cvenu,..     ,• 

Kardinar, Ludvik: posestnik fia Krap-  r- 
JU',.. .„ • '  •   . • •- '•• ••'     •' 

Filipič Ivaiv posestnik v 'Radómerìu,-     :' 
t    Pevec Franc, posestnik v Pristavi, ' ' 
' 'Vpišejo    pa.se    novoizvoljeni "člani   '• 
upravnega odbora:   . -, ' 

Kukovčc Aleksander, Irg., pomočnik, 
Ljutomer, -.. , , .-    <; 

•t 
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Kolar Vilko, Solski nadzornik, Ljuto- 
mer, r 

Ëkrajnar Janko, slaščičar, Ljutomer, 
Čeh Mileva,. zasebnica, Ljutomer, 
Horvat Stefan, delavec, Ljutomer, 
Fistrovič    Franjo,    ekonom,    Ljuto- 

mer, 
"Stajnko    Franjo,    posestnik,    Ljuto- 

mer, 
Vrbančič Jože, ekonom, Radomer- 

šcak, o 
. Ko&i - îwSinand,   posestnik,  Mekot- 

b'ovic Franc, viničar, Nunska graba,. 
Zuman Jožef, posestnik, Šafarskoj 
Vaupotič Anton, mesar, Ljutomer, 
Puklavec Stanko,   posestnik, Stročja 

.vas, / 
Pušenjak Miha, posestnik, Kamen- 

ščak. 
Ta^ zadruga -je bila registrirana pri 

okrožnem kot, trgovinskem sodišču v 
Murski Soboti pod Zadr. II 17, odkoder 
še je po osvoboditvi nepremenjeno pre- 
nesla na to sodišč©. 

Ne glede na fo r>a so se^pod okupa- 
torjem spremenila pravilaün ime te za- 
druge v Landwirtschaftliche Genossen- 

,  schaft Luttenberg r.' G. m. b. H. in so 
je 4udi volila nova uprava, kar vse se 
je potem registriralo ood 9 Gen I 47 
pri ok'roïnem kot trgovinskem sodišču 
y Mariboru. Ista zadruga ima tedaj dvo- 

'  je različnih pravil in dvoj© uprav.. 
Zaradi novih pravil jn izvolitve nove 

•    uprave še bo ta zadruga v bodoče vo- 
dila pri tem sodišču pod Zadr II 17 in 

. se  tedaj  s  tem odreja  izbris  zadru- 
.    ge »Landwirtschaftliche Genossenschaft 

Luttenberg r. G. mit beschränkter Haf- 
tung« v registru 9 Gen I 47 z vsemi 
vpisi. .' 

.   Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 12. .avgusta 1946. 

' Zadr II 17/18 

1145. ' ' ' - 
Sedež: Ljutomer. • 
Dan vpisa: 12. avgusta 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga a o. 

j. v Ljutomeru. 
'Izbriše se dosedanji član upravnega 

,, odbora Zabota Anton, viničar, Grezov- 
čak", •_        ; . • •   • - 

vpiše se pa novoizvoljeni član uprav- 
. nega odbora Ceh Avgust, viničar, Želez- 

ne dveri 2. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 12.;avgusta 1946. 
Zadr II 102/7 

;   •6.   •'.';?.      •    - 
Sedež:. Marenberg.   .        ' 
Dan vpisa: 16. avgusta •946.. 
Besedilo: 'Nabavna in prodajna zadru- 

ga a omejenim jamstvom v Marenber- 
gï. • 'i ; , • '•    s 

'. ' " Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: 

tFugfirič Valentin, tajnik KLO, Maren- 
,   be

t
r|?' >   -        • - . ï 

Knuplež Stanko, najemnik, Maren- 
berg,    -   - 

,   /     Žagar Anton, krojač, Mafenberg,- 
Vajs Ivan, delavec. Marenberg, 

Grzetič Jože, sodni zvaničnik, Maren- 
berg, 

Gašpar Franc, posestnik. Marenberg, 
vpišejo pa *se novoizvoljeni člani 

upravnega odbora: 
Marolt Tone, drž. uslužbenec, Maren- 

berg, kot predsednik, 
Gederer Janez, drž. uslužbenec, Ma- 

renberg, podpredsednik,   . 
Blazin Drago, cestni mojster, Maren- 

berg, odbornik,  v 

Koncilija Angela, posestnica, Marftn- 
berg, odbornik, 

Erjavec. Alojz, posestnica, Radelca, 
odbornik, 

Kovač Lija, posestnica, Vuhred, od- 
bornik, 

Ferk Cecilija,, posestnica, Sp. Vižinga, 
odbornik, 

Ternik Franc, posestnik, Zg. Vižinga, 
odbornik, 

Velikonja Vlado,   trgovski namešče- 
nec, Marenberg,   kot'pooblaščenec za- 
druge v smislu čl. 11. zadružnih pravil. 

Okrožno kot rrg. sodišče v Mariboru 
dne 16. avgusta 1946. ' 

Zadr II   106/12   . 
* 

1147.    . 
Sedež: Pesnica pri Mariboru.     • 
Dan vpisa;. 12. avgusta 1946.   . 
Besedilo: Nabavna    in prodajna za- 

druga- z omejenim jamstvom v Pesnici. 
Izbrišejo se dosedanji- člani upravne- 

ga odbora: * 
Kerenčič Romana, gostilničarka na 

Ranci, - 
Januš Peter, zasebni uradnik , na 

Ranci; 
Kranjc Martin, mizar, JelenČe, 
Druzovič Jože, upravitelj, Pesniški 

dvor, ,      , 
"Belinger Štefan, mesar, Zg. Kungota, 
Bratuïa Ferdo,, mlinar, Zg. Kungota, 
Siladje Drago, posestnik, Jarenina, . 
Pernus Ivica, učiteljica, Jarenina, 
vpišeta se, pa novoizvoljena člana 

upravnega odbora:  . 
Marinšek. Leopold, krojaški mojster, 

Ranca 3 in 
Lovše Vojko, učitelj, Sv. .Jakob v 

Slov. gor. ' 
Nadalje se vpiše na podlagi 11. člena 

zadr. pravil kot pooblaščenec upravnega 
odbora iri knjigovodja Januš Peter. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 12. avgusta 1946. 

Zadr II 101/7 . 

ms.» ''•'•. *: , 
Sedež: Slovenj Gradec, 
Dan vpisa: 27. avgusta 1946. * 
Besedilo: Kmetijska blagovna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Slovenj- 
gradcu.  . 

Zadruga temelji odslej na novih pra- 
vilih, sprejetih na skupščini dne 6. I. 
1946.        » 

Naziv zadruge odslej: NabaTna in 
prodajna zadruga z.o. j. v Sîovenjgrad- 
cu. /    . 

Sedež zadruge: Slovenj Gradec. '<•' ' 
Zadruga ie ustanovljena za nedoločen 

Čas. *'\     '.     "     . • '*     ''•;-',-•'••'   . 

Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 
daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov, 
b) vnovčevanje pridelkov in izdeil:cv 
članov brez posrednikov, c) najemnrjo 
in nakupovanje inventarja in neprpuič- 
n'o. i*oliVor je to v Zadružno korist, c) 
ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljai.j\i poslovalnic in oddajališe. za- 
družnih gostiln in poûjeiij ^-adi boljL 

še in cenejše preskrbe svojih članov, ' 
d) sklieevanje članskih sestankov, pri- 
rejanja predavanj in tečajev zâ poglo- 
bitev zadružne vzgoje in aktivnejše so- 
delovanje ter prebujanje zadružne za- 
vesti. Vse te naloge opravlja radi sa- 
mopomoči in izboljšanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 50 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo takoj ali pa- 
v 10 enakih mesečnih obrokih'. 

Vsak'zadružnik jamči šo z desetkrat- 
nim -zneskom vpisanih deležev. Priob- 
čitve članom se izvrše tako, da se raz- 
glase v zadružnem glasilu in da se 
nabijejo za zadružni razglasni deski na 
sedežu uprave in vseh podružnic 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik in toliko članov 
upravnega odbora kot je poslovalnic; ' 
vse pa volir skupščina za dobo treh let. 
Vsako' leto se izmenja ena tretjina čla- 
nov odbora. - 

'Zadrugo " zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma • dva člana upravnega 
odbora ali pa po en član upravnega od- 
bora in po en nameščenec, ki ga po pred- 
hodni načelni odločbi skupščine uprav- 
ni odbor pooblasti in ga prijavi za vpis 
.v zadružni register. 

Izbrišejo se dosedanji Člani upravne- 
ga odbora: \   , 

Lobe Franc, posestnik in lončar, Slc-r 
venj Gradec, i 

Apat Anton, posestnik, Stari trg,- ', 
.,  Legnar Anton, posestnik, Pameče, 

Gams Pavel,   'posestnika sin,   Stari 
trg»,' < •',. 

vpišejo   pa   se   novoizvoljeni   člani 
"upravnega odbora: - -_   c 

Ankon Adolf, finančni nadzornik, Slo- 
venj Gradec, predsednik,     .. '   ; 

Vauppt Hilda, žena učitelja, Slovenj 
Gradec, 

Knap Tone, kmet, Podgorje,    : ; < I 
Hovnik Miha, posestnik, Sele. pod- 

predsednik, •'• 
"'. Gams Franc, kmet, Šmartno, 

*'. Tovšaklvan^kmet, Št. Ilj pri MisU- 
nju.    •  •„  •'.,     f       ' -  '..'- 

> Na skupščini dne ?8.; aprila 194,6.se 
je deloma spremenil upravni odbor «* 
pravila v členu 5. tako, da.se je. z*', 
družni delež povišal od 50 ,na 150 din- 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: ,       >   <•     '. J\. 

Vaupoî ••••••^-^-••.••^•••» 
Franc,       '.-..' •   ;       .'•' ". 

vpišejo; pa 'na   novo izvoljeni wn 

1 upravnega ečbota:       n  • , , 
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Pevec  Franc,  dela\ec, Troblje, 
Perse Jože, kmet, Podgorje,_ 
Konečnik Ančka, pc-slovodkinja mle- 

karne. Slovenj Gradec, 
Jurjevec Jože, kmet, Šmartno, 
Areh Ivan, "kmet, Stafi trg. 

Okrožr.o kot trg. sodišče v Mwrifcciu 
dne 27. avgusta~l?£i' 

Zadr II 183/23 
* 

ÎÏ49. 
^Sedež: Središče ob Dravì. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o": j. 

T Središču 'ob Dravi. > 
,.  Izbrišejo so dosedanji člani upravne- 
ga odbora: 

Cucek Ivan,\posestnik, Središče ob 
Dravi, # , 

•   Mezzane Ivan,1 posestnik, Salovci, 
, Kocjan Matjaž, posestnik, Godeninci, 
Kelemina Matej, posestnik, Grabe, 

. vpišejo   se. pa   novoizvoljeni    člani 
Upravnega odbora: 

Horvat Lojze, posestnik, Središče ob 
..Dravi št. 180a, 

"Kikl Matija, posestnik, Šalovci št. 4, 
Zadravec  Jožef,   posestnik,   Salovci 

ïl 11, 
Bratuša Jakob, posestnik, Obrez št. 

.120 in , 
Tkalec Rudolf iz Središča ob Dravi 

*°t poslovodja zadruge.        ' t 
Okrožno kot zadružno-trg.  sodišče 

v Mariboru 
dne 9- avgusta 1946. 

Zadr. II 81/5 

^ %'   '"''i '-  •'* •      -      '< 1 1150. . '      •.-.... 
Sedež:  Temnar,  p. STV Miklavž  pri 

Ormožu. , 
Dan vpisa: 12. avgusta 1946. 
Besedilo: Vinogradniška zadruga z o. 

1 »Kercnčič« na Kogu, 
•.    -Izbrišeta so dosedanja člana upravne- 

ga1 odbora: 
Plohi Ivan, miličnik naKajžaru, 
Borko Bolfenk, viničar pri Sv. Mi- 

klavžu, - J ' 
vpišeta   se   pa   novoizvoljena -člana 

spravnega odbora: 
Tušak Stanko, viničar na Kajžaru in 

'    Bobnarič Matija, viničar pri Sv. Mi- 
klavžu. •;'..' 
Okrožno sodišče v Mariboru, trg. rcg., 

dne 12. avgusta 1946. 
-     Zadr II. 112/5   . 

» .    . 
Ì151. 

Sedež: Sr. Peter pri Mariboru.. 
Dan vpisa: 9. avgusta 1946. . . 

.  Besedilo:  Nabavna in  prodajna  za- 
dl-nsa z o. j.- - v     ; 

Izbriše se-dosedanji-član upravnega 
odbora: '' ' '.   ' • 
'' Vračko Jože, ekonom, Malečnik,' vPiše pa se novoizvoljeni članuprav- 
SeRa odbora: ..    ' 

"rnik Alojî, pos. ' ein.  Nebova. 
krožno sodiš?» T Sîaribortt, trg. rcg. 

• dne 9. avgusta 1946. 
•   Z%*j II 111/5       ... 

To 59S/46 3332 
Oklic 

- Tožeča stranka Lulik Anton, ključav- 
ničarski delovodja, Ljubljana, Poljska 
pot 31, je vložila proti toženi stranki 
Lulik Pavlini roj. Korb, njegovi ženi, 
sednj neznanega bivališča nekje v Nem- 

1 čiji,' tožbo radi razveze zakona.: 
Narok za ustno sporno razpravo se ;e 

določil na dan 22. oktobra 1946 ob 8. 
j vi dop. pred tem sodiščem v sobi «t. 
11^ 

üMf bivališče tožene stranke ni' zna- 
no, se postavlja tov. Peterca Fran, taj- 
ni!: okrožnega ljudskega sodišča v Ljub- 
ljani, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje "poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče  v Ljubljani 
dne 29. avgusta 1946., 

To 664/46-2 S446 

Oklic 
Tožnik Vospernik Ulrik, kavarnar, 

Ljubljana, Stari trg 34, je vložil proti 
tozenki Vospernik Mariji roj. Reh, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Narok za ustno' razpravo^e je dolo- 
čil na dan 19. novembra ob 8.30 ur: 
pred tem sodiščem, soba št. 140/IJ. 

Ker bivališče toženke ni znano, se 
postavlja Šildenfekl Rudolf, sod; ofic. v 
p., Ljubljana, Karlovška 3, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca.    .'     y     . 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 9. septembra 1946.    , • 

To 663/46 3462 

Oklic 
Detiček Zora "roj. VoluiČ, frizerska po- 

močnica v Mariboru, Slovenska ul. 22, 
je vložila proti Detičku Albertu, knji- 
govodji v Mariboru, Frankopanova uli- 
ca, 25, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
na razvezo zakona. Javna ustna raz- 
prava v tej stvari bo dne 8. oktobra 
1943 ob 8. uri pri luk. sodišču, soba 84, 
II. nadstropje. . '   ' 

Ker tožen&r/o bivališče ni znano, mu 
je postavljen zà skrbnika na čin Kriež 
Jože, odvetniški pripravnik v sodni 
praksi pri tuk. sodišču, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam, ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. . \ 

Okrožno sodišče y Mariboru, odđ. L, 
''        dne 6/septembra 4946. 

To 565/46 • 3436 

Oklic 
.j . Tožeča stranka Ratnik" Šarlota roje- 
i na Lepoia, gospodinja v Studencih pri 
• Mariboru, Cankarjeva ul. 7, je vložila 
? zoper toženo stranko Ratnika Franca, 
l ^fiovsliega potnika y .Vanči vasi pri 

Tišini, Prekmurje, sedaj neznanega bi- 
vališča, tožbo na razvezo zakona. 

Javna ustna razprava v tej stvari je 
razpisana   na  dan  28. septembra  19.6.^ 
ob 8. ur: pri tem sodišču v sobi .št. S4. 

Ker .bivališče tožene' stranke ni zn :- 
no, ji sodišče postavlja za skrbnika i:a 
čin tov. Kneza Jožeta, odvetniškega pri-' • ' 
pravnika pri tukajšnjem sodišču, ki bo 
zastopal toženca,.na njegove stro.'ke in 
na njegovo nevarnost, dokler se cam 
ne javi ali ne imenuje pooblaščenci. 
Okrožno sodišče, v Mariboru, odd. I.,. 

dne 12. septembra 1946. 

T 12/45   ' * r.   34S3 
Oklic ; 

Tožeča stranka nedl. Urankar Ivan, 
po materi Urankar Ivani; delavki .v Be- 
li 34, je vložila zoper toženo stranko" 
Korošca Jožeta, delavca v apnenici v 
7agorju ob Savi, tožbo pod ópr. št. T 
12/45 radi priznanja1 očetovstva. ; 

Narok za ustno sporno razpravo se je' 
določil na dan .10. oktobra 1946ob'8.30. 
dop. pred tuk. sodiščem v sobi št. 9, 
razpravna dvorana. 

Ker bivališčo tožene stranke ni znaT 
no,    se    postavlja Sitar Ivan, uradn'k 
okrajnega sodišča v Trbovljah, za skrb- 
nika, ki jo bo zastopal na njeno nevar-   • 
nost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. IL, 
dno 17. septembra *1946. , 

* 
Sp I 387/46-1       « 3349 

Uvedba postopanja za progla-. 
sitev za mrtvega  * 

Dolinar'Pavel, rojen 22. L ^897 pri 
Sv. Juriju ob Taboru, ravnotam prsto- 
jen, sin pokojnih  Dolinarja Antona  in 
Frančiške,   iandarmerijski narednik v    < 
Kostanjevici; je bil o prevratu povelj- 
nik domobranske pol:cije v Kostanjevi- 
ci/ V začetku maja 1945 je.šel iz Ko- 
stanjevice v Savinjsko dolino,' da bi na . 
svojem domu pri Sv. Juriju ob Taboru 
priskrbel- svoji družini  stanovanje. Od 
tega časa ni o njem nobenega sledu :n^ 
so vsa poizvedovanja žene in sorodni- 
kov ostala  brezuspešna.  Najbrž je. na 
potu v Savinjsko dolino prišel ob življe- 
nje,' ker, bi se sicer gotovo zglasil.'•      .' 

Upravičena je, zarad; tega. domneva, 
da Dolinar Pavel ni več pri življenju 
ter se na predlog njegove žene Dolinar 
Angele roj. Kunej uvaja postopanje'za 
proglasitev Dolinarja Pavla za mrtvega. 
Vsakdo, komur je -kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sbdišTu 
ali s tem postavljenemu 'skrbniku Sir 
monu Miroslavu, Trnje št. 18, p. Brè- ' 
žice.      '- ' .,'•'_ 

Dolinar.Pavel.se poziva, da sellasi 
pri tem sodišču ali se kako drugače ja- 
vi.  ; - ,- - - - :. 

PolO. septembru' 1947 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi' 
za mrtvega. 
••••••• sodišče v Brež'ran za okraj 

, Krško 
dne 21. avgusta 1946.' 
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Sp I 287/46-1 3348 

Lvedba  rostopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Guček Franc, rojen 26. marca 1860 v 
v Peclju, pristojen v Sevnico, okraj Kr- 
ško, vdovec, preužitkar v Peclju 26 pri 
Sevnici, je b.l leta 1941. aretiran zaradi 
suma požiga in odveden v zapore okraj- 
nega sodišča v Sevnici. Iz teh zaporov 
je bil potem premeščen v zapore okrož- 
nega sodišča v Celju in od ondod v za- 
pore v Maribor. Od tega časa ni o njem 
nobenega glasu več in so poizvedbe so- 
rodnikov pri sodišču ostale brezuspeš- 
ne. Ker je bil Maribor med okupacijo 
bombardiran, je podana možnost, da je 
bil Guček Franc ubit ali pa, da je z. 
ozirom na svojo visoko starost — nad 80 
let — umrl naravne smrti, aH pâ prišel 
drugače ob življenje. 

Ker je preteklo že pet let, odkar še 
pogreša, je upravičena domneva, da je 
umrl in se na predlog njegove hčerke 
Valentinčič Alojzije roj. Guček, delavke 
v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev št. 243, 
Trnovo, uvede postopanje za proglasi- 
tev Gučeka Franca za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku So- 
merju Ludviku, sod. uslužbencu v Bre- 
žicah. 

Guček Franc se poziva, da še javi pri 
tem sodišču in kako drugače oglasi. 

Po 1. avgustu 1947 bo sodišče na vno- 
TiČno prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.        - 

Okrajno sodišče y Brežicah za okraj 
» Krško 
.   ** dne 31. avgusta 1946. 

I Sp 210/46-2        * O 3405 

.Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Matjašec Matija, roj. 11. januarja 1906 
. v Lipi št. 105,. sin Jožefa in Terezije 

roj. Tkalec, oženjen, nazadnje stanujoč 
v Lipi, je bil 16. maja .1944 od okupa- 

torja aretiran in odpeljan v Nemčijo v 
taborišče Dachau in od t^m v Schönberg, 
kur je baje zadnje dni februarja'-leta 
1945, na tifusu umrl. 

Ker je upravičena domneva, da je 
Matjašec Matija mrtev, ' se na predlog 

* njegove žene Matjašec Katarine,- polj. v 
Lipi št, 105, uvaja postopanje v dokaz 
tfmrti in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali 's tem po- 
stavljenemu skrbniku Matjašcu Francu, 
polj. v Beltincih št. 103. 

Matjašec Matija se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali, da druga- 
če kako vest o sebi. -    _      ,    _   * 

Po 15. decembru 1946 bo sodišče na 
* vnovični predlog odločilo o tem pred- 

logu. .    .- 
Okraino sodišče v Dol. Lendavi, 

odd. L,    • 
Une 5. septembra .1946.   t 

I Sp 197/46-2 3407 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Vogel Regina, gostuničarka iz Bogo- 

jine. roj. 1875. leta v Šalovcih, okraj 
Murska Sobota, nazadnje stanujoča v 
Bogojini št. 1, je bila dne 28. jul. 1944. 
leta internirana in odvedena v tabori- 
šče Auschwitz v Nemčiji, kjer je bila 
po izjavi izvestiteljev Fürst Blanke iz 
Murske Sobote. Trg zmage štev. 4 in 
Fürst Terezije iz Murske Sobote, Kova- 
ča Štefana c. št. 15, radi oslabelosti od- 
peljana v krematorij in tam sežgana. 

Ker je tedaj upravičena domneva, da 
je Vogel Regina mrtva, se na predlog 
Vofla Samuela, trgovca v Šalovcih štev. 
57, bratranca pogrešane, uvede posto- 
panje v dokaz smrti ter se izdaja s*"tem 
poziv, da se o pogrešani'poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Ši- 
monki Aleksandru, sodnemu uradniku 
v Dol. Lendavi. 

Vogel Regina se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

^Po 15. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o dokazu 
smrti. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, 
odd. L,    * 

dne 5. septembra 1946. 

I Sp 171/46-2 3406 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Zver Martin, rojen 14. oktobra 1883 

v Melincih, poljedelec, sin pok. Franca 
in pok. Terezije roj. Jaklin, je odšel 
pred 40. leti y Severno Ameriko, kjer 
je baje po izjavi njegove pok. žene 
Zver Klare roj. Adamič v Bridgeportu 
leta 1926. umrl. 

Ker je tedaj upravičena domneva, da 
je Zver Martin mrtev, se na predlog 
njegove svakinje Meričnjak Barbare 
roj. Rajnar, poljedelke iz Strehovcev 
št. 43, uvaja postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaja s tem poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Simonia 

' Aleksandru, sodnemu uradniku v Dol. 
Lendavi., ' 

Zver Martin se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

- Po 1. oktobru 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. L, 

dne 5. septembra 1946. 

Ok 94/46-5 3447 

Uvedba postopanja za progla- 
,'    sitev za mrtvega 

Krmec Stanislav, roj. 24. I. 1912 v 
Ljubljani, Stara pot 31, sin pok. Ignaca 
in Ivane roj. Plestenjak, samski, meha- 
nik, stan. v D. M. v Polju. št. 132, nato 
interniran v Italiji in jeseni 1943 odpe- 
ljan nèznanòkam v Nemčijo, se nekako 
od marcal944 ni,več javil in so vse po- 
izvedbe za .njim ostale breuspešne. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila   zakonita   domneva   smrti,  se 
uvede   na   prošnjo    Krnica   Ladislava, 
krojaškega  pomočnika v Preddvoru št. 
1, postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Krmcu Ladislavu. 
•  Krinec Stanislav se  poziva,    da    se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. Po 31. •. 
1947 bo sodišče na vnovično prošnjo od- 
ločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. septembra 1946. 

* 
Sp 465/46 3424 

Uvedba postopanja v dokaz 
, smrti 

Lauk Avgust, progovni delavec v St. 
Janžu pri Dravogradu, roj. dne 8. av- 
gusta 1901, sin Martina .in Marije roj. 
Sedar, poročen, je bij dne 25. novem- » 
bra 1944 mobiliziran k partizanom. Od 
tedaj se ni več javil svoji družini. Dne ' 
10. XII. 1944 so ga ljudjo še videli v 
Gornjem gradu, nato pa je bil pri 
Ljubnem v spopadu z nemško policijo 
v nogo ranjen. Prepeljan je bil še -.v 
bolnico, kjer pa je baje umrl za izkrva- 
vitvijo. 

Ker je potemtakem  verjetno, da Je 
Lauk Avgust mrtev, se uvaja na proš- 
njo žene Lauk Terezije, gospodinje v 

Pamečah št. 87, p. Slovenj Gradec, po- , 
stopanja za dokaz smrti pogrešanega in 
0 pogrešanem poroča, sodišču ali s teffl 
o pogreašnem poroča pedišču ali s tem 
postavljenemu skrbnika Cegovniku Fi- 
lipu, uradniku na'Premijah.        '   •'•'•' 

Po preteku tega  roka in po izvedbi/ 
dokazov se bo o predlogu odločilo. . • 

Okrajno  sodišče  na Prevaljah 
• dne 4. septembra 1946. 

1 Sp 248/46-2 347Ö 

Amortizacija' 
Na predlog župnijskega urada v Do-, 

brovniku pri Dolnji Lendavi po upra- 
vitelju Camplin  Ivanu, se  uvede  po- 
stopanje za amortizacijo  spodaj nave- 
denih vrednotnic, ki sta  bili  prosilcu . 
baje v vojnih dogodkih uničeni,-in "se., 
njih imetnik poziva, da uveljavi, svoje t 
pravice v dveh  mesecih  po objavi_.v, 
Uradnem listu, sicer ee bo po preteku 
tega roka izreklo, da sta vrednotni«-iz* ( 
gubili svojo  pravno veljavnost. '"-.    -•_ ; 

Označba vrednotnic: ". 
hranilni knjižici Dolhjelendavske- 

hranilnice v Dol. Lendavi: '    -• 
1. štev. 14160/XXXVI/Î60, glaseča'se 

na ime Fond za sveto mašo vdove San- 
tak Davida iz Dobrovnika's saldom,dne 
1  I. 1946 840.80 din, 

.    2. štev. 14191/XXXVI/191,-glaseča s?, 
na  ime  Fundacija 'Rozalije  Kepe  roj. 
Somi v Radmožancih s saldom i«"6.   , 
1.19461026- din. ' ;   .   :/.!.=;-',' 
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. U 

dne 7. septembra 1940-   ' . 
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Ok 00/40—4 3448 

Amortizacija - 
Na prošnjo Jugoslovanskega novinar- 

skega udruženja — sekcija Ljubljana, v 
likvidaciji, Ljubljana, Gosposka 12, se 
uvede postopanje radi amortizacije zdo- 
Inj navedene vrednotnice, ki jo je pro- 

.silec baje izgubil, ter se nje imetnik 
,P'"iva, da uveljavi v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu svoje pravice, 
šteti- \)[ se p0 preteku tt%*ä •^* izre- 
k'o. da je vrediiotnica brez močf. 

Oznamenilo vrednotnice: 
.vložna knjižica Mestne hranilnice 

ljubljanske St. 200.943 na ime Jugoslo- 
vansko novinarsko udruženje — sekcija 
Ljubljana, (posmrtninski fond) s saldom 

/•531.9G din FLRJ. • •        •       . 
Okrajno sodišče y Ljubljani    7 

dne 3. septembra 1946. 

^vSp 383/40-7 3440 
Amortizacija 

Na  prošnjo dr. Franja Lipolda, od- 
v?tnika v Mariboru, se uvaja postopek 

. •• amortizacijo vrednotnic, ki so bile 
P.r<>silcu med vojno ukradene ter se 
PJ'li imetnik poziva, da uveljavi do 21. 
januarja 1947 svoje pravice, sicer bi se 

'P° preteku tega  roka izraklo,    da so 
vrednotnice brez moči. , 

1  -Oznamenilo vrednotnic: 
•*• komadov delnic Trboveljske pre- 
^Rokopne družbe d. d. v Ljubljani v 

' •lm.nalni vrednosti po 200 din, glaseče 
19<•• Prinositolja, datirane si. julijem 
j';^'s talonom in poslednjim nevnovče- 
.Jn kuponom za leto 1940. Od tega je 

u tlelnicNdesetork jn 3 delnice petorke. 
'    Uesetorke-Štev. 924.001—100 in   - l 

. Petorkr. štev. 780.716—730! 
"krajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 12. septembra 1940. 
• ' * 
M10/4G-6 3514 

Poziv upnikom 
j,.^. Pravnomočno sodbo okrožnega so- 
f^ca v Mariboru Ko 01/4G-23 je odre- 
^ zanlemba imovine obsojencev: 

<jr °'a   Gustava,   trgovca   iz  Maribora. 
Gol 1?•

•"'••1'• Hermine iz Maribora  in 
Win   - Je iz Drav'ograda ozir. tt. Mo-' 

•itili,  ' ,dru2ba z o- 7- za razpečevanje 
pralnega olja v Mariboru. 

Priifl2-^0 s0 "Pnikî> da v roku 15 dni 
8odirVv1JO SV0J'e terjatve pri podpisanem 

;    1SCU. 

.      Okrajno sodišče v Mariboru 
,^      dne 14. septembra 1940.   ' 

•<,        m      Reg-istcr 
s^vnih gospodarskih nodietii 

•*•'•        • .   -        .      "' 3330 
£e-deŽ: Kranj. 

'  ^an vpisa: (i. septembra 1940. 
j "«sedilo:  Okrožno gospodarsko nod- 
r® »Obutev«, Kranj, 
oah        nî ivedmel: Izdelovanje obutve. 
ri|p Vain oddaja surovin, skrbzaustva- 
.pV kvalificiranega delovnega kadra. 

Mj^'Hie je ustanov K okrožni izvršilni 
• DPr za ljubljansko okrožje, Ljubljana. 

Ravnatelj podjetja: Uzar Peter, Kranj. 
Podjetje podpisujejo: Uzar Peter, rav- 

natelj podjetja, Filač Anton, pomočnik 
ravnatelja, Kraljic Ruža, glavni knjigo- 
vodja, vsi iz Kranja. 

Glavni" knjigovodja sopodpisuje- spiso 
finančnega značaja. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana 

dne 6.' septembra 1940. > ,, 
Štev. 5850 - II - 1940 

f 

S. * 3335 
Sedež: Kranj.    ^ • ; , 
Dan vpisa: 0. septembra 1940. *•_ 
Besedilo: »Projektgrad« urpjcktivni 

biro in gradbeno podjetje Kranj. 
Poslovni predmet: izdelava projek- 

tov, izvedba gradbenih del, skrb za 
ustvaritev kvalificiranega :delovnega_ka- 
dra. za šolanje vajencev, ustanovitev 
posebnih tečajev in večernih šol. 

Podjetje je ustanovil okrožni izvršilni 
odbor za ljubljansko okrožje Ljubljana. 

J Ravnatelj podjetja: Ing. Brilly Mar- 
jan. 

Podjetje podpisujejo: Ing. Brilly Mar- 
jan, ravnatelj podjetja, ing. arh. Fùrstf 
Danilo, pomočnik ravnatelja in vodja 
projektivnega biroja, Oblak Metod, 
gradbeni tehnik, vodja gradbenega pod- 
jetja, Marenčič Janez, glavni knjigovod- 
ja, vsi iz Kranja^ in sicer skupno po 
dva, od katerih je eden ravnatelj oziro- 
ma njegov pomočnik. Spise upravnega 
značaja podpisuje ravnatelj sam ozir. 
njegov pomočnik. 

Okrožni L0 ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana . 
. dne 6. septembra 1946. , 

,.•   • • štev. 5855— II'— 1946.-      * 

Razno 
3423—3—1 

Poziv upnikom 
Zadruga 2>Narodni dom v Kranju«, -r. 

z. z o. j. v Kranju, prehaja po soglas- 
nem sklepu zadružnikov, zbranih na 
občnem zborudne 24. marca 1946, v li- 
kvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti zadrugi takoj po" objavi 
najkasneje pa do 15; novembra 1946 na 
naslov: »Narodni dom v Kranju«, r. z. z 
o. j. v Kranju v likvidaciji, Kranj, KMS, 
Sejmišče 4. '• 
V       i '    •   ' Likvidatorji • 

Št. 167/40-D' 3373 3—2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se vsi iipniki in dolžniki 

Hranilnice in posojilnice v Tržišču pri 
Mokronogu, zadruge z n. j. in Kmečke 
hranilnico in posojilnice v Št. Janžu na 
Dolenjskem, zadruge z n. j., da prija- 
vijo najkasneje do'15. decembra 1946 
svoje terjatve oziroma- dolgove .zadru- 
gama, kateri poslujeta sedaj v prosto- 
rih Posojilnice v Trebnjem z. z n. j. 

Po preteku .tega roka za upnike (vla- 
gatelje), ki se ne bi prijavili-ali dopri- 
nesli dokazov o svojih terjatvah, ugasne' 

pravica do njihovih vlog (terjatev). 
Proti dolžnikom, ki bi v tem roku svo- 
jih dolgov zadrugama ne prijavili, bo- 
sta zadrugi postopali na podlagi dru- 
gače dobljenih podatkov glede njihovih' 
obveznosti. , 
Posojilnica v Trebnjem, zadruga z n. j. 

dne 10. septembra 1946. 
Delegat ministrstva za finance: 

Tomšič Hubert s. r. '-t 

3453—3-2 
Poziv upnikom 

S odločbo MLO, odd. za TP Ljubljana,„ 
je prešla tvrdka Ferrum, Leon Stupica, 
trgovina z železnino v Ljubljani, Gra7 
dišče 2, v takojšnjo likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
najkasneje do 1. oktobra t. 1. vse svoje 
terjatve na naslov: Ferum, Leon Stupi- 
ca, trgovina z železnino v likvidaciji, 
Ljubljana, Gradišče 2. 

Likvidatorja 

3416 3-3 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, oddelka za trgovino 
'in preskrbo v Ljubljani z dne 3. sep- 
tembra 1946, TP štev. 13989/46, je pre- 
šla*, v takojšnjo likvidacijo: Nabavna in , 
prodajna zadruga pekovskih mojstrov 
z. ji o. j." v Ljubljani. Cesta 29. oktobra 
št. 6.       i .   ,   , 

Likvidatorja pozivata vse upnike, da 
prijavijo do 15. oktobra 1946 svoje ter- 
jatve oziroma dobroimetja radi končne 
likvidacije -na naslov: Nabavna in pro-, 
dajna zadruga pekovskih mojstrov z. z 
0. j. v'likvidaciji, Ljubljana, Cesta 29. 
oktobra St. 6. ,        \   " '    -      ' 

, Likvidatorja 

Izgubljene listine 

, Izgubil sem potrdilo za kolo št. 8831,, -. 
izdano  od okr. odbora  Košakf in  ga 
preklicujem,     . '      . 
3509 JJabič Mirko, 

Maribor-KoŠaki-Pekelšt. 3   ' 
Izgubil sem osebno legitimacijo in iz- 

kaznico za kolo, št. 5721 na ime Beznec 
Janez, pisThonoša,  Mačkovci  ter jih  • 
tem "preklicujem. 
3515 Bczucc Janez     J. 

Izgubil, sem   spričevalo   II. razreda 
1. deške meščanske šole v Mariboru za   . 
leto 1939./40.  na i ime ' Bračko 'Konrad: 

in ga s te^ preklicujem. 
Bračko Konrad, Tercovä 25,",..-'. 

3427 p. Sv. Peter pri Mariboru 

Izgubil   sem- naslednje * dokumente: 
osebno izkaznico, izdano od kraj. odbo-• 
ra Gačnik, potrdilo za kolo.št. 776048,"    • 
vojaško potrdilo voj. odseka. S tem pre-    l 

klicujem navedene listine. 
3494 -    Brus Alojzij,, 

Gačnik St.'17, p, Pesnica,    , 
Preklicujem izgubljeno letno spriče- 

valo, izdano leta 1940.'od ravnateljstva 
drž. klas. gimnazije v Mariboru na ime 
Cafuta Vladimir, Maribor, Ko.roSčeva 29. * 

,34G4 '    ;* ; Cafuta,Vladimir 
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Izgubil sem orožni; list za lovsko pu- 
ško, izdan od odseka za notranje zade- 
ve okraja Ptuj, št. vi. zapisnika 15095, 
št. registra 157, št. osebne izkaznice 53 
na "ime Cuš Franc, posestnik v Mezgov- 
c:'h št. 40, okraj Ptuji S terri ga prekli- 
cu] em. 
3517 Čuš Franc 

Izgubila sem zač. osebno legitimacijo 
-št. 214 in jo preklicujem. 
3492        Kavčič Zvonka, Metlika 214 

Izgubila sem spričevalo 3.a razreda 
državne gimnazije v Celju na ime Ko- 
sovel , Zofija in ga s tem preklicujem. 
3474 Kosovel Zofija * 

• Ukradena mi je bila nakaznica za ku- 
r'vo, serije C štev. 026005, izdana od 
MLO,' odsek za kurivo v Ljubljani na 

^ime Kramar Ivanka iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
3519 *   Kramar Ivanka 

Izgubila sem maturitetno spričevalo 
I. drž. žen. realne gimn. v Ljubljani, 
izdano leta 1942. od ravnateljstva gimn. 
na ime Krautberger Eva iz Celja. S tem 
ga preklicujem. 
3468 Krautberger Eva 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 0228S3, izdana od komande ' NM v 
Ljubljani na ime Kristan Ida iz Ljub-, 
Ijane, S tem jo, preklicujem. f 
3520 Kristan Ida 

-    Izgubil sem maturitetno spričevalo I. 
drž. real, gimnazije v Ljubljani na ime 

•     Marušič Agenor iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
3505 Marušič Agenor 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani naime Ma-' 
ver Milan iz Ljubljane. S tem jo'prekli- 
cujem.        ' 
8503 Maver Milan 

Izgubil sem dovolilo za vožnjo z mo- 
tornim kolesom znamke "»Diamant« št. 
motorja 151607 na ime Mehmedovič 
Jusui iz Ljubljane. S tem gavpreklicu- 
Jem. - ' 
<488        ' Mehmedovič  Jusuf 

Izgubil semTevid. tablico št. S — 0170 
osebnega avtomobila tipa Škoda 1100, 
izdano od min. za lok. promet v Ljub- 

-,   ljani na ime Novak, Franjo iz Ljubljane. 
'*]   3513 ' . (Novak Franjo 

Izgubil sem spričevalo V.b  razreda 
III. ženske realne gimnazije y Ljublja- 

. ni za 1. 1945/46. na ime Novotriy, Ana iz 
Ljubljane. S tem. ga preklicujem. 
350G IS'ovotiiy Ana  , 

Izg-ubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF in prometno knjižico za kolo, 
vse na ime Podboršek Ivan. iz Ljublja- 
ne, Šmartinska 26. S tem jih preklicu- 
jem.    , -   ' " • ',- . 
3521 Podboršek Ivan 

Platna knjižica br. M 15.487, izdata na 
ime    Podgornik Franc izgubljena j£ i, 
oglašava se nevažečonv 

.    3511 Podgornik Franc, zastavnik 

Izgubil sem spričevalo I. in II. letni- 
ka deške meščanske šole v Ljubljani na 
Prillali na ime Pogarar Drago iz Kam- 
nika. S tem jih preklicujem. 
3504 Pogačar Drago 

Izgubil sem prometno knjižico'štev. 
588761, izdano od prometnega odreka' 
OKLO Mozirje na ime Zeleznik Alojz, 
prometno knjižico št. 10084, izdano od 
prometnega odseka OKLO Mozirje na 
ime Praprotnik Ilinko in osebno izkaz- 
nico na ime Praprotnik Ilinko, izda- 
no od krajevnega LO Druzmirje št. 67. 
S tem jih preklicujem.' 
3510 Praprotnik Hinko 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
028484, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani -na ime Pečenko Marija iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. * 
3430 «                           Pečenko Marija 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
7868, izdano od MLO Črnomelj in iz- 
kaznico OF št. 738, izdano od mestnega' 
odbora OF na ime Pezdirc Rudolf. 
S.tem ju'preklicujem. 
3491 Pezdirc Rudolf, Črnomelj^ 

Poles J." Jože, roj. 19. III. 1923 v Pe- 
trinjah, okraj Herpelje-Kozina, Slov. 
Primorje, sedÉj uslužben kot admini- 
tstrativni uradnik, v Bazi za repatriac;jo 
v Divači, sem izgubil naslednje osebne 
in deiiiobilizacijske listine, in sicer: vo- 
jaško knjižico, izdano od personalnega 
odseka II. div. KNOJ-a*pcd št. 037310, 
dekret št. 4807/4-46 z dne 1. junija 1946, 
izdan od personalnega oddelka ministr- 
stva za notranje zadeve VLRS, dovolil- 
nico, izdano od VUJA v Postojni št , 
štev. vojne knjižice 037310, izdane dne 
12. IX. 1946 pod št. 19009/46', uverenje 
PNS FNRJ z dne 4. IV. 1940 pod št. 209 za 
znak hrabrosti, uverenje PNS FNR.1 z 
dne 4. IV. 1946 pod št. 211 za red za 
zasluge naroda III. r. —* Vse navedene 
listine preklicujem 
3486 Poles J. Jože, 

, administrativni,uradnik baze za 
repatriacijo v Divači 

• . •      '     .    ' 
' Izgubil sem zač. osebno izkaznico .št. 

495,, izdano od KLO v Dol. Križu pri 
Žužemberku na, irne Prime Guido iz 
Zatisca ,5, okraj Novo mesto. S tem jo 
preklicujem:  * • 
3487 ' Prinic Guido 

Izgubil sem zac. osebno izkaznico št. 
341/45, izdano, od KLO v Gomilici, okr. 
Dol. Lendava na ime Rodi Ivan, dela- 
vec,'sedaj pri »Gradiš« podjetju v'Lo- 
gu,,p. Brezovica pri Ljubljani. S teni jo 
preklicujem. < 

.3454  , Rodi Ivan 

' Izgubil sem osebno izkaznico in član- 
sko izkaznico OF, obe na ime Rus Jo- 
že-iz Krasnega Vrha, okr. Črnomelj. S 
tem jih preklicujem. 
3439    ' , 'Rus Jože 

Vojna knjižica br. 616.802, izdata na- 
ime  Šantelj Jakoba Stanko izgubljena 
je i oglašava se nevažećom. 
3422 t Šantelj Jakoba Stank? 

Izgubil  sem  spričevalo  III.   raa    i a ; 

bivše III. deške meščanske šole v Ljub- 
ljani (za Bežigradom) za 1. 1943/44. na 
ime* Švigelj Jože iz "Dol. Logatca 9. S. 
tem ga preklicujem. 
3455 Švigelj Jože 

Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od okrajnega LO v Gornji Radgbni 
na ime Tavčar  Ivana  iz Žepovcev 4t> 
pri Apačah. S tem jo preklicujem. 
3490 Tavčar Ivana 

Izgubila sem železniško legitimacijo 
za 50°/o popust iz predaprilske Jugosla- 
vije, osebno izkaznico s sliko, izdano od 
KLO Sp. Duplek, okraj Maribor na ime ' 
Uran Elza, izkaznico OF, izdano od od- 
bora OF v Radgoni na ime Uran E!za. •. 
in družinski list, izdan od MLO Ptuj na 
ime Uran Jože. S tem jih preklicujem« 
•3516" Uran Elza, gospodinja, 

Ptuj, Kvedrov trg 5 

Ukradena eo mi bila spričevala 1., 1-i 
3. in 4. ràzr. gimn. ter spričevalo o niž- 
jem tečajnem izpitu izdana v letib 
19B9.—1944. od ravnateljstva klasične 
gimnazije v Ljubljani na ime Valant 
Marjan iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem'. 
3469 Valant Marjan 

Izgubil-sem šofersko izkaznico št. 889 . 
na ime Vedenik Ervin, izdano v Celj-i 
in delavsko izkaznico št. 145, izdano od 
podjetja Izvori nafte, Dolnja Lendava.S: 
tem jih preklicujem. 
3518 Vedenik Ervin, 

Dolnja JLendava, Dolina Ü   . 
Uničeni sta mi bili spričevali IIL •.** 

IV. razreda IV. moške realne gimnazJ* 
je v Ljubljani na ime Vesel Branko.iz . 
Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
3451 v       Vesel •••••• 

Uničena mi je bila 'diploma pravne 
fakultete, izdana 8. aerila 1941 od'rek- 
torata univerze v Ljubljani, na ime \°" 
bič Roman iz Ljubljane. S'tem jopre- 
klicujem. ' 
3507 ' Vobič Roman 

Izgubil sem spričevalo o višjem te- 
čajnem izpitu iz 1.-1938/39. (št. 26) t- 
realne gimnazije v Mariboru.. Sprlčeva* 
lo s tem preklicujem. 
3463 Vrišer Sergej, Maribor 

Uničena so mi.bila letna šolska «pri' 
čevala III. IV. razreda in spričevalo te- 
čajnega izpila za, 1. 1941/42.. izdana- <** 
II. drž. moške realne gimnazije v \^ü°~ 
ljani na ime Zakonjihk Jože iz Rajne«* 
burpaob Savi. S tem _'\ preklicujem. \ 
3489 iTfconjšek Jože 

Izgubil sam osebno ••••••••, izdano 
od krai. LO v Mokronogu na ime Zore 

Vinko'iz Mokronoga. S tem jo .preklic**" 

Zore Vink» 
lem. 
3512 

\ 
Založba: uprava Uradnega lista LKS; urednik: Pohar Robert; tiska,tiskarna »Merkur« d. d.— vsi v Ljubljani. 
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Letnik III. Priloga k 65. kosu z dne 25. septembra 1946. Številka 65. 

Objave 
Poziv zamudnikom! 

vse cenj. naročnike, ki so v zaostanku z naročnino' na »Uradni list 
LRS«, pozivamo, da nam dolžni znesek takoj nakažejo, ker jim bo 
sicer dopošiljanje lista ustavljeno. Zaradi velikih tiskovnih'stroškov z 
izdajanjem lista  se mora naročnina plačevati vnaprejl 

Naročnina znaša: četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celo- 
letno din 260.—. 

Z nakazilom naročnine za »Uradni list« naj se ne pošilja tudi 
naročnina za »Ljudski pravnik« oz. »Vestnik urada za cene«, ker std 
ta dva upravno ločena od »Uradnega listu« in se vodijo tudi računi za 
vsakega posebej. 

Ponovno prosimo, da ob nakazilu naročnine za »Uradni list LRS« 
navede odpošiljatelj zneska le naslov, na katerega lisi pri- 
haja, ne pa ime kakega nam neznanega odpošiljatelja (osebe, tvrdke 
ali ustanove). Takoj naj se nam javijo tudi nepravilni aH spremenjeni 
naslovi, da jih popravimo, 

Upravništvo »Uradnega lista LRS« 
Ljubljana, Gregorčičeva ul. 23 

Vlada Ljudske republike 
_ Slovenije  
2ap.;št. .6636/3—46... .    V .'• .     3545 

Razglas 
Ministrstvo za notranje zadeve' VLRS 

le z odločbo Št. 6636/3 z dne 18. septem- 
bra 1946 dovolilo Pire Matildi, roj. 15. 
H. 1912, lastnici ključavničarskega pod- 
jetja R. Geyer iz Ljubljane, Dvorakova 
41. 13, spremembo rodbinskega imena 
V Geyer. 

Vlada Ljudske republike Slovenije, 
ministrstvo za notranje zadeve, 

obČeupravni oddelek v -Ljubljani 
dne 18. septembra 1946. 

Sodna oblastva 
•> 554/46-2 l    3573 
i .Oklic 

..Janežič Alfred, poslovodja -Navoda v 
priboru, Majstrova ulica 4/III je vlo- 
zti proti Janežič Karolini roj. Ružič, go- 

,   iPodinji v Novi vasi pri Mariboru, Sp. 
{*advanjska cesta 21, sedaj - neznanega 
Dlvališča, tožbo na razvezo' zakona. 
. Javna ustna razprava v tej stvari bo 

"'-<»ne 2. oktobra 1946 ob 10. uri pri tuk. 
, 8.odiscu v sobi št. 84•1. , 

.. Ker je toženka neznanega bivališča, 
• je postavljen za skrbnika na čin Knez 
Jože,   odvetniški   pripravnik   v   sodni 
Praksi pri tuk sodišču, ki jo bo.zasto- 
pal na njeno nevarnost in stroške, dok- 

, ler se sama ne javi ali ne imenuje po- 
oblaščenca. ukr.ožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 13. septembra 1946. 

To 768/46 3554 

Oklic 
Lekš Paula, predica _ na ' Pobrežju, 

Zrkovska tsesta 28, je vložila proti Leksu, 
Henriku, ključavničarju na Pobrežju, 
Cankarjeva ul. 8, sedaj neznanega bi- 
vališča, tožbo na razvezo zakona. Javna 
ustna razprava v tej stvari bo dne 9.' 
oktobra 1946 ob' 8. uri pri tuk. sodišču, 
soba'št.-84/11. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
je postavljen Knez Jože, odvetniški pri- 
pravnik pri tuk. sodišču, za skrbnika 
na čin, ki ga bo zastopal na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
javi ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 13. septembra 1946. 

Spz 1/46-1 
Oklic 

8531 

Spo 98/46 3572 
Odločba 

1. Na predlog javnega tožilstva mari-, 
borskega okrožja z dne 18. septembra 
1946, št. .ON 1516/46, se v smislu 10. in 
11. člena zakona o zaplembi premože- 
nja in o izvrševanju zaplembe, Ur.'list 
FLRJ št. 61/46, odreja 

sekvèstracija 
•   (začasna uprava) 

imovine Benka Josipa mlajšega, posest- 
nika v Murski,Soboti. • 

2. Sekvèstracija traja do dokončne 
odločbe o zaplembi. 

3. Za začasnega upravitelja se ime- 
nuje Sifter Ivan, šef socialnega skrbstva 
pri OLO Murska Sobota.- , 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 18. septembra 1946. 

o zaïctku poizvedb radi osnovanja nove 
zemljiške knjige za katastrsko občino 
H i n i e   r sodnem okraju Novo métto 

Z dnem 8. X. 1946 se začno poizved- 
be radi osnovanja nove zemljiške knji- 
ge za kat. občino Hinje, kije bila po 
vojnih dogodkih uničena. Poizvedbe se 
bodo,vršile vsak delavnik od 8. do 16. 
ure v Sela-Hinjah na tanik. krajevnem 
ljudskem odboru. , 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in vse druge 
osebe, ki imajo pravno korist od tega, 
da se poizvedo lastninske pravice ali da 
se ugotovi istovetnost sedanjih' označb 
parcel s prejšnjimi označbami; navajati 
smejo vse, kar bi utegnilo pripomoči, 
da se pojasni stanje stvari in da se oču- 
vajo njihove pravice. •.'••" 

_Oni,,ki imajo ha teh zemljiščih ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge- pravice, prikladne za knjižni 
vpis,"naj .te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v novo zemljiško knjigo 
kot^ stara bremena. V prijavah je na- 
tančno navesti pravico in vrstni red, ki 
se zanjo zahteva, kakor tudi zemljiško- 
knjižne vložke,'v katerih naj se. izvrši 
vpis. Navesti je tudi," na kaj* se opira 
prijavljena,pravica in na kaj zahtevani 
vrstni red. Prijavne dolžnosti v ničemer 
ne spreminja to, da je pravica, ki jo je 
treba prijaviti, morda očitna iz kakšne 
listine, •••• že pri sodišču, ali iz,'kakš- 
ne sodne rešitve itd. Edino pravice in 
činjenice, za katere so upravičenci že 
vložili prošnje, prijave ali listine glede 
na razglas ministrstva za pravosodje^ t 
dne 12. VI. 1946, uradni list LRS z dne 
26. •1.1946, št. 169/Ì4. se bodo UDO- 
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števale uradoma in JlK zato nI treba 
vnovič prijavljati. Prijave se morajo 
podati,,( pismeno ali ustno na zapisnik 
pri okrajnem sodišču, v Novem mestu, 
sobâ št. 12, pritličje^ do dne 5•"•••- 
bra 1946; od tega dne dalje pa na kra- 
ju poslovanja v Sela-Hinjah na tamk. 
krajevnem ljudskem odboru. 

Posestniki zemljišč in .drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam 
ozirpma svojim prijavam v izvirniku 
ali v prepisu vse spise, izpiske iz zem- 
ljiške knjige, sodne odločbe ali:druge" 
listine, kolikor so potrebne za obnovi- 
tev zemljiške knjige in kolikor jih ima- 
jo oni ali njihovi zastopniku 

Razgrnjeni bodo vsakomur v pogled 
posestni listi, seznami parcel in lastni- 
kov ter zemljiškoknjižne mape od dne 
8. X: do 22. X. 1946. dalje na kraju po- 
slovanja v Sela-Hinjah na tamk. krajev- 
nem ljudskem odboru. 

Okrajno sodišče v -Novem mestu 
dne 19. septembra 1946. 

* 
.VII Z 477/46-9 3570 

Oglas      , 
Mihal Frančiška, zasebnica, stanujoča 

'na Sp. Bregu pri Ptuju št. 126, je brez 
sporočila poslednje volje umrla dne 9. 
marca 1942 v bolnici v Ptuju. Ker sodi- 
šču sedanje bivališče dedičev ni*znano, 
seimenuje Kogej Jože, sodni uradnik v 
Ptuju, za skrbnika zapuščine. 

Vsi dediči in upniki, ki imajo kake 
pravice ali. zahteve do zapuščine, se ,po;, 
zivajô,,da prijavijo svoje zahtevke temu 
sodišču 4v roku enega leta, sicer bo,za- 

^ puščina pripadla državi. 
Okrajno  sodišče v. Ptuju, odd. VIL, , 

c., ;.i  dne 21. septembra Ì946. 

IV Sp 1553/46-5 '    8402 
Uvedba postopanja v dokaz 

•i:   . smrti 
-",'Cerovšek Leopold, rojen 23. X. 1909 
na Vranskem in tam bivajoč, je bil leta 
1943;*s'Tezna pri Mariboru odveden v 
nemško, taborišče in je po ; ižpovedbi 
prič zaradi: telesne izčrpanosti februar- 

' ja 1045 v! bolnici (na revirju) v Leon- 
bergu pri Stuttgartu umrl. 
, Ker je, .potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl do 1. III. 1945, sé uve- 
de'; na prošnjo matere, Cerovešk Terezi- 
je, .gospodinje na Vranskem št.,119, po- 
stopanje radi dokaza smrti'ter se izdaja 
poziv,' poročati o pogrešanem do 31. de- 

• cémbrà 1946 sodišču ali obenem postavr 
IJenemu1 skrbniku' Vašu Odonu,, sodne- 
mu uradniku v Celju. 
'.. Po.preteku tega roka in po sprejemu 
dpkaiov se, bo odločilo o predlogu. 

.  Okrajno sodišče v Celju 
•-: , < •   dne ,7. septembra 1946..     •'• • < 
••-:, .... *'        .   ,     -     :   ••/ 

IV Sp.1699/46-31 *     :' :  3311 
1 Uvedba postopanja V dokaz ,, 

' •,;,.i .   ;.i
;.'- î /smrti    -.'<;• 

s Lkznik- Franc, biv. ,rudar v'Hrastni- 
ku iri nazadnje stanujoč tam, rojen.dne 
26;aVII.:i912. iêleta 1944. vstopil s 

NOV., in je dne 21. VIL 1944 v boju na 
Lušarjevep Kalu na Dolenjskem ver- 
jetno padel in bil pokopan od tovarišev 
s Primorskega. ->    (' 

"Kef je potemtakem verjetno, da je 
imenovani mrtev, se uvede na prošnjo 
njegove žene Laznik Julijane, delavke 
iz Paneš* pri Jurkloštru, postopanje v 
svrho dokaza 4smrti ter se izdaja poziv, 
poročati'o pogrešanem *do 31: "XII. 1946 
sodišču ali obenem postavljenemu skrb- 
niku Vašu- Odonu, sod. uslužbencu v 
Celju. 
• ,Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

_   Okrajno sodišče v Celju 
'[   dne 3. septembra 1946. 

I Sp 213/46 ; 3404 
Uvedba postopanja v dokaz 

•     ! smrti 
Rakuša Franc, rojen 22. marca 1924 

v Radgoni,- delavec v Noričkem vr- 
hu štev. 9, je bil meseca februarja 19.44 
po okupatorju prisilno mobiliziran v 
nemško'vojsko, nakar se je udeležil bo- 
jev na ruski fronti. Njegova žena Ra- 
kuša Dragica je dobila od štabnega' 
zdravnika z dnem 20. XII. 1944 datira- 
no obvestilo, da je bil mož dne 17. XII. 
1944'v bojih pri Miškolcu na Madžar- 
•škem-zadet-od puškine krogle v glavo, 
da je takoj umrlt in bil nato pokopan 
poleg cerkve v Sajo - Lenartfala (okraj 
Miškolc). 
. Ker je tedaj verjetno, da je Rakuša 
Franc umrl, se uvede na predlog nje- 
gove žene Rakuša Dragice, delavke v 
Noričkem, vrhu št. 28, postopanje v do- 
kaz smrti pogrešanega in se mu postavi 
za skrbnika tov. Sedonja Jože, sodni 
uradnik v Gornji Radgoni. 

Vsakdo, komur je kaj znano o po- 
grešancu, serpoziva, da javi to sodišču 
ali pa postavljenemu skrbniku do 1. 
januarja. 1947. 

Po preteku, tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
*   '>' dne 9.-septembra 1946. • 

I Sp 620/46-5       ,.  '.- 3344 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
, Kokalj Karel, sin Karla in Marjete 

roj. Urbanija, rojen 17. VI. 1909" v. Ma-, 
II Loki, tesar, nazadnje stanujoč v Bi- 
ščah št. 24,' je bil v letu' 1941. od Nem- 
cev izseljen v Smederevsko Palanko, 
od koder pa se je istega leta jeseni vr- 
nil, v Slovenijo. Odšel je nato baje v 
Nemčijo na delo. V zimi 1943 so ljud- 
je opazili'pri Biščah v Bistrici moško 
truplo, v katerem so spoznali po obleki 
Kokalja ' Karla. Od tedaj dalje ni o 
njem nobenega glasu več.       -, - < 
• Ker, je> tedaj i.verjetno, da je Kokalj 
umrl; se uvede na predlog njegove žene 
Kokalj Marije,-gospodinje iz.BišČ št. 24, 
postopanje,y dokaz smrti ter se izdaja 
poziv, da se o' pogrešanem poroča.so- 
dišču ali'š tem postavljenemu-skrbni- 

ku Klemenčiču Ivanu, sodnemu zvanič- 
niku v Kamniku. 

Kokalj Karel se poziva, da se zglasl. 
pri podpisanem sodišču ali drugače^da 
kako vest o sebi. • 

Po 1. decembru 1926 bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasita 
za mrtvega.- 

'   Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 6. septembra 1946. 

* 

Uvedbe postopanja za progla* 
sitev za mrtve 

II Sp 415/46—2 • • 3495 
Bodlaj Andrej, roj. 30. XI. 1907 v T> 

žiču, nez. sin Bodlaj Mihaele, železni- 
ški delavec, nazadnje stanujoč v Tržiču, 
Pot na Pilarno št. 12, je bil 1. avgusta 
1941 odpeljan v Begunje v zapor in od 
tu v taborišče v Nemčijo — Flossen- 
burg na Bavarskem. Okupatorska žan- ; 
darmerijska postaja v Tržiču je njego- 
vo ženo obvestila, dà je prejela brzo- 
javko, da je njen mož 12. 'februarja 1942 
umrl; mrliškega lista pa ji okupator ni 
dal. -     "     . 

Ker je potemtakem verjetno, da. je 
pogrešani dejansko umrl in bo nastopi-' 
la zakonita domneva smrti, se uvede 
iia predlog njegove žene Bodlaj Fran- 
čiške, delavke v Cegelnicah št. 12 pri» 
Naklem,;"postopanje za- proglasitev .po- 
grešanega" sza mrtvega ter se, mu; po- 
stavi za skrbnika Železnik.Simon,'urad- 
nik pri okrajnem "sodišču v Kranju. 

VsakdoJ' komur je kaj znano' o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču aH 
postavljenemu skrbniku do 30. XH> 
1946. , . 

Bo'đlaj Andrej se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi.. , 

Po 30.'.XII., 1946 bo sodišče na vno- 
vični predlog in po event, izvedbi do- 
kazov odloČilo o proglasitvi pogrešane- 
ga za, mrtvega.,' ,    .  .    .   . ; 

Okrajno sodišče v Kranju odd. •• 
dne 10. septembra 1946.      , 

* 
• Sp 337/46-3 "     '•'      J501 

Čarman Franc, roj. 29. januarja" 19°7 

v Slapu pri:Sv. Katarini, mizarski p0" 
močnik pri mojstru Amanu- v Trzicu, 
nazadnje stanujoč v„ Tržiču, Ahačiceva 
ul. št. 11, jo bil 3.,marca 1912 areüran 
od gestapa in odpeljan v Begunje. v 

Begunjah je bil do 19. aprila'1942, ko 
je bil skupno še z 49 drugimi, odpeljan-, 
iz Begunj proti Jesenicam. Tište*dni •• 
okupator nabil lepake, ' na katerih i? 
imenovani bil označen kot ..talec. Nnz.-'W- 
nje je pogrešanega Carmana Franca vi- 
del Urbane Štefan, ki;je sedaj delegat 
pri Pekov Kranju; ta jebil z njim-na- 
vedeni dan zaprt'v celici št.;2 v;Begu- 
njah. Temu je pripovedoval neki Part" 
zan Aleš, sedaj sekretar škofjelo-jkeca 
okraja, da je Čarman, Franca videl-v-tj* 
sti skupini v nekem taborišču v Nemç»" 
ji,' in da jih je večina bila, ustrelienin 
kot talci ali pa so umrli kot po^ku"". 
objekti. . '''"'•• •  '{* - 
•Ker'je potemtakem verjetno,   y !" 

nastopila zakonita domneva smrti P 
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, grešanega Čarmana Franca, so na pred- 
log njegove žene Carman Marije, gospo- 
dinje in tov. delavke iz Tržiča, Ahači- 
čeva ul. št. 11, uvede postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču 

•ali   postavljenemu skrbniku  Železniku 
Simonu, uradniku pri okrajnem sodišču 

, v Kranju, do 30. decembra 1946. 
Po preteku tega roka :n po izvedbi 

dokazov bo sodišče na vnovični predlog 
sklepalo o proglasitvi za mrtvega. 

Dkrajno sodišče • Kranju, odd. II., 
j ' dne 10. septembra 1946. 

II Sp 433/46—2     * 8502 
• Ciril Dolenc, roj. 2. julija 1903 v Po- 
ljanah nad Škofjo Loko, obrtnik z žič- 
nim pletilstvom, stanujoč na Orehku Št, 

i 18 pri Kranju, sin Jurija in Marije N., 
je bil 3. marca 1942 od gestapa areti- 
ran v svoji delavnici, na Laborah' pri 
Kranju, odpeljan na kranjski gestapo, 

• Po 2 dneh v zapore v Begunje in ••• 
19. aprila 1942 z drugimi 49 tovariš; s 
kamioni preko Jesenic prepeljan ' v 
koncentracijsko taborišče v Mauthausen 
v Nemčijo. Humer Lovro, delavec na 
Orehku, je v bunkerju v Mauthausenu 
videl podpis Cirila Dolenca s pristavkom 

,   >Orehek, žično pletilstvo*. Po njegovi 
izjavi so to petdesetorico Nemci y tabo- 

1 rišču deloma postrelili kot talce, delo- 
, nia pa jih tako mučili, da so po vsej 

verjetnosti vsi pomrli. Okupator je nam- 
reč še preden je to petdesetorico odpe- 
ljal, z.lepaki objavil, da bodo ustreijenii 
kot   talci.    Žena   pogrešanega," Dolenc 

• Ivanka,, kljub stalnemu in vsestranske- 
mu poizvedovanju od dneva aretacije 
pa vse do danes'ni mogla prejeti niti 

~   neposredno niti posredno nobenega gla- 
'   su od njega. 

" ' K"er je potemtakem ' verjetno, da je 
pogrešani Ciril Dolenc umrl, se. na 
predlog njegove žene Dolenc Ivanke, 
gospodinje, Orehek št. 18, uvede posto-. 

- Panje ^ za proglasitev pogrešanega za 
rnrtvega in se mu obenem s tem posta- 
vi za skrbnika Zeleznik Simon, uradnik 
Pri okrajnem sodišču v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o usodi 
Pogrešanega, so poziva, da to javi sod.'- 
scudb.l. aprila 1947. 

Ciril Debevec se poziva, da se žglasi 
bodisi, posredno ali neposredno podpi- 

.'   sanemu sodišču.1   . . ' • 
Pp. preteku prednjega roka bo sodišče 

„   •• vnovični predlog in po eyenf. izved- 
bi dokazov, odločilo p proglasitvi pogro- 
šnega za mrtvega.      :       •      -, 

Okrajno sodiščo y Kranju 
dne 16. septembra 1946. 

*I Sp 354/46-3: _.; 3479 
Dolinar Franc, ••••• 4. X. 1903 v 

ftengšu, poročen, nazadnje zaposlen kot 
i?varniški delavec v tovarni Peko y Tr- 
Kl,6u iu stanujoč v Tržiču, Cerkvena 
u,'ca 18, jo bil dno 28. III. 1942 od ge- 

' staPa aretiran. Nato jo bil zaprt v Be- 
K«njali do 19. IV. 1942; ko je bil skup- 

. £° \ 49 ostalimi zaporniki odpeljan s 
kamion preko Jesenic neznano kam v 

Nemčijo, čeprav je nekaj dni preden je 
bil odpeljan iz Begunj, okupator na jav- 
nem plakatu objavil, da bo pogrešani 
Dolinar Franc z ostalimi 49 ustreljen 
kot talec. Za tem je izginila vsaka sled 
za imenovanim in vse do danes njegova 
žena kljub vsestranskemu poizvedova- 
nju ni prejela nikakega glasu o svojem 
pogrešanem možu.        '    .,.'    *    * 

Ker je potemtakem .verjetno, da je 
pogrešani umrl in bo nastopila zakoni- 
ta domneva smrti, se uvede na predlog 
njegove žene Dolinar Frančiške," preši- 
valke iz Tržiča, Cerkvena ulica 18, po- 
stopanje za proglasitev pogrešanega za 
mrtvega. Za skrbnika se mu postavi 
Zeleznik Simon,-' uradnik pri okrajnem 
sodišču v Kranju, • 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, so poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 30. decem- 
bra 1946. 

• Dolinar Franc so poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Pd 30. XII. 1946 bo sodišče na vno- 
vični predlog in po ev. izvedbi dokazov 
odločilo o proglasitvi pogrešanega*^ 
mrtvega.      i 

Okrajno sodišče v Kranju 
*dne 10. septembra 1916. 

^ 

II Sp 395/46-2" '* 34S0 
Hafner Janez, rojen 14. XII. 1901 v 

Godešiču, delavec, nazadnje stanujoč v 
Bistrici št. 25 pri Tržiču, je šel 29. VII. 
1944 v partizane najprej h Kokrškemu 
odredu in od tu na Štajersko, Zadnjo 
pošto oz. glas jè od njega prejela.nje- 
gova žena z datumom 4. I. 1945 iz Tuhi- 
nja; Vsestranske poizvedbe po pogre- 
šanem so doslej-ostale brezuspešne. ' 
„'Ker je. torej povsem verjetno, da je 

pogrešani umrl in bo nastopila zakonita 
domneva smrti, se uvede na predlog 
njegove žene Hafner Neže, Bistrica št.. 
25 pri Tržiču, postopanje za proglasitev 
pogrešanega za mrtvega ter se mu po- 
stavi za skrbnika Zeleznik Simon, urad- 
nik pri okrajnem sodišču v Kranju. >r 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, ,se poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 30. XII. 
1946. 

Hafner Janez se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH ka]<o dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 30. XII. 1946 bo sodišče na vno^ 
vični predlog in po event. 4izvedbi: do- 
kazov odločilo" o proglasitvi pogrešane- 
ga za mrtvega. . /       ;        ' ' 

Okrajno sodišče v Kranju 
1  dne 10. septembra 1946. 

II Sp 444/46-2 y 3409 
Jagodic Franc, rojen 16. IX. 1907 v 

Voklem št. 54, r. k. 'vere, zak. sin Ja- 
neza Jagodica in Frančiške roj. Pajer, 
oženjen, delavec v Voklem Št. 53, je 20. 
II. 1044 odšel k partizanom, ter bil 
najprej v škofjeloškem odredu, na- 
to., pa v Vbjkovi brigadi na .Primor- 
skem, odkoder je odšel na Dolenjsko, 
kjer so bili boji in je po izjavi ljudi 
najbrž padel. Od takrat dalje tudi ni 
več glasu o njem,-: '      ',-•*•>    •> : 

Ker je verjetno} xla je'imenovani 
umrl, se uvaja na predlog njegove že- 
ne Jagodic Neže,- delavke v Voklem -št. 
64, postopanje za proglasitev za; mrtve- 
ga in se vsakdo poziva, da sporoči so- 
dišču ali ,pa obenem's tem postavlje- 
nemu skrbniku Železniku Simonu, sod- 
nemu uradniku v Kranju, kar bi .vedel 
o pogrešanem..      . 

Po preteku šestih mesecev od dneva 
razglasa v Uradnem listu se bo odlo- 
čilo o končni proglasitvj imenovanega 
za mrtvega. ; 

Okrajno sodišče y Kranju 
dne 17. septembra 1946,  . 

Ok 162/46-3   ~    .*      ' 3333 

Uvedba postopanja za prozia' 
silev za.mrtvega       . 

Kokalj Anton, roj. 31. XII. ' 1903 v 
Podgorici št. 79, sin Marije, miz. po-, 
močnik, oženjen, stan. Zg. Žadobrova" 
št. 39,'je.bil dne 20. III. 1944 zvečer na- 
silno odpeljan od oboroženih neznancev, 
po-splošnem ' mnenju od sCrne rokec, 
Iter jo bil aktivist, in je izginil brez 
sledu. Čez nekaj dni. pa so se na.31a 
trupla drugih isto noč odpeljanih 
oseb.    •        \        ' - • 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita donine*! smrti, .se 
uvede na piošnjo Kokalj Ivane rojene, 
Kos, del., Zg. Žadobrova 39, • postopanje' 
•/a priglasitev u mrtvega ter >e i/tiaja 
poziv,- da so o pomešanem poroča $o-t 
dišču ali s tem postavljenemu. skrbni- 
ku tov. Kokalj Ivani. 
' Kokalj'Anton se^miva, da.se;zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače *da 
kako vest o sebi. 

Po 20. III. Ì047 bo. sodišče na vnovič- 
no prošnjo .odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. . ' - 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2. septembra 1946. 

Razno v 

. »   ; , ./ 3531 

. Poziv upnikom in dolžnikom 
*     é 

' Tvrdka Koren Peter in Katica, Črno- 
melj, po delegatu ,Sašku Karlini. pozi- 
va vse upnike in dolžnike; da prijavijo 
svoje terjatve in dolgove v 8 dneh na. 
naslov. tvrdko.ICoren-deîegat, Črnomelj.. 

Delegai 'trgovine Koren? 
.   ;    •'';     ' ' Sasck s. r; 

•'••••     .-• * 3423—3— i 
\   T-^oziv upnikom 

Zadruga »Narodni dom v. Kranju«, r. 
z.-z o. j. v Kranju, prehaja po.soglas- 
nem sklepu zadružnikov, zbranih na 
občnem zboru dne 24. marca 1946, v li- 
kvidacijo.     ,   •    i 

Pozivamo upnike^da' arijavijo svoje* 
terjatve proti zadrugi takoj po objavi 
najkasneje pa do 15. novembra 1946 ,ia 
naslov:»Narodni dom vKranju«, r. z. z 
o. j. v Kranju v likvidaciji, Kranj, KMS, 
Sejmišč© 4.    :  •,- .-- • - 

Likvidatorji 
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Poziv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se vsi upniki in dolžniki 

Hranilnice in posojilnice v Tržišču pri 
Mokronogu, zadruge z n. j. in Kmečke 
hranilnice in posojilnice v Št. Janžu na 
Dolenjskem, zadruge z n. j., da prija- 
vijo najkasneje. do 15. decembra 1946 
svoje terjatve oziroma dolgove zadru- 
gama, kateri poslujeta sedaj v prosto- 
rih Posojilnice v Trebnjem z. z n. j. 

Po preteku tega roka za upnike (vla- 
gatelje), ki se ne bi prijavili ali dopri- 
nesli dokazov o svojih terjatvah, ugasne 
pravica do njihovih vlog (terjatev). 
Proti dolžnikom, ki bi v tem roku svo- 
jih dolgov zadrugama ne prijavili, bo- 
sta zadrugi postopali na podlagi dru- 
gače dobljenih podatkov glede njihovih 
obveznosti. - 
Posojilnica v Trebnjem, zadruga z n. J. 

dne 10. septembra 1946. 
Delegat ministrstva za finance: 

Tomšič Hubert s. r. 

•    . 3453-3-3 
Poziv upnikom 

Z odločbo MLO, odd. za TP Ljubljana, 
}e prešla tvrdka Ferrum, Leon Stupica, 

v trgovina z železnino v Ljubljani, Gra- 
dišče 2, v takojšnjo likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
najkasneje do 1. oktobra t. 1. /vse svoje 
terjatve na naslov: Ferum, Leon Stupi- 
ca, trgovina z železnino v likvidaciji, 
Ljubljana, Gradišče 2. 

Likvidatorja 

Izgubljene listine 

Uničeno mi je bilo spričevalo IV. raz- 
reda dekliške meščanske šole pri se- 
strah Uršulinkah v Ljubljani na ime 
Bervar Kristina iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
3536 Bervar Kristina 

Izgubila sem zac. osebno izkaznico 
M. 404, izdano od KLO" Loče, na ime 
Brgles Rozalija, Loče št. 22, okraj SI. 
Konjice. S tem jo preklicujem. 

Brglez Rozalija s. r., 
, 3574 Loče 22, p. Poljčane 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št.  34692,  izdana  od komande  NM v 
Ljubljani na ime Bučar Josip iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 

• 3561 - Bučar Josip 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. ' 
273 na ime Cebašek Alojz, roj/ 14.'fe- 
bruarja 1924' v Ljubljani •• izkaznico 
za kolo št. 529722, znamke »Miele< na 
ime Kimovec •••, Grad. S tem jih pre- 
klicujem. '.>"-.' 

' Čebašek, Alo j« 
3529 Hotel Pošta, Jesenice ' (Gor.) 

Izgubil eem zač. osebno izkaznico št. 
102, izdano od krajevnega LO v Roga- 
ševcih na ime Felker Mihael iz Roga- 
ševcev 46. S tem jo preklicujem.   . 
3552 Felker Mihael 

Uničeni sta bili osebni izkaznici na 
ime Florjan Stanislav in Malenšek Ol- 
ga, izdani od komande NM y Ljubljani. 
S tem ju preklicujeva. 

Fiorjan Stanislav, 
3577 Malenšek por. Florjan Olga 

Izgubil sem spričevalo L, IL, III. raz. 
in spričevalo nižjega tečajnega izpita 
II. moške real, gimnazije v Ljubljani na 
ime Hribšek Stanislav iz Smečeca pri 
Krškem. S teni jih preklicujem./ 
3568 Hribšek Stanislav 

Izgubila sem  zač.  osebno izkaznico 
štev. 8718, izdano od KLO Svečina na 
ime Juršič Marija, rojena 31. julija 1908 
v Svečini. S tem jo preklicujem. 
3551 Juršič Marija 

Izgubila  sem zač. osebno izkaznico 
št. 3638, izdano od'krajevnega LO Vir 
na, ime  Keglovič  Nada  iz Crnela  pri 
Domžalah. S tem jo preklicujem. . 
3522 Keglovič Nada 

Ml. vodnik Oblak Jožefa Jožef, rojen 
2. III. 1924 v Topolcu pri II. Bistrici, je 
izgubil vojaško knjižico štev. 647—991, 
ki se.s tem razveljavlja. 

Komanda  321.  taborišča 
3527 vojnih ujetnikov, Prestranck 

Vojna knjižica, br. nepoznat, izdata 
od II. divizije KNOJ-a na ime Kovač 
Drago iz Lok pri Zagorju ob S. izgub- 
ljena je i oglašava se nevažećom. 
3564 Kovač Drago 

Izgubil sem prijavnico št. I960 za 
moje moško kolo brez znamke in jo s 
tem preklicujem. 

Kragolnik Milan, 
3575 Košnica 37, p. Celje 

•   Uničena mi je bila osebna izkaznica',' 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Kramaršič Marija iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
3560 Kramaršič Marija 

Vojna knjižica broj 385700, koja glasi 
na ime Kulišić Marija izgubljena je, te 
se ovlme oglašava nevažećom. 
3535 Kulišič Marija 

\ Izgubil sem spričevalo IV. razreda 
meščanske šole pri Sv. Lenartu v Slov. 
gor. za šol. leto 1928/29. in spričevalo o 
završnem izpitu istega šolskega leta, iz- 
dano od drž. meščanske šole pri Sv. Le- 
nartu' v Slov. gor. na ime Kurnik Ra- 
fael. S tem ga preklicujem. 
3538 Kurnik Rafael 

Izgubila sem osebno izkaznico, štev. 
032291, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Miserit Olga iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
3544. Miserit Olga 

Izgubila sem spričevalo 4. ,razr. mešč. 
šolet izdano leta 1926. od ravnateljstva 
mešč. šole v Lichtenturnovem zavodu 

na ime Osterc Antonija iz Ljubljane. S 
tem gajreklicujem. 
3569        . Osterc por. Kosmač Antonija 

i- . 
Izgubili smo štampiljko na ime »Ot. 

pad«* odkupna postaja, Brežice ob S 
S tem jo preklicujemo. 

»Otpad« odkupna postaja 
3537 Brežice ob S. 

Izgubil sem spričevali 3. in 4. razr. 
trgovske akademije v Celovcu, izdano 
leta 1942. in 1943. od ravn. trg. akad, 
v Celovcu na ime Papier Franc z Bleda. 
S tem ju preklicujem. 
3578 Papier Franc 

Ukradeni so mi bili začasna osebna 
izkaznica, izdana od KLO Stranje,-lov 
ska izkaznica, izdana od lovskega dru- 
štva' Celje in orožni list, vse na ime 
Pezdevšek Martin, rojen 18. X. 1877 v 
Ješovcu, stanujoč šerovo št. 11, KLO 
Šmarje pri Jelšah. Navedene listine s 
tem preklicujem. 
3576 * Pezdevšek Martin 

Izgubil  sem   prometno   knjižico  za , 
kolo in jo s tem preklicujem. 

Pilko Ivan, 
3530   - Dobrava 35, p. Celje 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano   - 
od okrajnega odbora OF v Ljutomeru 
na ime Ros Terezija iz Selišč. S tem jo 

•preklicujem. 
3562 Ros Terezija 

Izgubila sem spričevalo 1. raz. .gimu.','  . 
izdano leta 1943. od I. drž. žen.' real, 
gimn. v Ljubljani na ime Skopec, Mi-   - 
lena  iz  Ljubljane.  S tem  ga  prekli",. 
cujem. ', '''':• 
3563 Skopec Milena   • 

Izgubila se mi je knjižica za odjeću - 
i obuču št. 20778, izdana od II.„ tenk-> 
brigade L' tenk. divizije na ime Sušak 
Boško,  poručnik  in jo š tem /prekli- 
cujem'. *    ,  '   '    ..' 

Poručnik Sušak Boško, 
3571 vojna  pošta 66846/k 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, - 
izdano od odseka za notranje zadeve za 
okraj Kočevje, člansko izkaznico »Suhe 
robe», ter krošnjarsko dovoljenje, izda- ., 
no od okrajnega ljudskega odbora; od- 
seka za gospodarstvo,- Kočevje. Š tem 
jih preklicujem. . / 
3546 Šega Franc, Sodražica'.št. 56 

Izgubil eem osebno( izkaznjco in po 
trdilo vojnega odseka o, prijavi. Osebna 
izkaznica je bila na ime Višič Jožef ,12 
Loč, izdana od .KLO Loče, okraj Slov.; 
Konjice, potrdilo vojnega odseka pa. iz- , 
dano od voj. odseka iz SI. Konjic. S tem 
ju pr.eklicujem4 
3553    . • Višič Jože 

•# Vojnička knjižica br. 12886, izdata na 
ime starijeg vodnika Nedeljković-^vc-    _ 
jislava Ratomir, izgubljena je i oglašava :   . 
se nevažećom. " 
3532 Vojna ^ošta 37275, Brežice    1 

Založba: Uprava Uradnega lista LRSj urednik: £ohaz Robert j tiska tiskarna »Merkur« d. d, — vsi v LJubljani 
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Objave 
Poziv zamudnikom!   . 

vse cen), naročnike, ki so v zaostanku z naročnino na »Uradni list 

tLRS«, pozivamo, da nam dolžni, znesek  Cako j  nakažejo, ker jim bo 
.sicer dopošiljanje lista ustavljeno. Zaradi velikih tiskovnih stroškov z 
izdajanjem lista se mora naročnina plačevati vnaprej! 

Naročnina z'naša: četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celo- 

letno din 260.—. •    ' • '-'"'-,' 
Z-nakazilom naročnine za »Uradni list« naj sé ne pošilja tudi 

naročnina*zä »Ljudski pravnik« oz. »Vesihik urada za cene«, ker sta 
ta- dva upravno ločena od »Uradnega lista« in se vodijo tudi računi za 
vsakega posebej. , • 

'. Ponovno prosimo, da ob nakazilu naročnine za »Uradni list LRS« 
navede odpošiljatelj zneska' le nas 1 o v, na katerega list pri' 
ha j a, ne.pa ime kakega^ nam neznanega o'dpošiljatelja (osebe, tvrdke 
ali ustanove). Takoj naj se nam javijo tudi nepravilni ali spremenjeni 
naslovi, da jih popravimo. 

Upravništvo »Uradnega Usta LRSjr, 
• • .   , Ljubljana, Gregorčičeva ul. 23' 

f 

Sodna oblastva 
To 225/46    ' .   3548 

Oglas        t .    ^ 
Tožeča stranka: Bezgovšek Ana roj.- 

Lebar, delavka, Trbovlje-Lokë' 178. 
Tožena stranka: Bezgovšek'. Alojz, ru- 

dar, Trbovlje-Loke 178, sedaj' neznane- 
ga bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper tože- 
.no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca rii znano,' se mu 
postavlja za skrbnika na čin Gregorič 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, dok- 
ler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 13. septembra 1940.  • 

* $ 
To 208/46 '• '  ' 3547 

Oglas 
Tožeča   stranka:   Omahen    Melanija 

roj." Prorazin, učiteljica ženskih  ročn 1) 
: del/stan. v Slov. Konjicah. -•• 

Tožena stranka: Onlahen Alojz, <biv- 
|i trg. potnik, sedaj neznanega bivali- 
šča..,       ' , • ':   .' • 

Tožeča stranka je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
Postavlja za skrbnika na Čin Gregorio 
•°• sodni, uradnik v. Celju,-ki ga bo 
^stopal.in čuval njegove intere*'e, dok- 
1<Jr se sam ne »javi, , ' . , ' 

Okrožno sodišče •. Celju       , 
dne 13. septembra 1946. 

Dolenjskem, je vložila 'proti tožencu 
Brunsteinerju Rudolfu, bivšemu šefu 
davčne uprave v Ribnici, sedaj* nezna- 
nega bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

, Razprava je določena na dan 19. no- 
vembra 1946 ob 8, uri pri tem sodišču, 
soba št.' 140/11.   ". 

Ker toženčevo bivališče ni znano, se 
mu postavi; Peterca Franc s tega sodišča 
za skrbnika, ki bo toženca zastopa] na 
njegovo rfevarnost in stroške, dokler se 
sam ne zglas! ali, ne'imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
•* dne 9. septembra 1946. 

To 655/46-3 
Oklic 

3559 

% 634/46- 
Oklic 

3567 

»Tožnica Štefanija Brnnsteiner rojena 
Snialc. upraviteljica šole v Strugah na 

,. Tožiteljica:' Lad.č '.Pavla,, gospodinjo. 
Ljubljana, Križevniška 4-1, je vložila 
proti tožencu Ladiču Marjanu,, zlatarju, 
neznanega bivališča, tožbo radi razveze 
zakona.' .•    ' 

Ustna razprava bo dne 5l novembra 
.1946 ob 8. uri dopoldne pred tem sodi- 
ščem v sobi 140   : '    , ,. 

Ker bivališče toženca ni znano,,se mu 
postavlja tajnik okrožnega sodišča tov. 
Peterca Franc za skrbnika, ki ga, bo^ 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler ne nastopi sam ali ne ime- 
nuje pooblaščenca/ •   '.    , , 

Okrožno, sodišče v Ljubljani,' ' 
dne 15. septembra 1946. ' 

To 555/46 
Oklic 

3553 

Tožnica Praprotnik Frančiška, Kres-* 
nice' 47,. je vložila proti tožencu Pra-\ 
brotniku. Jožefu, delavcu iz Litije, se- 

daj neznanega bivališča/tožbo radi raz- 
veze zakona. 

Narok' za ustno razpravo se je dolo- 
čil na 19. novembra 1946 ob.9. uri dop. 
pred tem sodiščem v. sobi 140. 
., Ker bivališče toženca * ni .znano, *e 
postavlja ' Peterca Fran, tajnik lega so-' 
discalza skrbnika, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler, ne 
nastopi sam ali, ne imenuje poubb*-, 
š.Čenca. ' •   ' 

Okrožno sodišče v • Ljubljani 
dne 14. septembra 1946, 

* 
III T 44/45-11   ' '  . -       3517 

Oklic 
Tovarišu Kacjanu Ivanu. Pompey, Rué 

Jenyette 8,, Meurthe et Moselle, je vročiti 
v pravdni stvari Švarca Valentina, šofer- 
ja v Ptuju,* Sp. Breg 140, '.oper' Kacjara 
Ivana, radi din 125.000.— in plačila me- 
sečne rente'din 2.500.— povabilo z dre 
16. IX.-1946, poslovna št. III.T,44/45/s 
katerim se. določa narok za ustno .-por- 
no razpravo na dan 3. decembra 194(5. 
Ker bivališče gori imenovanega ni zna- 
no, se postavlja za skrbnika tov. Kačjan 
Stefan, posestnik pr; S\v Lovrencuvna 
Dravskem polju, ki ga bo zastopal-na' 
njegovo  nevarnost   in- stroške,' đoklei, 
s?-•^ °£'asi sam  ali  ne imenuje  po- 
oblaščenca,   r     ,'.     r  '   ,: 

Okrajno sodišče v Ptuju- 
dne 16. septembra'1946,: 

IZ 148/46—12 
Oklic 

3598 

neznanim dedičem in'zapuščinskim 
upnikom 

Dne 17. decembra 1944 je umrla- Viz- 
jak FraučižkaV.foieiia 20. dwemhr» iftßi 
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kočarica v Dragomilem št. 16, KLO Sv. 
Tomaž, ne da bi bila zapustila kako 
veljavno poslednjo voljo. ' 

• * Sodišču ni znano, če in katere osebe: 

" imajo "dedno pravico do zapuščine "•ali" 
dela zapuščine. Pozivajo se vsi, ki ima- 
jo iz katerega koli pravnega "naslova 
pravico do zapuščine, da svojo dedno 
pravico, izkažejo in prijavijo v šestin 
mesecih, pri podpisanem sodišču, ker 
se bo sicer po preteku tega roka zapu- 
ščina, ki ji je »postavljena za skrbnika 
Sovine Ana, , posestnica v Dragomilu 
Št. 21, razpravljala le s tistimi dediči, 
ki se bodo pwglasili, ter ee bo njim 
prisodila. 

.Obenem se pozivajo vsi, ki imajo do, 
spredaj navedene zapuščine kako terja- 
tev, da jo v enem mesecu prijavijo in 
izkažejo pr; podpisanem sodišču ustno, 
ali pismeno, sicer ne bo pripadal zà- 
stavnopravno nezavarovanim upnikom,- 

>ce se zapuščina porabi za plačilo pri- 
javljenih terjatev, nikak nadaljnji za- 
htevek. 
Okrajno  sodišče  Šmarje pri Jelšah,' " 

\  ,  odd. L, 
dne 17. septembra-1946. 

» 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

iršp,"402/46-2:*""'~  " "." ""3484' 
Mačefat Franc, roj.' 8. II. 1907,v Mi- 

Ijaai, okraj Zagorska sela v,LR Hrvat- 
ski, r. k. vere,,oženjen, sin pok. Rudol- 
fa in .Terezije Mačefat,' delavec, stan. 
v.Kranju, Stražišče št. 175, je bil 4. II. 

« 1944 mobiliziran- od NOV. Zadnjič se jè 
javil njegovi ženi Ani Mačefat v.piese- 
cu avgustu 1944. Po govorici ljudi,je, 
bil septembra 1944 od Nemcev ujet- in 
najbrže ustreljen. 

•Ker*je potemtakem verjetno,;da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog.njegove, žene Ma-' 
cefat«Anç, gospodinje< Stražišče,št. 175 
pri'Kranju, postopanje za} proglasitev 
za mrtvega. Za skrbnika se mu postavi 
Železnik Simon, uradnik pri okrajnem 
sodišču .v Kranju. -,    :    - 
. .Vsakdo, komur je kaj znano o,pogre- 
šanem, sé pozivlje, dà to javi sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do, 30,- XII. 
1946. ; 

Po preteku tega-roka in'po event.'iz- 
vedbi dokazov se bo sklepalo na vno- 
vični predlog o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno   sodišče  •  Kranju 
;,        ; dne 10. septembra 1946.   ' 

II S'p ,401/46-2 ' 3482 

Maček Andrej,,roj. IX. 1901 v Pra- 
protni polici, oženjen, sin Andreja ' in 
pok. matere Marije roj. Zarnikj dela- 
vec v tovarni Jugobruna, inazadnje sta- 
nujoč v Šenčurju št. 164, je bil od Nem- 
cev aretiran iz tovarne Jugobrune dne 
14. III. 1942 in odveden v zapore'v Be- 
gunje, od tu dne 10. VI. 1942 prepeljan 
v koncentracijsko taborišče- Auschwitz, 
kjer je baje 19. VIII. 1942 umrl,- Od 
aretacije dalje žena,ni prejela o pogre- 
šanem možu nobenega elasu,' 

Ker"je" potemtakem verjetno,' da bo 
nastopila zakonita domneva'smrti,"se 

. na predlog njegove žene Maček Marije, 
{ pos.,; Šenčur št.' 164, uvede postopanje 
*za" proglasitev pogrešanega za mrtvega 
ter se postavi za njegovega ,skrbnika 
Železnik --*Simon,', uradnik .pri   okraj-, 
nem "sodišču v Kranju.   ' 

Vsakdo,„komur je, kaj znano,o pogre- 
šanem, se "pozivlje,* dà to javi sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do 30. XII. 
1946.   • 

Maček Andrej se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače dà' 
kako vest o sebi. 
• Po 30. XII.- 1946 bo sodišče na vno- 
vični predlog in po event, izvedbi •> do- 
kazov odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga, - •   . . 

Okrajno   sodišče  v Kranju 
dne 10. septembra 1946. 

,# 

II Sp 411/46—2 '    3496 
Ocepek Janez, roj. 23. maja 1913 v 

Kamniku-, tekstilni tehnik v Jugobruni 
v Kranju,, nazadnje stanujoč v Kranju, 
Stara cesta 21; je odšel-v' partizane dno 
26. septembra 1944 iz Kranja ti kokr-: 
škemu odredu pod Storžič. Nazadnje se 
je oglasil imenovani svoji ženi s pis- 
mom z dne loi ,ok'tobra 1944, ki je bilo 
oddano na pošti v Selah na Koroškem. 
Od'tedaj-po pogrešanem ni•nobenega. 
sledu, in so vsestranske poizvedbe, po 
njem ostale -povsem brezuspešne.' 

Ker 'je- potemtakem verjetno, da je 
imenovani-umrl-in bo nastopila'zako- 
nita domneva smrti, se uvede na pred- 
log njegove žene Ocepek Eie, uradnice 
pr: državni gozdni upravi v >,Straži?ču 
pri Kranju, stan. v Kranju, Stara cesta 
21, postopanje za,.proglasitev imenova- 
nega^pogrešanega za mrtvega, ter se mu 
postavi,za skrbnika Železnik Simon, 
uradnik pri okrajnem sodišču v Kranju. 

Vsa kdo,, kom ur je kaj znano o pogre- 
šanem,, se^ poziva,,da to javi sodišču ali 
postavljenemu .skrbniku do 30. decem- 
bra 1946.        '   ' . 

Ocepek Janez se poziva, da se do na- 
značehega rokà zglasi pri podpisanem 
sodišču ali kako drugače1 da glas osebi. 

Po 30. decembru 1946 bo sodišče/.na 
vnovičn: predlog in po event, izvedbi 
dokazov odločilo o proglasitvi pogreša- 
nega za mrtvega., '  '",•''' 

Okrajno scdišče v Kranju, odd. II., 7 
"   .dne 10. septembra 1946. 

• „,    •..      ;/ ,,.   •  ,-\, , . ,i 

II Sp 399/46-2 -      -, • 7   3528 
Pajer Stanislav,, roj. 20. XI. 1918 v 

Šenčurju, samski, r. ,k.^ nez.'sin'Lusko-* 
vec Katarine ; roj. Pajer, sezonski de- 
lavec v Šenčurju št. 173, je bil dne IS.. 
I; 1942 od nemškega okupatorja areti- 
ran na domu," nato zaprt v "Begunjah. 
Na .lepaku, datiranem -z dnem 18. IV. 
1942, je.bil naveden, da je'bil ustreljen 
kot talec'Njegovi; materi, :ki ga je šla 
obiskat v Begunje, je 'nemški stražar 
izjavil, da je,bil njen sin ustreljen pred 
eno uro. Pri, RK je dobila informacije, 
da je-njen pogrçsani-sin v originalnem 

'nemškem spisu ustreljenih ria Gorenj- 
skem,- z navedbo dneva' ustrelitve 21. 
IV. 1942. na Goreniskem. 

Ker je potemtakem verjetno, da to 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog matere Luskovec .Kritnnne 
roj. Pajer, zasebnice, Šenčur št. 173, 
•uvede postopanje za proglasitev zamrt- 
vega -in se pogrešanemu postavi za 
skrbnika. Železnik Simon, uradnik 
okrajnega sodišča. V Kranju; 

Vsakdo, komur je kaj znano ö pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču aH 
postavljenemu skrbniku do 15. decern- 
bra 1946. 

, Pajer'Stanislav se poziva, da'-•• dv> 
gornjega termina, javi sodišču ali kako 
drugače da gks o sebi. 

Po preteku tega roka in event, .z- 
vedbr dokazov se bo sklepalo o pro- 
glasitvi <za , mrtvega. 

,   Okrajno sodišče v Kranju 
*   dne 10. septembra 1946. 

•.':''     ''   * - 

II Sp 403/46r-2- , •' .8500 
Anton Perko/roj. 7. junija 1913 na' 

Bregu št'. 5 pri Krizah, stanujoč Spr 
Duplje, * poročen, sin pok.. Jožefa in • 
Ane roj. Zepič, "čevljar, je bil"l7. sep- 
tembra 1942 kot partizan v Vojvod.nem 
borštu od .Nemcev ujet, nato odveden v 
Begunje, v zapor in od tu po trimeseč- 
nem, ' zaporu, odpeljan v Mauthausen, 
kjer je okoli 14. julija 1944 po poro- 
čilu gestapa umrl. Od tedaj dalje nima 
njegova sestra od njega in o njem no- 
benega "glasu in so tudi vsestranske po- 
izvedbe po njerh ostale povsem brez- 
uspešnei'       ——••-- 

Ker -je/ potemtakem,, verjetno, daje; 
imenovani umri ':n':"bo* nastopila zakoni- 
ta domneva smrti, ;se uvede na predlog 
njegove sestre Marije Marinšek, gospo- 
dinje Sp. Duplje št. 29, postopanje za 
proglasitev za mrtvega, ter se pogreša-, 

•nemu postavlja za skrbnika Železnik 
Simon, uradnik pri okrajnem sodišču ?• 
Kranju, '.-,";,... 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogJ„e" 
'šanem,"-se pozivlje,, da to javi sodišču 
ali postavljenemu skrbniku;.   • 7. 

Anton Perko se poziva, da se, zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi.. |7 .,. . , ,,'• 

Po 30. decembru; 1946 bo sodišče -na 
vnt^ričnj predlog in po event, izvedbi 
dokazov odločilo o proglasitvi pogreša- 
nega za mrtvega.  ;,,/, 

Okrajno sodišče" V Kranju,-odd. IL, 
/       dne 10. "septembra 1946.     .   ." 

'II Sp* ,443/46';; ,*'' ''- • ,' " 3498 
Blaž Tušek,/rojen 1. februarja 1907 

v-Davčah, r.' k. vere,, oženjen,- zakonsKi 
sin umrlega Antona Tuška in umrle Te- 
rezije roj. Biček, Žagar v Puterhofu: pri 
Tržiču,' je .odšel--2.0. septembra/19H v 
partizane, bil. v -Tomšičevi brigadi na 
Stajerskeiri, nazadnje v pokretni boim- 
ci,*kjer je imelzmrzìé.noige'.,Bolnic3 j® ; 
bila najbrž požgana in,z njo.vred P°T 

•grešanec.tali pa je bil. ubit, ker so DUI 
v kraju, kjer je' bila bolnica, boji '"•"< 
Nemci in ustaši, požigali. Zadnji-glas v 
pogrešancu je dobila njegova žena o» 
11. novembra 1944. ani Ker je  verjetno,-!i da  je  imenovanj 
umrl, se uvaja; na predlog /ljegove i 
neTušek. Jožefe, gospodinje, v Puie» 
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aofufet. 2 pri Tržiču,-postopanje za pro- 
glasüev za mrtvega in se vsakdo pozi- 
da, da sporoči sodišču ali pa skrbniku 
Zelezniku Simonu, sodnemu uradniku v 
Kranju, ki se s ••• postavlja za skrb- 
nika, kar bi vedel,o pogrešanem. 

Po preteku G mesecev od dneva raz- 
glasa' v Uradnem listu se-bo odločilo o 
končni proglasitvi imenovanega ža mrt- 
vega. . •    '     • 

Okrajno sodišče V Kranju 
dne 17. septembra 1946.' 

• 

4 Sp 400/46-2        • • '     3481 
'   Zaplotnik Janez, roj. 15. VIII. 1911 v ' 
Tenetišah,   oženjen,    sin pok. Ignacija 

• !n pok. 'Marije roj. Dolhar, cestar, Sp. 
Teneti&e št. 14, je šel v', partizane 14. 
JI. 1944. Zadnjo vest je prejela njegova 
žena, da je mož pri NOV na Primor-» 
skem v hudih bojih z Nemci in fašisti. 
Vse poizvedbe za pogrešanim so ostale 
do sedaj brezuspešne in ni nikakega 
glasu o pogrešanem. _ 
',   Ker je; potemtakem verjetno, da bo. 
Dastopila  zakonita domneva  smrti, se 
uv£dë .na predlog njegove, žene Zaplot- 

' nik Frančiške, pos., Sp; Tenetiše št. 14, 
' postopanje za proglasitev za mrtvega.   ': 

-   Vsakdo komur je kaj, znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču 
ali'  skrbniku,   pogrešanega   Zelezniku* 
Sintomi,  uradniku pri okrajnem sodi- 
šču v; Kranju. 

Zaplotnik Janez se poziva,' da se 
jjSlasi pri podpisanem sodišču ali da, 

. "fugace kako vest o sebi. 
,Po 30. XII., 1946 bo sodišče na.vno- 

vični predlog-in. po morebitni'izvedbi 
dokazov odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga.     -. '    , - / •" ,..   •'' 

Okrajno  sodišče >v- Kranju 
'        dne 10. septembra 1946. 

* V" 
Ok 169/46-3 •     3541 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

.Okorn'Franc, rojen 25. XI. 1904 v 
Smartnèm. pri Litiji, sin Mihaela in :. 
Frančiške roj. Grčar, oženjen, delavec 
v predilnici y Litiji, nazadnje partizan 
«arnniško-zasavskega odreda, je kot 
Partizan,pd oktobra 1944 pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
Nastopila zakonita domneva smrti, se 
£vede na prošnjo Okorri Marije, gosp., 
Gradec št. 68 pri Litiji, postopanje za 
Proglasitev za mftvega ter. se izdaja po- 
2:v> da se o pogrešanem poroča sodišču 
?]i  s tem  postavljeni, skrbnici Okorn 
?»riH. , ,.     •./        •• .. 

Okorn Franc se poziva, da se zglasi 
Pri podpisanem sodišču ali drugače da 
:kako vest o sebi,   •'.'-. 

Po i; IV„ 1947 bo sodi?če na vnovič-: 
n<>. Prošnjo odločilo o proglasitvi zr, mrt- 

, ?*"• . •  • •' •'•     ' :   •   Okrajno sodišče V Ljubljar.i 
...  dne 9. septembra .1946. 

Ok.21/45-21 *.      '       J ' '   .3540' 
'  'pestotnik Franc, rojen'23. aprila 1883 
I "Vranji  peči, sin.  pok.  Gregorja  in. 
f ranČiSke roj. Kordin, oženjen, inval'd, 
1• ßoniaö živine, stan. Ljubljana. GraK 

ska planota ,1, nato nekje na Vranskem, 
je pogrešan nekako od 1. 1933. Po ne- 
kih-negotovih vesteh je bil pahnjen od 
neke ženske v Celju z mosta v Savinjo. 

Ker jo potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Pestotnik Antonije, 
babice, Jezica št. 89, postopanje za nje- 
govo proglasitev za mrtvega 1er.se iz- 
daja, poziv, da "se o pogrešaricu poroča 
sodišču, ali e tem postavljeni skrbnici 
tov. Pestotnik Antoniji. 

Peslotnik Franc se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi." 

Po 1. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mrt- 
vega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. septembra 1940. 

Ôk 142/43-4.        * ''84,49 
Smolnik Maks, roj. 26. VIL 1917 v 

Ljubljani, sin Smolnik Ivane, tiskar-sta- 
-vec, stan. v Ljubljani, Cerkvena ul. 19, 
nazadnje partizan štajerske - grupe II. 
bataljona,-jo poleti 1942 odšel-s svojo 
edinico iz bivše ljubljanske pokrajine 
na Štajersko in je od tedanjih borb po-, 
grešan ter je po nekih vesteh padel.   - 

Ker jo potemtakem verjetno,' da bo- 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Smolnik Slavice, trg. 
pom', iz JJubljane, Cerkvena ulica 19, 
po^tonanio za proglas' •• za mrtvega 
ter se jzd. Ja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s. tem postavljenemu 
skrbniku tov. Smolnik Slavici.. 

Smolnik Maks se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali-drugače da. 
kako vest o sebi.   • • 

Po 31. XII. -1946 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.     , 

' Okrajno sodišče v Ljubljani 
.  dne 3, septembra 1946. t     , 

•V Sp 440/46-3 . \-3397; 

Uvedba postopanja y dokaz 
smrti , 

.   Mulej Zoran, roj. 15. XI. 1911 v Ljub- 
ljani, sin Antona Jn Ano Mulej roj.'Baš, 
pristojen v Maribor^ od 27. I. 1940 po-, 
ročen z Košaro Tomažin, .nazadnje.urad- 
nik v Mariboru, Razlagova ulica, je bil 
kmalu po izbruhu svetovne vojne dode-, 
ljen v službovanje borzi dela Bruck/M., 
kjer je ostal do aretacije po gestapov- 
cih, t. j. 28. IX. 1944. Odvedli so ga' 
nato v zapore v Gradec; Od tod je bil 
dne 16. XI. 1944 prepeljan.v taborišče 
Flossenburg, Bavarsko. Tam je zbolel 
in ker se je ugotovilo, da boluje na: 
pegavcu, je bil prenesen na kužifi, od- 
delek.* Čez nekaj ; dni, in sicer 11/ I. 
1945 je umrl na pegavcu, kar vedo po-', 
vedati razne priče.      .', ;.  ,       ' 

Ker je potemtakem verjetno, da boj 
nastopila- zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove žene Kosare Mulej, uči- 
teljice v Mariboru, Smetanova ulica št.- 
43, ,uvede postopanje vdokaz smrti:,ter. 
se izdaja poziv, da-se p pogrešanem, 
poroča sodišču ali; e, tem postavljenemu 

skrbniku" Drevenšku Josipu,  sodnem.i. 
uradniku, v* Mariboru. .   - . ' .  ' " < 

- Mulei Zoran se poliva, da se zglasi 
pri .'podpisanem sodišču ali,drugače da 
kako vest o sebi. :   ,     ... 

•Po.. 1. XII; '1946 bo sodišče na vno-"- 
vično prošnjo,.vdove in po* izvedbi «do- 
kazov,odločilo o, dokazu smrti. 
"Okrajno  sodišče • Mariboru,  odd- V.» 
' . dne 11. septembra 1946. , , 

>- '•  •       ' ,* 

. Uvedbe postopanja za progla- : 
sitey za mrtve   . 

Sp 397/46—5 -   • .3403 
. Drašler Jože, rojen 18. II. 1870 v Bo- 

rovnici, oženjen, višji pis. oficial okrož- 
nega sodišča v Novem mestu v pokoju, 
pristojen in nazadnje stanujoč v Novem 
mestu. Scidlova cesta št. 4, je v septem-. 
bru" 1943 vstopil v NOV. Po izjavi sobor- 
cev Piclja Srečka, Moškona Jožeta, Dre- 
nika Ivana in Čolnarja Mihaela iz NCK • 
vega.mesta je od' časa' ofenzive v no- 
vembru 1913 izginila za njim vsaka 
sled, le na kraju borbe v Podstenicab 
so našli dele njegove obleke. 

Ker je verjetno, da je.imenovani mr- 
. tev, se uvede'na predlog'njegove žeae 
Josipine Drašler, gospodinje, stanujoče 
v Ljubljani, ,Tyrševa testa 37a, posto- 
panje za proglasitev z| mrtvega in ae 
izdaja poziv, da se* o pogrešanem poro- 
ča sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Švajgerju Francu, sodnemu usluž- 
bencu v Novem mestu. '- 
• Drašler Josip se poziva, da se zglasi/ 
pri sodišču ali da .drugače kako vest o , 
sebi do 15. oktobra 1946.       '        ..•    ' 

'.'[ Po preteku tega roka bo sodišče.po- 
izvedbi  dokazov  na  vnovično  prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega. •   •''  • , 

Okrajno sodišče r Novem mestu •' 
dne 6. avgusta 1946. 

*  ' «• ' . '      -      l 

Sp 401/46,, ..     ,        ;    3539 
Hrovat  ••••,   roj.  30.   III.  1921  v 

Gornjih Lakov'uicah,žt.'7^ izven-zakona ' 
rojeni'sin Hrovat Jožefe, poroč.-Vončj- 
na, r. k., delavec, samski, stanujoč l!e- 
gerča' vas' 60; je vstopil v partizanske 

'odrede leta 1941. in.b.l pri  nemškem     , 
napadu na Kočevje, v jeseni l; 1943. kot 

.bataljonski komisar v Šjjercerjevi briga-" 
di zadet od mine.  v.  .. "• 
_' Ker -je potemtakem verjetno, da je 
imenovani mrtev, se uvede na prošnjo 
njegove matere Vončina Jožefe, vdove 
po železničarju iz Regerče vas; št. "60, 
postopanje,-za proglasitev za mrtvega 
ter se. jzdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Švajgerju ' Francu, sodnemu 
uradniku v. Novem mestu. -v 

Hrovat Anton se.poziva, da se-zglasi' 
•pri tem sodišču, ali da drugače kako 
vest o sebi;.Po î. XII. 1946 bo sodišče' 
na vnovično prošnjo in po izvedbi do- 
kazov odloČilo o "predlogu za proglasi- 
tev za-mrtvega. 

Okrajno sodišče v Novem meetir 
,   .,. ; dne.12. septembra 1946.    \- '• 

SpÜ7/46-2    ,-.'*'' 3287 
Sobar   Jožef,   rojen - 13.  II.  1892 v 

Gor. Sušicah 24, sin Jožefa in Ane roj.' 
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Jakše, oženjen, zidar, do leta 1930., sta- 
nujoč v Vavti vasi 34, je 1.1030. odšel za 
delom v Francijo*, odkoder se je posled- 
njič, javil v decembru leta 1036. iz azila 
z-• umobolne Bragueville, Toulouse. 

Ker je od.pogrešančevega rojstva pre- 
teklo nad 30 let in do 31. decembra po- 
teče 10 let izza časa, ko se je pogreša- 

•nec poslednjič javil in je toiej verjetno, 
da bo nastopila zakonita domneva sirfr- 
ti, se na predlog njegove ženo Sobar 
Cecilije, kočarice iz Vavte vasi 34, uve- 
de posto'panje za proglasitev, za mrtve- 
ga ter se izdaja poizv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Švajgerju Francetu, 
sodnemu uradniku v Novem mestu. 

• * Sobar Jožef se poziva, da se do 31. 
decembra 1946 zglasi pri -tem sodišču 
ali drugače da kako vest o sebi. _ 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 

.za mrtvega. t 

Okrajno sodišče v Noycm nlcstu 
dne 9. avgusta 1946. 

Sp 403/46-2 * 3291 
Žagar Alojzij, roj. 17.'VIII. 1904 na 

Brodu št. 14, sin pok. Janeza in pok. 
Marije jroj. Turk, rim. kat. vere, ože- 
njen, pristojen jm stalno bivajoč na Bro- 
du št. 14, po poklicu zidar, je odšel 11. 

. septembra 1943 v partizane. Ob sv. 
Martinu leta 1943. so ga še videli tova- 
riši na Krimu pri Ljubljani. Takoj aato 

' pa je baje padel na ištenrkraju na Kri- 
mu. Od takrat dalje ni o.njeni nobenega 
glasu. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Žagar Alojzij mrtev, se uvede na 
prošnjo njegove žene Žagar Alojzije 
roj.'Sašek iz Broda št. 14,. postopanje 
z*a dokaz smrti pogrešanega in se izda- 
ja poziv, da^ še do 1. X. 1946 o- pogre- 
šanem poroča sodišču ali pa njegovi ••- 
ni Žagar Alojziji iz Broda št. 14. 

Po preteku tega 'roka- bo sodišče po 
izvedbi   dokazov'na vnovično   prošnjo 

.odločilo o proglasitvi za mrtvega. 
Okrajno sodišče-x .Novem mestu 

' dne 1. avgusk 1946. 

I Sp 175/46-2 3523 
Uvedba postopanja za progla- 

•    sitev za mrtvega,    . 
. Dolšak Konrad,-roj. 25. ;XI. 1909 v 
Sp*. Poljčanah, pismonoša, sin Alojza ;n 
Alojzije roj. Kislinger, poročen z Ma- 
rijo Dolšak rojeno- Kolar, nazadnje sta- 
nujoč v Podboču pri Poljčanah, je bil 
dne 11. XI. 1944 prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko, služil nazadnje v Würz-, 

• burgu, Bavarska, • kjer bi naj bil. ubit 
pri, bombnem napadu na mesto. 

Ker je potemtakem verjetno, J da bo 
u nastopila zakonita, domneva smrti,  sei 
"uvede na prošnjo njegove žene Dolšak! 

' Marije, -pos. v Podboču- št. 5, postopa- 
nje za mrtvega, ter se izdaja poziv, naj 
vsakdo, kdor o imenovanem kaj ve, po- 
roča do 1. I. 1947,sodišču ali s tem.po- 
stavljenemu skrbniku Poštraku Leonu,' 
sodnemu uradniku v Slov. Bistrici, 

Po. preteku tega roka se.bo odločilo 

o proglasitvi za mrtvega in o prošnji 
glede razveze 'zakona. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. L, 

dne 11. septembra 1946. 
* 

III Sp 271/46-2 3426 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
KovŠe Vincenc, roj. 22. I. 1899_v Hu- 

dinji, okraj Slov. Konjice, orožnik^ na-1 
zadnje stanujoč v. Ločah št. 52, je bil od 
Nemcev službeno prestavljen novembra 
1943 v Maria Zell, odtod pa maja 1944 
v Beuthen v Sleziji, kateri kraj so Rusi 
zasedli okoli 22. I. 1945. . 

Neki pogrešančev tovariš je sporočil 
januarja 1946 njegovi materi Kovše 
Antoniji, da je Kov|e Vincenc v ru- 
skem ujetništvu obupno bolan. Od te- 
daj ni o njem nikake vesti. , 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvaja na predlog pogrešančeve žene 
Kovše Margarete postopek za proglasi- 
tev pogrešanca za mrtvega s pozivom, 
da se o njem pdr-oča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Zmavcarju An- 
tonu, sodnemu uslužbencu v Slov. Ko- 
njicah do 15. XII. Ì946. 

Kovše Vincenc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče na* vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah, 
odd. 1•., 

dne 13. septembra, 1946. 

Ok 176/46—4 * 3542 
Amortizacija ' 

Na prošnjo Dovič Neže, užitkarice, 
Ljubljana, Vilharjeva 43/se uvede po- 
stopanje radi amortizacije zdolaj nave- 
dene vrednotnicej ki je prosilki baje 
zgorela, ter se njen imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po .objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

_ Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Kmetske posojilnice Ljubljanske 
okolice v Ljubljani ž. z n. j. štev. 
38.832,' na ime Dovč fFranc s stanjem 
din 10.473.99 na dan 1. I. 1946. 

Okrajno" sodišče V Ljubljaiif 
dne 10,, septembra. 1946. 

Ok 115/46-7 * 3543 
Amortizacija 

.Na prošnjo Goršič Ane iz Šalovce 1.8 
.in Goršič Marije, ravno tam, ki ju za- 
stopa dr. Kramer 'Mirko, zdravnik v 
Ljubljani, Gradišče 8•< se uvede posto- 
panje radi amortizacije zdolaj navedene; 
•vrednotnice, ki se je baje izgubila, ter 
se njen imetnik poziva, da iiveljavi v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku-tega roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moči.' ,.-•''. 

Oznamenilo Vrednotnice: Depotno po-' 
trdilo Kmetske posojilnice ljubljanske 
okolice  v   Liubliani  z.  z  n.   i.  štev. 

891/222, izdano 29.. VII. 1939 za vložm 
knjižici istega zavoda štev. 43.019 in 
43.020. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. septembra 1946. 

V Sp 456/46-4      * ' :-!556 
Amortizacija 

Na prošnjo Ceboklija'Josipa, lastnika 
parne pe1 arne "v Mariboru, Glavni trg 
št. 9, se uvaja postopek za amortizacijo 
vrednotnic, ki jih je prosilec ali izgubil 
ali pa so bile po-okupatorju ukradene 
ter se njih imetnik poziva, da uveljavi 
v dveh mesecih, počenši z dnem objave 
v Uradnem listu, svoje pravice^ sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da so,' 
vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 10 delnic Go- 
stiiničarske piv warne d. d. Laško št. 
12901-12910, izdane dne 10. IX. 1935 ' 
na ime Čebokli Josip, parna pekarna 
Maribor, Glavni trg; nominalna vred- 
nost delnice je 500 din, skupna vred:. • 
nost'vseh delnic pa 5000 din. * ;_ 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V.» 

dne 20. septembra 1946.- 
* " 

V Šp 461/46-V Sp 482/46-4        "3597 
Amortizacija 

Na prošnjo: .   •   ' ' 
1. Kolšeka Josipa, sodnika okrožnega 

sodišča v Mariboru in njegove soproge 
Marije Kolšek in , ; 

2. Hanžiča Ivana, sodnika pri okraj-,' 
nem sodišču v Mariboru} 

se uvaja • postopek za amortizacij0 

vrednotnic, ki so jih prosilci izgubili ter 
se njih imetnik poziva, da uveljavi*'•. 
2 mesecih,' počenš; z dnem objave,'-"' 
Uradnem listu, sv.oje pravice, sicer,";" 
se po preteku tega roka izreklo, da "s? 
vrednotnice brez moči. -        • , " 

Oznamenilo vrednotnic: -, 
1. 4 delnice Gostifriičarske pivovarne 

d. d. Laško št. 01269-01270 in št. 01271 
do 01272, glaseče se na ime Kolšek 3o- 
sip, sodnik v Mariboru oziroma Kolšek 
Marija,'sodnikova SQproga v Mariboru!, 
nominalna vrednost je 500 din, skupna 
vrednost vseh delnic pa 2.000 din,- 

2. 2 delnici Gostilničarske pivovarne 
d. d. Laško št. 01151—01152, izdani-dno 
30. XII. 1934, v skupni nominalni vred- 
nosti din 1.000.—, glaseči se na in1* 
Hanžič Ivan, notar, Vel. £ašče.     . •  ' ' 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V->' 
dne 24. septembra 1946.      '     , 

Register        ,      ,;. , 
državnih gospodarskih- nodjeti} 

4. 3631 

Sedež: Novo mesto. •.-•'••. 
Dan vpisa: 17. septembra 1946.v.' 
Besedilo: Okrožno1 gradbeno ••••••"-, • 

(skrajšano) 1 Novograd. h 
•• Poslovni  predmet:  Izvrševanje, vg • 
vrst nizkih in' visokih zgradb in v. 
drugih   del,   ki   spadajo   v  .pradoen 
stroko.   > :     ' '    ..     ''•.'' 'čjif 
i.Podjetje'je ustanovil okrožnr «V- 
LO Novo .mestò   . "'• '        . 



~•~  
Ravnatelj podjetja: Ing. Žerjal Anton, 

namestnik: ing. Pogačnik Anton, podpi- 
sujeta za vse posle, ki so njima po pra- 
vilih  podjetja  poverjenih 

Okrož     LO novomeškega okrožja 
oddelek za finance, 

•   <lne 20. septembra 1946. 
Štev. 3146/1/F. 

Razno 

3591 
Objava 

V skladu z rešitvijo ministrstva za fi- 
latice FLRJ z dne 13. t. m.-, št. 15964- 
vn, se upniki iz vložuih knjižic in te- 
kočih računov Kreditnega zavoda za tr- 
govino in industrijo v likvidaciji obve- 
ščajo, da lahko ' prosto razpolagajo s 
Svojimi naložbami v mejah veljajočih 
Predpisov. Počenši s 1. decembrom t. 1. 
se bodo označene naložbe prenesle na 
penami zavod Slovenije v Ljubljani, ki 
"o izplačeval vloge po veljavnih pred- 
pisih, kolikor vlagatelji ne bodo skleni- 
li z njim posebnih dogovorov glede svo- 
lto naložb. 
.- Imetniki depojev vrednostnih papir- 
jev, se obveščajo, da se bodo njihovi de- 
P°ji sukcesivno prenašali ,na Denarni 
savod. Slovenjje v Ljubljani. 

Likvidatorji 

Poziv upnikom 
3596 

•Z odločbo LRS-MIR od 23. III. 1946, 
*'P—1394/46 oz. z odločbo okrožnega, 
Jdbora OF ljubljanskega okrožja od 10. 
|V. 1946, št. 1064/46—2, je prešla tvrd- 
• J. Knifič, tovarna žime, Stražišče 
Pri Kranju, v likvidacijo. 

...Pozivam vse upnike, da prijavijo evo- 
li 'çrjatve proti tvrdki do 20. oktobra 

. 1946 na naslov Ivrdke. 
Likvidator 

° . 
3628—3—1 

^oziv upnikom in dolžnikom 
2 odločbo MLO, odsek za trgovino in 

reskrbo-uprava trgovin, z dne 26. juli- 
ja 1946 je prešla v takojšno likvidacijo 
jV^ka: Pražarna Žika družba"; z o. z., 
LJubljana4, Predjamska 45. ' 
^Likvidatorja pozivata vse upnike , in 
J-. dolžnike, da prijavijo svoje terjatve 
follia dobroimetja radi koiične likvi- 

. ClJe v roku 1 meseca od dneva objave. 
',. Likvidatorja 

','•     "•. •     • * 3627-3—1 
Poziv upnikom in dolžnikom 

> z odločbo MLO- oddelek za trgovino 
'°Preskr,bo-«prava trgovin, št. 11417/46 

:g,dne 26. julija, ••.•• prešla-v tàkoj- 
"° likvidacijo tvrdka: Žikm laborato- 
A*.J- Vabič, Ljubljana, Predjamska 45 

Gv   Pidntorja. pozivata  vse upnike in 
•dolžnike, da prijavijo svoje terjatve 

•'.?•'• dobroimetja radi končne likvi- 
ftv?'J°-v ròku od'l  meseca od dneva 
,5iaye. ;.      ••' * "'-vidatorja 

3423 -3r-3 
Poziv upnikom 

Zadruga »Narodni dom v Kranju«, r. 
'z. z o. j. v Kranju, prehaja po soglas'-_ 
nem sklepu zadružnikov,   zbranih    na 
občnem zboru dne 24. marca 1946, v li- 
kvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti zadrugi takoj po objavi 
najkasneje pa do 15. novembra 1946 via 
naslov: »Narodni dom v Kranju«,' r. z. z 

.o. j. v Kranju v likvidaciji, Kranj, KMS, 
Sejmišče 4. , 

Likvidatorji 

, * . 3614 
Vabilo 

na redno letno-skupščino zadruge drž. 
uslužbencev t. • o. j. 

v Kranju, ki bo dne 13. oktobra 1946 v' 
prostorih  Zadružnega  doma   (Jelen)   v 
Kranju ob 9r uri dopoldne z naslednjim 

dnevnim redom:   . 
1. Konstituiranje skupščine. 
2. Čitanje "zapisnika zadnje redne 

skupščine. 
3. Poročilo uprave. 
4. Poročilo nadzorstva. ^   , 
5. Revizijsko poročilo. 
6*. Odobritev letn.h računov za leto 

1941-1945. 
7. Sklepanje o razrešnici upravnemu 

in nadzornemu odboru. 
8. Sklepanje o fuziji z Nabavno in 

prodajno zadrugo.. 
9. Volitev. fuzijskega odbora. . 

,  10. Predlogi in pritožbe.;       '    ' 
11. Slučajnosti. . ' 
Ako b; skupščina ne bila sklepčna, 

bo 14 dni kasneje, t. j. 27. X. 194G, 
druga skupščina na istem mestu in z 
istim dnevnim redom, ki bo sklepala 
ob vsaki udeležbi. 

0 predlogih in pritožbah se bo skle- 
palo le, če bodo ti zadrugi predloženi 
vsaj do 30. septembra t. 1. zvečer. Letni 
računi so članom na vpogled v pisarni 
Naprôfce, •••••, rned uradnimi urami. 

Uprava 

Izgubljen«« listine 

Izgubila sem prometno 'knjižico za 
kolo št. 1293G, št. evid. tablice 206083, 
izdano od b.vše uprave policijo v Ljub- 
ljani na ime Bajec Mary iz* Ljubljane. 
Š tem jo preklicujem.l 

3605"' Q , Bajec Mary 

Izgubila, sem  zač.  osebno' izkaznico 
št. 2296/46,, izdano od mestnega LO v- 
Murski Suboti na  ime Bezjak Danica, 
Murska Sobota. S tem jo preklicujem. .. 
3595        '•      > Bezjak Danica 

Uničena so .mi bila spričevala L, ,11, 
in III. razreda mešane meščanske šole 
v Ribnici na Dolenjskem za leta 1939- 
.1042;-,'na ime Berdavs Majda iz Dobrega: 

polja S tem jih preklicujem. 
3579    . - Berdavs Majda 

.   . ' Stra< 415 . 

Izgubil   sem   osebno   izkaznici)  'št 
O130C0 ... ime Blöder Maks,, stanujoč A 
Lešah»šl. 29, izdano v Lešah in Mladin 

'sko Izkaznico,  izdano  v  Jeklarni  OD- 
Stanj. Obe s tem preklicujem. 

•Blöder Maks, 
3603 Lese 29 pri Prevaljal 

Izgubila sem osebno izkaznico, legiti   4" 
macijo OF,' knjižico za kolo št. 231417 
in nakaznico za nabavo premoga, vse na 
ime  Bontà  Ana  iz  Ljubljane-Šiška.  S 
tem jih preklicujem. 
3637    ' " Bontà Ana • 

Izgubil Sem spričevalo 4. razr. gim- 
nazije, izdano leta 1943. od  ravn. IV, 
drž.   realne  gimnazije  v   Ljubljani  na, 
ime Brecelj Božidar z Rakeka. S tem ga 
preklicujem, 
3590 Brecelj Bcžidai 

Ukradeni sta m;, .bili izkaznica OF, 
izdana od četrti Rakovnik in planinska ' 
izkaznica, izdana od  planinskega* dru- 
štva Slovenije na  ime, Bučar Josip  Ì2 
Ljubljane. S tem ju preklicujem. 
3620        ' ' Bučar Josip 

Preklicnje se veljavnost odhodnegs 
spričevala etrojrte delovqdske šole na , 
Drž. (obrtni šoli v Ljubljaii izdano leta 
1914. na ime Dobovišek^KL-ael .z St, 
Jurija, ob juž. žel. S ten^a preklicu- 
iem. 
3604 Dobovišek Mihael 

Po okupatorju mi je bilo odvzeto spri- 
čevalo o opravljeni mali maturi na' celj- 
ski realni gimnaziji na ime DruŠkovič 

; Adela. S tem gà preklicujem. 
3.G33 ç . ' .     » Druškovie Adela . 

i ' ' '    '   .,       & 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, izkaznico 
OF in izkaznico RK, izdan, od četrli St..    - 
Vid nad Ljubljano na'ime Erjavec An-- 
ton iz Podutika 10. S tem. jih preklicu- 
jem. 
301C , . Erjavec Anton 

Izgubil seni osebno legitimac jo št. 
14281, izdano od'KLO Zamarkova •• jo 
s tem preklicujem. 

Felzer itoinan, Zamarkova, 
3583   "    p. Sv. Lenart v Slov. goricab 

•Ukradena ini je"bila osebna legitima- 
cija, ;zdana od okrajnega LO Despoto- 
vac na ime'Antonija Hiršelj in jo s tem 
preklicujem. , " 
3586  '        .   Hiršelj Antonija, 

•Sv.'Jurij pöd Kumom, okr. Trbovlje . 

^Izgubila sem" s-pričevalo enoletnega tr- 
govskega tečaja na mestnem licejü v 
Ljubljani iz 1. 1939/40. na iime" Jakopič 
Mania/ iz. Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
3691     ;     ••      '        Jakopič Marija      , 

.Izgubila,'sem prometno knjižico za 
kolo znamke Torpedo, ši. kolesa 687486 
m jo s tem preklicujem..  • •=      • 

•   ' Kaii'đolf Ana, 
oC?2 'Celje,. Dobrava št. 5," 

. Ukradene* so nama b'le "planinski iz- 
kaznici št. 452 in'453,''izkaznici OF, št/ 
29 in 30, na ime Kmetic Stanislav in 
Draga.in šoferska izkaznica št. 2134 na 
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ime Kmetic Stanislav in jih s tem pre- 
klicujeva. ' '   • 

Kmetic  StaAisIav, 
3599 Kmetic Draga 

Uničeno mi je bilo spričevalo I. let- 
nika dekl. meščanske šole v Šiški pri 
Ljubljani   na   ime   Kristan   Helena   iz 

"Ljubljane. S tem ga< preklicujem. 
3607 ' Kristan Helena 

Izgubljene su sledeče vojne knj žice: 
br. 696547 na ime Klić Petra. Danijela, 
br.. 698875 na ime Metličič Petra Josipa, 
br. 13,5197 na ime Dimitrijević Aleksan- 

dra Z.votu, '»* 
br. 221746 na ime Marković P. Rado- 

slava, 
br. Ö03632 na ihie Opačič. Mirka, V 
br. 221656 na ime Miladinović Stevana, 
br. 658401 na ime Vukasin 'Ljudevita, 
•br. 676424 na ime Obal Bela, 
br. 670449 na ime Obal Aleksandra, •• 
br. 921000. nà ime Kožljan Vlatka, 
br. 641186 na ime Vladetić 'Stevu, 
br. 641135 na ime Šmit Josipa i 
platna knjižica serija R br. 87534 na 

ime zastavnika Culuma Mivana Vida. 
Svi gore naveden; dokumenti (voj. is- 

prave) oglašavaju se nevažećima. 
3589      Komajda voj. pošte br. 10.1G2/z 

' Izgubil se^pač. osebno izkaznico,,iz-. 
dano'od  kra^vnega  LO  v  Polhovem. 
Gradcu," in izkaznico za kolo oboje na- 
ime Koritnik  Franc iz Bris 1, Polhov 
Gradec. S tem jih preklicujem. • 
3635 • i    \    . Koritnik Franc 

Izgubila sem, zac. osebno izkaznico, iz- 
dano od KLO v, Črnučah-pri Ljubljani 
na ime Kurent Marija iz'Črnuč. S tem 
jo preklicujem. 
3593 .     ' Kurent Marrja' 
. Izgubil sem.odhodno spričevalo tri-' 
razredne /trgovske gremijalne nadalje- 
valne šole~v Ljubljani,'izdano leta 1922. 
od ' ravnateljstva šole na me Lesnjak' 
Vladimir iz Dev,-Marije v Polju št. 35. 
S tem ga preklicujem. 
3619    ''     ,   .        LeŠnjak Vladimir. 

Ukradeni sta nam bili vozno dovo'üo 
in potna >isprava« za tovorni avtomo- 
bil >Chevrolek.št. S-1194, izdani od mi- 
nistrstva za lokalni promet.. S tem ju 
preklicujemo.' 
5638      ' »Litostroj«, Ljubljana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izkaz- 
nico" OF, izkaznico ZMS in vojaško iz- 
javo, vse na ime Marčan Jože iz Ljub- 
ljane. S*tem jih preklicujem.' 
3623 ' ; -, Marčan Jože** 

Ukradena mi je.bila osebna izkazni- 
ca št. '088504', izdano od ; komande NM 
v   Ljubljani   na   ime  Miselj Vadim iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3581 - •   '      Miselj Vadim 

. Izgubljeni so vsi dokumenti'osebnega 
avtomobila znamke Ford-Eifel št. 2125, 
last kapetana Mahneta Stanka, Kranj, 
Poljska pot. S tem se preklicujejo. , - 
Odsek za notranje* zadeve uprava NM 
Z&-}    okraja Kočevje, Št. 1560/46 

Preklicujemo veljavnost csebr.e ozir. 
službene izkaznice št. 10*23, glaseče se 
na ime Pišek Kari, roj. 6. III. 1921 v , 
Ostrožn.ku, okraj Trebnje, miličnika po- 

' staje NM Sv. Marjeta òb Pesn'ci. Izkaz- 
nica je izdana cd 'ministrstva za notra- 
nje zadeve L'RS. 
Odsek za notranje zadeve okraja Mari-i 
b&r-okolica — Uprava Narodne milice 
3594    . . 

Uničeni sta mi bili spričevali IV. razr. 
gmia. in o nižjem tečajnem izpitu, iz- 
dani leta,„1941, od ravnateljstva III. dr- 
žavne realne gimnazije^ na ime Pajtler 
Marcel ;z Kranja. S tem ju preklicujem. • 

• 3618 Pajtler Marcel 
Izgubila sem začasno osebno izkazni- 

co,, izdano od mestnega LO v Tržiču na 
ime Pehare Silva, iz Št. Vida nad Ljub- 
ljano. S tem, jo preklicujem. 

.3625 Pehare Silva 

Izgubila se je evidenčna .tablica' št.i.Sr: 
9803 za pòltovorni avtomobil, -izdana' 
od min. za lokalni promet v Ljubljani 
na ime predsedstva vlade LRS.* S tem 
jo preklicujemo. . 
3636 Predsedstvo vlade LRS 

Izgubile so .se poverilnice, izdane od 
republiške  volivne  komisije  LRS  čla- 
nom  in namestnikom  okrajne  volivne 

•komisije okraja Prevalje, in sicer: 
•št. 31/191 na .me Forštner Ivan, pred- 

sednik, okrajnega sodišča, Prevalje; 
št. 31/192 na ime Hojnik Jože, naine- 

. ščenec,. Prevalje;     / 
št. 31/193 na ime Ankon Adolf, na- 

meščenec, Prevalje; 
št. 31/194 na ime Janžekovič Ivan, 

nameščenec, Prevalje; 
"št. 31/195 na ime Gnamuš, Franc, tr- 

govec, Sv.  Janž; 
št. 31/196 na ime Vilic Alojz, rudar, 

Črna; 
• š». 31/197 na ime Gluk Slavko, kovač, 

Prevalje;     ' 
št. 31/198 na ime Vušnik Anton, na- 

meščenec,  Guštauj; 
št. 31/199-na ime Kokal Ivan, name- 

ščenec, Guštanj; 
št. 31/200 na ime Kobolt Rudolf .šol- 

ski nadzornik, Prevalje, 
S tem '>ro''iaš:uno'prednje poverilnice 

za" neveljavne. • -\   • i 
^Imenovanim Članirtn okrajne volivne 

'komisije so bile izdane nove poverilni-, 
ce pod novo številko.        ,      f-  -     ; 
3665   Republiška,volivna komisija LRS' 

Izgubila sem spričevalo o višjem te-, 
čajnem izpitu, izdano leta .1940. od rav- 
nateljstva meščanske šole v Zg. Šiški 
navime Roje Silva iz Ljubljane. S tem 
ga preklicujem. 
3634   ; ; . " Roje Sii va 

• Izgubil sem osebno izkaznico številka 
914638,  izdano od  KLO Podboršt  pri 
Mirni peči na ime Saje Jože if Goriške 
vasi št. 11. S tem jo preklicujem.   , 
2602 ';;• '• •       ,.-•'.  Saje.Jože 

Vojna knjižica br. 963905,. izda ta fe- 
bruara 1946 od II.. divizije KNOJ-a na 

ime Smerajc Milan izgubljena je i ogla- 
šava se nevažećim. , "• 
3580                               Smerajc Milan • 

Uničena mi je bila osebna .izkaznica 
na ime Siravs Jožef iz Javornika, Sta- • 
lingvajska 16. S tem jo prekl cujem. 
3585 Širavs^.Jožei   , 

Izgubil sem spričevalo 1. razr. gim- 
nazije, izdano letâ'1941. ter 2 spričevali 
3. razr., izdani leta Ì943. in 1944. na. 
ime Šubelj Janez iz Ljubljane. S tem > 
jih preklicujem. 
3584 ' " Šubelj Janez 

Uničeno mi je bilo ^spričevalo I.1 let- 
nika drž. učiteljišča v Ljubljani na ime 
Tehovnik Anton iz Medvod. S tem ga 
preklicujem. . ."        , 
3606 Tehovnik Anton      : 

Izgubil sem indeks tehnične fakulte- 
te univerze, v "Ljubljani^ izdan 8. okto- 
bra 1938 in pa 'maturitetno spričevalo 
I. drž. realne gimnazije v Ljubljani, iz- 
dano junija 1938. Obä dokumenta sta 
se glasila na ime Toman Mojmir iz 

Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
3624 , ':     Toman Mojmir 

»Izgubil sem osebno izkaznico številka 
037730, izdano od komande NM'v Ljub-,, 
Ijani na ime Trdan Leopold iz Ljublja- 
ne-Rožna dolina. S tem jo preklicujem» 
3617 . Trdan Leopold 

Izgubil sem zač. osebno- izkaznico št- 
176, izdano od KLO v Dol., Nemški vasi 
na ime Trontelj'Slavko z Dol.. Nemške1 , 
vasi 17, okraj Novo mesto. S tem jo pr^ , 
klctijem.      ,.•'••../' ,.    • 
3626 Trontelj Slavku 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM-v-Ljubljani in promet- 
no knjižico za kolo št; 604,' evid. tablic6- 
št. 104472,,jzVano od bivše .uprave P°* 
licije v Ljubljani; na imé -Vehar Anton/ 
iz Podlipe 30, ,obč. Vrhnika. S te.rn P 
preklicujem.    - 
3592 ,,.-*. Vehar Anton - 

Izgubila sem prometno knjižico <*& 
kolo evid. tablice št. 7624, izdano °d 

bivše uprave policije v Ljubljani «? 
ime -Vida Olga iz'Ljubljane. S tém: j° 
preklicujem. , 
3639     .... .    vida Olga   , 

Izgubil sem osebno izkaznico na im» 
Vidniar Leopold, Petane št. 3, izdano 
od KLO Petane pod št. 17.339. S tem 1° . 
preklicujem. • ,   ' . ' 
3629        "    ... ...•«.     Vidmar Leopold 

Ukradena nam je bila štampiljka >Vl' 
nogradniška zadruga z ,o. j.* »Gorea: 
Dežno<-z énim grozdom in enim tgtryrn 
listom" (medtem ko, bo imela nova •* 
razliko ".-'-•a grozda in dva trtna listaj» • 
S tem preklicujemo njeno veljavnost. ^ 
3600 Vinogradniška zadruga -z o. J- 
... ..-..,     .'.-,.   Gorca-Dežno 

Izgubila sem osebno izkaznico, izd^ 
no od komande NM v Ljubljani! in £ 
kaznico OF, izdano od četrti ^énu » 
na ime Zamik. Maraš Ida iz Ljubljan • 
S *em jih preklicu!Pin. ' • '• ,- : 
3588 Zamik Maraš M* 

Založba; uprava Uradnega tota. LRS; urednik: Pohat Robert; tiska tiskarna »Merkur< d. d. — vsi v Ljubljani. 
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Objave 
Poziv zamudnikom! 

Vse cen), naročnike, ki so v zaostanku z naročnino na »Uradni list 
LRS«, pozivamo, da nam dolžni znesek takoj nakažejo, ker jim bó 
sicer dopošiljanj^ lista ustavljeno. Zaradi velikih tiskovnih stroškov z 
izdajanjem lista   se mora naročnina plačevati vnaprej! 

Naročnina znaša: četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celo- 
letno din 260.—. 

Z nakazilom naročnine za »Uradni list« naj se ne pošilja tudi 
naročnina za »Ljudski pravnik« oz. »Vestnik urada za cene«, ker sta 
ta dva upravno ločena od »Uradnega lista« in se vodijo iudi računi za 
vsakega posebej. 

Ponovno prosimo, da ob nakazilu naročnine za »Uradni list LRS« 
navede odpošiljalelj zneska le naslov, na katerega list pri- 
haja, ne pa ime kakega nam neznanega odpošiljatelja (osebe, tvrdke 
ali ustanove). Takoj naj se nam javijo tudi nepravilhi ali spremenjeni 
naslovi, da jih popravimo. 

,   - Upravnišivo »Uradnega  lista  LRS« 
Ljubljana, Gregorčičeva ul. 23 

Vlada Ljudske republike 
Slovenije 

St. 83/4—4Ç. 370G 

Objava 
Ministrstvo za notranje zadeve VLRS je 

1 odločbo št. 83/4 z dne '28. septembra 
1946 dovolilo SerSenu Božidarju, rojenemu 
25. septembra 1928 v Beogradu, bivajoče- 
^u v Ljubljani, Breg št. 2, spremembo rod- 

. binskega imena v Zoran. 
Ljubljana dne 2Š. septembra 1946. 

*z pisarne ministrstva za notranje zadeve 
VLKS. 

* 

; St. 6618/1/46—1 b 3725 

Natečaj za otroške negovalke 
v Ministrstvo  za  ljudsko  zdravstvo  vlade 
'r^S razpisuje natečaj za sprejem v enolet- 

1 Jecaj za otroške negovalke. 
•, Kogoji za sprejem: starost od 17—25 let-, 
"pvršena nižja srednja šola z nižjim tečaj- 
5j• izpitom; telesno in duševno zdravje; 
•°••1•• in politična neoporečnost. 
•j.^ojeročno spisani prošnji, kolkovani z 
•*? io.-.           *••'"--• naslovljeni na tuk. ministrstvo 
Gledališka 11) je priložiti: rojstni list, 
r^pje šolsko spričevalo (nostrificirano) in 
v°Jeročno pisan opis'življenja. 

, ?ok za vlaganje prošenj je do 20. oklo- 
bra 1946. 
••. obrane kandidalinje bodo pozvane po 
cevnem časopisju na zdravniški pregled. 

Ministrstvo za ljudsko zdravstvo 
v Ljubljani dne 1. oktobra •• 

Sodna oblastva 

Trgovinski recJsler 

Vpisi: 
1152. 

Sedež: Centrala Beograd, podružnica 
Maribor. 

Dan vpisa: 6. septembra 1946. 
Besedilo v srbsko-hrvatskem-sloven- 

skem jeziku: Industrijska banka Jugo- 
slavije A. D. 

v makedonskem: Industrijska banka 
na Jugoslavija A. D. 

v ruskem: Promišljeni bank Jugosla- 
vi! A. D. 

v angleškem: Industrial bank of Yu- 
goslavia LTD. 

v francoskem: Banque industrielle de 
Yugoslavic S. A. 

Obratni predmet: Družba se bò bavi- 
la z vsemi posli v zvezi z obnovo, dvi- 
ganjem in delom industrije, rudar- 
stva in trgovine. Dajala bo kredite na 
podlagi nepremičnin, industrijskih na- 
prav, menic, vrednostnih papirjev, va- 
rantov, surovin, polfabrikatov izgotov- 
ljenega blaga in drugih vrednosti in 
pravic. Radi izvrševanja poprej navede- 
nih poslov bo družba: • 

a) sprejemala hranilne -vloge in vlo- 
ge na tekoče račune, 

b) se posluževala kreditov pri" emi- 
sijskih in drugih bankah v državi, in^ 
inozemstvu, 

c) Vajnln svoje obveznice v državi 
iu inozemstvu. 

Družbina oblika: Delniška družba, 
ustanovljena za nedoločen čas. 

Osnovna glavnica znaša 200' milijonov 
dinarjev, porazdeljena na 200.000 na 
ime se glasečih delnic po din 1.000.— 
nominalne vrednosti. 

Prokurist!: Hudnik, Stane, pomočnik 
upravnika podružnice v Ljubljani, 

Senica Drago, uradnik podružnice v 
Mariboru, 

Sitncnčič Drago, uradnik podružnice 
v Mariboru. 

Vsi  imenovani  bodo  podpisovali za 
podružnico tako, da bosta ]x> dva izmed 
njih pod pisano, t.skano ali.s stampili- 
ko odtisnjeno -besedilo firme pristavila 
svoja lastnoročna podpisa.. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 6. septembra 1946. 
B III 14/2 v 

*     \ 
1153. 

Sedež: Slov. Bisfr'ca. 
Dan vpisa: 3. septembra 1946. 
Besedilo: »Pohorje«, lesna! industrij« 

E. M. Kostič. 
Obratni predmet: Lesna industrija. 
Lastnik firme: Ležeča zapuščina Ko. 

stiča Ernesta, lesnega indtistrialca v Za- 
grebu, Varšavska ulica 11. \ 

Prokura se je podelila Mikloši Dra. 
gotinu,_ ravnatelju lesne7 industrije i 
Slov. Bistrici, ki bo firmo sam podpis» 
val tako, da bo pristavil pisanemu, ti. 
skanemu ali s štampiljko odtisnjenem!, 
besedilu firme svoj lastnoročni podpii 
s, pristavkom p. p. 
Okrožno kot trg. sodišče Y Mariboru 

dne 3. septembra IMG. 
\A IV 21-C 
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Spo 100/46/2 3801 

Odločba 
I. Na predlog javnega tožilstva mari- 

borskega okrožja z dne 4. X. 1946, ON 
1606/46/KO/U, se v smislu 10. in 11. čle- 
na zakona o zaplembi premoženja in o 
izvrševanju zaplembe z dne 27. VII. 
1946, Ur. list FLRJ z dne 30. VII. 1946, 
odredi sekvestracija vsega pre- 
mičnega in nepremičnega imetja, zlasti 
zalog lesa in avtomobilov, last Marinca 
Franca iz Maribora. 

II. Sekvestracija traja do dokončne 
odločbe v kazenski stvari pod Ko 281/46. 

III. Začasni upravitelj, ki ga bo na- 
knadno imenoval okrožni ljudski odbor, 
gospodarski odsek v Mariboru, naj iz- 
vede takoj popis imovine in bo moral 
ob sklepu začasne uprave predložiti 
obračun o dohodkih in izdatkih. 

IV. Marincu Francu se prepoveduje 
vsakršno razpolaganje z njegovo imo- 
vino brez privolitve začasnega upravi- 
telja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 4. oktobra 1946. 

Spo 99/46 3691 
Odločba 

1. Na predlog javnega tožilstva maribor- 
skega okrožja z dne 23. septembra 1946, 
On 252/46—D/R, se v smislu 10. in 11. čle- 
na zakona o zaplembi premoženja in o iz- 
vrševanju zaplembe z dne 27. julija 1946, 
Ur. list FLRJ z dne 30. julija 1946, odredi 
sekvestracija imovine Vindiša Janeza, last- 
nika parne žage v Ptuju. 

2. Sekvestracija traja do dokončne odloč- 
be kazenskega sodišča. 

3. Za začasnega upravitelja se poslavlja 
Zelenik Friderik, vodja mestne žage v 
Ptuju. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 30. septembra 1946. 

To 591/46-5 
Oklici 

3707 

Tožiteljica Cerna ••• roj. Kramar, šivi- 
lja v Ljubljani, Predovičeva 13, je vložila 
proti tožencu Centi Ivanu iz Zelimelj, sedaj 
neznanega bivališča nekje v Kanadi, tožbo 
zaradi razveze zakona. 

Razprava bo dne 8. novembra 1946 ob 
8. uri pred tem sodiščem v sobi št. 140/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja Peterca Franc, tajnik tega sodi- 
sfa, za skrbnika, ki ga bo zastopal na nje- 
govo nevarnost in stroške, dokler ne nastopi 
sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. septembra 1946. 

To 695/46-2 3621 
Tožiteljica Godina - Dobršek roj. Pire 

Vasilisa, Ljubljana, Levčeva ul. št. 3, 
je vložila proti tožencu Dqbrsku 
Francu, bančnemu uradniku,' sedaj 
neznanega bivališča, tožbo radi razveže 
zakona. Razprava bo dne 5. novembra 
1946 ob 8.30 v sobi št. 140/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja Peterca Franc tajnik 
tega sodišča, za skrbnika, ki bo toženca 
zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler ne nastopi sam ali ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. septembra 1946 

To 669/46—2 3622 

Tožitelj Jelnikar Martin, uslužbenec 
pogrebnega podjetja Gajšek, stan. Za- 
loška cesta 6, je vložil proti toženki Jel- 
nikar Ani roj. Metelko, sedaj neizvest- 
nega bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava Do dne 5. novembra 1946 ob 
9. uri pri tem sodišču v sobi št. 140. 

Ker -bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja Peterca Franc, tajnik 
tega sodišča, za skrbnika, ki jo bo za- 
stopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. septembra 1946 

To 554/46-4 3753 
Tožitelj dr. Švara Danilo, operni dri- 

gent v Ljubljani, Jurčičev trg 3, je vložil 
proti Švara Mariji roj. Brajer, Kranjska 
gora, sedaj neznanega bivališča, tožbo radi 
razveze zakona. 

Razprava bo dne 5. novembra 1946 ob 
9.30 v sobi štev. 140. 

Ker bivališče toženke ni znano, se po- 
stavlja Peterca Franc, tajnik tega sodišča, 
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno, ne- 
varnost in stroške, dokler ne nastopi sama 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. septembra 1946. 

To 465/46/4 
Oklic 

3802 

Breznik Štetka roj. Vergles, delavka 
v Racah št. 75, je vložila proti Brezniku 
Ivanu, krojaškemu pomočniku iz Rač, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. Javna ustna razprava v tej 
stvari bo 16. oktobra 1946 ob 9. uri pri 
tukajšnjem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker je bivališče toženca neznano, mu 
je postavljen Knez Jože, odv. priprav- 
nik v sodni praksi pri tuk. sodišču kot 
skrbnik na čin, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler se 
sam ne javi ali imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 27. septembra 1946. 

To 748/46 
Oklic 

3857 

Tožeča stranka Šubič Irma roj. Hor- 
vat, delavka v Murski Soboti, Tjšinska 
cesta s4. 5, je vložila zoper šubiča Fran- 
ca,-krojaškega pomočnika, sedaj nezna- 
nega bivališča, tožbo na razvezo zakona. 
' Javria ustna razprava je določena na 

dan 7. novembra 1946 ob 8. uri pri tem 
sodišču, v sobi št. 84/•. 

Ker je bivališče tožene strank'.' ne 
znano, mu postavlja sodišče tov. Kneza 
Jožeta, odv. pripravnika v sodni praksi 
pri tuk. sodišču, za skrbnika na čin. Ta 
ga bo zastopal na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler se toženec sam ne javi 
ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I« 

dne 30. septembra 19-10. 

III T 485/46- 1 '.069 - 

Oklic 
Tožeča stranka: Gorinšek Pavla, vdo- 

va po davčnem uradniku, stan. v Celju, 
Kersnikova 13, zaet. po dr. Mejaku Er- 
vinu, odvetniku v Celju, je vložila proti 
toženi stranki: Puticku Ivanu, biv. pro- 
kuristu kem. lov. v Hrastniku in Pulick 
Mileni, ženi prvega, obema svojčas stan. 
v Celju, Cesta na pokopal šče št. 1, se- 
daj obema neznanega bivališča, tožbo 
zaradi neveljavnosti kupne pogodbe in 
vknjižbe lastninske pravice. Narok ic 

določen na dan 24. oktobra 1946 ob 8- 
uri pred tem sodiščem v sobi št. 55. 

Za skrbnika na čin je imenovan tov- 
Lovrec Mirko, odvetnik v Celju, ki bo 
zastopal toženo stranko na njeno nevar- 
nost in stroške, dokler se ne oglas'' sa- 
ma ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 27. septembre 1946. 

IV T 215/46—1 3791 

Sklep 
V pravni stvari tožeče stranke Ales 

Ivane, pos. Maribor, Cvetlična ul. 21 
zoper Mizera Huberta, sedaj neznanega 
bivališča, se postavlja za skrbnika <"*" 
šotnega tov. Vari Valentin, sodni ura«" 
nik okrajnega sodišča Maribor. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. IV.» 

dne 30. septembra 1946. 
* 

I Sp 452/46-3 3688 

Sklep 
Predmet: Pravna stvar; Zoreč Ivani 

avtomehanik, stan. Dobrenje, p. Pesnica> 
Korošec Franc in Mira, umetni barvar kož- 
natih izdelkov in njegova žena, Maribor, 
Špindlerjeva ulica 42, sedaj oba neznanega 
bivališča. 

Ker sta po poročilu sodnega dostavljača 
Korošec Franc in Mira, umetni barvar kož- 
natih izdelkov in njegova žena iz Maribora, 
Špindlerjeva ulica 42, neznanega bivališča« 
se jima postavlja za skrbnika za vrocanje 
sodnih pošiljk tov. Vari Valentin, *odni 
uradnik v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru   , 
dne 21. septembra 1946. 

T 284/46 •71 

Oklic 
Tožeča stranka Zorko Šteian in žena An» 

roj. Flegar, poljedelca iz Predanovcey, * 
ju  zastopa  Hribernik  Josip,  odvemut 



'Štev. •• 

Murski Sobnt1, «ta vložila proti Zorko Vil- 
mi roj. Kerčniar, neznanega bivališča ne- 
kje v Severni Ameriki, zarad j razveljavlje- 
ni a izročilne pogodbe k opr. št. T 284/46 
to/.lio. 

Narok za ustno razpravo se je določil na 
2. november 1946 ob 8. uri pred tem so- 
diščem v sobi št. 23, razpravna dvorana. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, se 
postavlja za to pravdo za skrbnika doktor 
Tone Cvetko, odvetnik v Murski Soboti, ki 
30 bo zastopal na njeno nevarnost in stro- 
ške, dokler ne nastopi sama ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 1. oktobra 1940. 

Z 133/46-9 * 3642 

Poklic neznanih dedičev 
• Valte Franc, mesar iz Ljubnega št.,2. 
je umrl dne 12. februarja 1945, ne za- 
pustivši iiikake naredbe poslednje vo- 
lje. Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev, 
zlasti ne, aH še živi njegova mati Valte 
por. Terbovšek Marjeta. Za skrbnika za- 
puščine se postavlja Valle por. Zmavc 
Marija iz Gornjega grada. 

Vsi, ki menijo, da jim gre dedna pra- 
vica do te zapuščine, se morajo v ro 
ku pol leta javiti sodišču in podati svo- 
jo dedno izjavo. Po preteku tega roka 

, fie izroči zapuščina, kolikor izkažejode- 
diči svoje pravice, le-tem, kolikor M se 
pa to ne zgodilo, pripade zapuščina 
državi. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu 
dne 21. septembra 1946. 

Ok 186/46—2 3751 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Dolinšek Franc, rojen 16. II. 1904 v 
Blatu 13, sin pok. Jožeta in Marije roj. 
Vidic, oženjen, trg. sluga, stanujoč na- 
zadnje v Jarnikovi ul. 9 v Ljubljani, je 
°dšel dne 10. IX. 1943 k partizanom. Na- 
zadnje so ga videli kot partizana nad Cerk- 
nim na Primorskem pred veliko nočjo 
JÖ45, in sicer pred začetkom bojev. Od 
'akrat daljo se pogreša. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo na- 
topila zakonita domneva smrti, se uvaja 
5a prošnjo Dolinšek Frančiške, gospodinje, 
«arnikova ul. 9 v Ljubljani, postopanje za 
proglasitev pogrešanega za mrtvega ter se 
lzdaja poziv, da se o njem poroča sodišču 
5ji s tem postavljenemu skrbniku Dolinšek 
* rančišlri. 

Dolinšek Franc se poziva, da se zglasi 
Pri Podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
*° vest o sebi. 

P° 30. IV. 1947 bo sodišče na vnovično 
Prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 25. septembra 1946. 

• 

Ok 22/45-7 * 3750 
.  Kositi Janko, rojen 21. VIII. 1924 v Igi 
J^?1: sin pok. Miroslava in Zore roj. Bi- 

•••. samski, vrtnarski pomočnik, stanu- 

joč Laverca št. 30, je kot partizan-komisar 
neke čete rabske brigade pogrešan od ok- 
tobra 1943, ko je po nekih vesteh prišel v 
sovražnikovo zasedo. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo na- 
stopila zakonita domneva smrti, se uvaja 
na prošnjo Kosin Zore. učiteljice, Beži- 
grad 12 v Ljubljani, postopanje za progla- 
sitev pogrešanega za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o njem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Kosin Zori. 

Kosin Janko se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o -proglasitvi za mrtvega. 

Okrajuo sodišče v Ljubljani 
dne 25. septembra 1946. 

Ok 133/46—7. * 3752 

Ogorevc Ivan, rojen 31. X. 1894 v Pavli 
vasf pri Pišecah, sin Martina in Terezije 
roj. Kostevc, oženjen, žel. čuvaj na Borov- 
nici, vlakojavnica 7, nazadnje partizan 
XIV. div., je pogrešan od prve polovice 
februarja 1944, ko se je udeležil bojev ob 
napadu na rudnik Senovo. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo na- 
stopila zakonita domneva smrti, se uvaja 
na prošnjo Ogorevc Jožefe, gosp., Vrhnika, 
Kolodvorska- ul. 8, postopanje za proglasi- 
tev pogrešanega za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o njem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku tov. Ogorevc 
Jožefi. 

Ogorevc Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. VII. 1940 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. septembra 1946. 

* 
V Sp 376/46-2 3052 

Uvedba postopanja za progla- 
' sitev za mrtvo 

Velat Roža roj. Maček, rojena meseca 
septembra 1871 pri Št. Ilju v Slov. gor., 
zakonska hči Jakoba in Elizabete Ma- 
ček roj. Muster, vdova po Emilu Vela- 
tu, je odšla 20 let stara v Trst, kjer je 
stanovala v ulici Luigi 'Ricci; nato je bi- 
la kot izseljenka od poletja 1918 do 1. 
novembra 1918 v Svečini ter se nato 
zopet vrnila v Trst, kjer je domnevno 
umrla. Zadnjič se je slišalo o njej v no- 
vembru 1918' in od tega časa je pogre- 
šana. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo1 

nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvaja na prošnjo njenega nečaka Sen- 
točnika Jožefa, tehn. uslužbenca pri te- 
le!, sekciji v Mariboru, Livada 5/1. po- 
stopanje za proglasitev za mrtvo ter se 
izdaja poziv, da o * o pogrešani poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Drevenšku Josipu, sodnemu urad-, 
niku v Mariboru. ,..',. 

Velat Roža roj. Maček se poziva, 'da 
se zglasi pri podpisanem sodišču ali 
drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. januarju 1947  bo .sodišče  na 
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vnovično prošnjo $entoËnika Jožefa od- 
ločilo o proglasitvi za meleto.   , 
Okrajuo  sodišče  v  MâS©*.».  •••.  V 

dne 28. septembra •'' 

Ok 145/46—• 

Uvedba postopanja za..prc0;a- 
sitev za mrtvega 

Rainšak Franc, rojen 14. L 1914, ruda.' 
nazadnje stanujoč v Trbovljah, Bevško 2V. 
je odšel dne 25. VIII. 1944 v partizane 
in se je zadnjič javil konec novembra iste- 
ga leta. Po različnih vesteh je imenovani 
baje padel 15. XII. 1944. leta v bližini 
Kozjega. 

Ker je tedaj opravičena domneva, da je 
Ramšak Franc mrtev, se na pretilog nje- 
gove žene Ramšak Justine, delavke ^v Tr- 
bovljah>Bevškem 27, uvaja postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Ramšak Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 1. XII. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trboyliah. odd. I., 
dne 1. oktobra 1946. 

I Sp 342/46 8b0t 

Amortizacija 
Na prošnjo Železnik Julijane, vdove 

orožniškega narednika v Sevnici št. 17, 
se uvaja postopanje za amortizacijo na- 
stopnih- hranilnih knjižic Mestne hra- 
nilnice, v Ljubljani: knjižice št. 350267, 
glaseče se na ime Julijana Železnik, na- 
ložen znesek din 3.509.— in knjižice 
štev. 350326, glaseče se na ime Julči 
Železnik, naložen znesek 1146. din, ter 
knjižice Hranilnice in jmsojilnice, za- 
druge z omej. jamstvom v Sevnici z 
vlogo štev. 1451 z zneskom din 1.383.70, 
ki jih je prosilka izgubila oziroma so ji 
bile po okupatorju odvzele. 

Imetnik teh knjižic se  poziva, da v 
dveh mesecih, počenši z dnem objave, 
uveljavi svoje pravice, pokaže knjižice 
sodišču ali  pa  poda  ugovor zoper  ta 
predlog,   ker bodo sicer po tem  roku 
vrednostni papirji sodno razveljavljeni. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 2. oktobra 104C 
* 

Amortizacije 
IV Sp 1846/46—2 3528 

Na prošnjo Čuka Franca, trgovca v 
Celju, se uvaja postopanje za amorti- 
zacijo spodaj navedenih vrednotnic, ki 
jih je prosilec baje izgubil, ter se njih 
imetnik poziva, da uveljavi v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu LRS 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednotnice 
breŽ moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 5 delnic Go- 
stilničarske pivovarne d. d. Laško štev. 
03091. do 03095, izdanih dne 30. XII. 
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1933 na ime Čuk Franc, trg. z barvami, 
Celje, Prešernova ul. 5. Nominalna 
vrednost vsake\ delnice je din 500. to- 
rej skupna vrednost din 2300, za kate- 
re se dividenda zaradi izbruha vojne 
ni izplačala. 

Okrajno sodišče v Colju 
dne 11. septembra 1946. 

* 
IV Sp 1212/46-9 3648 

Na predlog Drljevič Marije Amalije, 
gospodinje v Nikšiču, Vuka Karadžiea, 
se uvaja postopek radi razveljavitve 
vrednotnice, ki je predlagateljici baje 
prešla, ter se njen imetnik poziva, da 
uvèfjavi V 2 mesecih po objavi v Urad- 
nem listu svoje pravice, sicer se bo 
po preteku tega roka izreklo, da je 
vreduotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: Hranilna 
knjižica št. 43218 Hranilnice dravske 
banovine v Celju z vlogo 5156 din po 
stanju od 1. I. 1946. 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 23. septembra 1946. 

IV Sp. 1811/46—4 8524 
Na prošnjo tov. Erhatiča Ivana, sod. 

svetnika v pok. v Celju, Pohorska c. 22, 
se uvaja postopanje za amortizacijo na- 
slednje vrednotnice, ki je prosilcu ba- 
je prešla,' ter ee njen imetnik poziva, 
da uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu LRS svoje pravice, sicer 
se bo po preteku tega roka izreklo, da 
je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo    vrednotnice:    Hranilna 
knjižica drav. banovine,  podružnice v 
Celju,   štev.   42.026   z  vlogo DFJ din 
1.364.57 na ime Erhatič Ivana. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 11. septembra 1946. 

* 
IV Sp 1853/46—2 3713 

Na prošnjo Hrastnika Mihe, posestnika, 
Brstnik 16, p. Laško, se uvaja postopanje 
za amortizacijo spodaj navedenih vrednot- 
nic, Id jih je prosilec baje izgubil med oku- 
pacijo, ter se njih imetnik poziva, da uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu, sicer se bo po pre- 
teku tega roka izreklo, da so vrednotnice 
Izgubile svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
' Pet delnic Gostibučarske pivovarne d. d. 

Laško- št. 03861—03865 izdane dne 4. ju- 
nija 1934 na ime Hrastnik Miha, posestnik, 
Brstnik št. 16, p. Laško, v sku! <ii nominal- 
ni vrednosti 2500.— din. 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 14. septembra 1946. 

* . 
IV Sp 1872/46-2 3719 

• Na prošnjo tov. Jenčiča Josipa, posest- 
nika, Rečica, p. Laško št. 1, se uvaja po- 
stopanje za amortizacijo' spodaj navedenih 
vrednotnic ki jih je, prosilec'baje izgubil, 
ter se njih imetnik poziva, da uveljavi svo- 
je pravice v času dveh mesecev po objavi 
v Uradnem listu, sicer se bo po -preteku 
tega roka izreklo, da so vrednotnice izgu- 
bile svojo pravno veljavnost  • 

Oznamenilo vrednotnic: 
10 delnic Gostilničarske pvovarne d. d. 

Laško št. 09001—00010 z dne 30. decem- 
bra 1933 na ime, Jenrič Josip, posestnik, 
Rečica, p. Laško, v nominalni skupni vred- 
nosti 5000.— din. 

Okrajno sodišče v Celju   • 
dne 25. septembra 1946. 

IV Sp 1871/46—2   * 3718 
Na prošnjo •:•••• Franca, posestnika. 

Sodražica št. 7, se uvaja postopanje za 
amortizacijo spodaj navedenih vrednotnic, 
ki so baje zgorele, ter se njih imetnik po- 
ziva, da uveljavi svoje pravice v dveh me- 
secih po objavi v Uradnem listu, ker bo 
sicer po preteku tega roka sodišče izreklo, 
da so izgubile svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
dve delnici Gostilničarske pivovarne d. d. 

Laško št. 01369—01370 z dne 30. decem- 
bra 1933 na ime Mikolič Franc, posestnik, 
Sodražica št. 7, v skupni nominalni vred- 
nosti 1000.— din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 25. septembra 1946. 

IV Sp 1843/46-2   * 3525 
Na prošnjo Posinek Marije, gospodi- 

nje. Laško št. 46, se uvaja postopanje 
zaradi amortizacije spodaj navedenih 
vrednotnic, ki so se pri bombardiranju 
hiše izgubile, ter se njih :metnik pozi- 
va, da uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu, si- 
cer se bo po preteku tega roka izreklo, 
da so vrednotnice izgubile svojo prav- 
no veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: dve delnici 
Gostilničarske pivovarne d. d. Laško št. 
01449-01450, izdani dne 30. XII. 1933 
na ime Posinek Friderik, kroj; mojster, 
Laško, v skupni nominalni vrednosti 
1000 din. 

Okrajno sodiščo v Celju 
dne 12. septembra 1946. 

IV Sp 1840/46-2 3555, 
Na prošnjo tov. Splihal Uršule iz No- 

vega mesta, Kapucinski trg 2, se uvaja 
postopanje za amortizacijo sp<KJaj nave- 
denih vrednotnic, ki jih je prosilka ba- 
je izgubila, ter se njih imetnik poziva, 
da uveljavi svoje pravice v čisu dveh 
mesecev po objavi v Uradnem listu, si- 
cer se bo po preteku tega roka izreklo, 
da so vrednotnice izgubile svojo prav- 
no veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: deset delnic 
Gostilničarske pivovarne d. d. Laško 
štev. 10871 do 10880. izdanih dne 30. 
XII. 1933 na ime Splihala Franceta de- 
diči, kavarna, Novo mesto, v skupni 
vrednosti dinarjev 5000 (pei tisoč). 

Okrajno sodišče y Celju 
dne 9. septembra 1946. 

Sp I 206/46-1        * 3722 
Amortizacija 

Na prošnjo Brvarja Ignacija, župnika na 
Bizeljskem, se uvaja postopanje za amprti- 
zacijo nastopne zavarovalne police, ki jo je 
.prosilec baje izgubil leta 1941., oziroma mu 
je bila od okuDatoria uničena: živlieniska 

polica št. 18-101 Vzajemne zavarovalnice 
v Ljubljani z dne 27. oktobra 1939 na ime 
Brvar Ignacij, župnik na Bizeljskem za 
30.000 din. 

Imetnik te police se pozivlje, da uveljavi 
svoje pravice v dveh mesecih od dne tega 
razglasa, in sicer naj pokaže listino sodišču 
ali pa da prigovore zoper predlog, ker se 
bo sicer po tem roku listina sodno raz- 
veljavila. 

Okrajno sodišče Krško 
z začasnim sedežem v Brežicah 

dne 10. julija 1946. 

V Sp 453/46-4 465< 
Amortizacija 

Na prošnjo Bombeki Ivana, profesor- 
ja v Mariboru, Tomšičev drevored št. 31, 
se uvaja postopek za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je prosilec izgubil, ter so, 
njen imetnik poziva, da uveljavi v 2 
mesecih, počenši z dnem objave v Ur. 
listu, svojo pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: Zavarovalna 
polica št. 16.150, izdana po Vzajemni 
zavarovalnici v Ljubljani dne 13. X. ^ 
1938, glaseča so na ime Bombek Ivao,^ 
profesor-prefekt, rojen dne 29. VII. 1909 
v GoriŠnici pri Ptuju, zavarovana glav- 
nica za primer doživetja in smrti "50.000 
din, začetek zavarovanja 1. IX. .19.38, 
konec zavarovanja ob smrti ali 31. av- 
gusta 1959. 
Okrajno sodiščo v Mariboru,  odd.  V., 

dne 27. septembra 1946. 

V Sp 474.475/46-4 3727 ' 

Amortizacija 
Na prošnjo: 
1. Ivana Horvata, pekarna v Mariboru, 

Aleksandrova cesta št. 59 in 
2. Združenja gostinskih podjetij za mesto 

Maribor in okraja levi in desni breg Ma- 
ribor, - ' 
so uvaja postopek za amortizacijo vrednot: 
nie, ki sta jih prosilca baje izgubila, ter se 
njih imetnik poziva, da uveljavi v 2 mese- 
cih, počenši z dnem objave v Uradnem li- 
stu, svoje pravice, sicer bi se po preteku • 
tega roka izreklo, da so vrednotnice brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. 5 delnic Gostilničarske pivovarno d. d. 

Laško štev. 05546—05550, izdanih dne 
15. maja 1939 na ime Horvat Ivan, pekar- 
na, Maribor, Aleksandrova cesta 59; nomi- 
nalna yrednost delnice je 500 din, skupna 
vrednost pa 2500 din; 

2. 6 delnic Gostilničarske pivovarne d. rt. 
Laško št. 00179 in 03936-03940, prva 
izdana dne 10. januarja 1935, ostale.pa dne 
10. decembra 1934 na ime Združenje go- 
stinskih podjetij, Pobrežje-Maribor; nomi- 
nalna vrednost delnice je 500 din, skupna 
vrednost 3000 din. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. v.. 
dne 1. oktobra 1946. 

I Sp 22/46 *       mm ^ 
Amortizacija 

Na prošnjo Senčar Marije iz Ptuia',Pr*' 
šernova ul, št.  2. ee uvaia DOstoDeK t* 
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amortizacijo vrednotnic, ki jih je prosilka 
Med okupacijo, izgubila. Imetnik teh vred- 
notnic se poziva, da v 2 (dveh) mesecih 
po objavi v Uradnem listu uveljavi svoje 
pravice, sicer bi se po preteku tega roka 
izreklo, da so to vrednotnice brez vred- 
nosti. 

Oznamenilo vrednotnic; 
Dve zavarovalni polici Zavarovalne druž- 

. *>6 >Jugoslavije€ v Ljubljani  pod štev. 
119.400, zavarovanec Milko Senčar, na do- 
zivetje do 1. XI. 1956 v prid donosilca na 
din 150.000. —in pod štev. 120.354, zava- 
rovanec Milko Senear, v prid Peter-Miloš 
Senear per 1. VII. 1957 na 50.000.— din. 

°kfajno sodišče • Ptuju, odd. L, 
dne 1. oktobra 1946. 

*Sp 21/46 * 8741 
Amortizacija 

Na prošnjo Združenja gostinskih podjetij 
v Ptuju se uvaja postopek za amortizacijo 
vrednotnic, ki jih je prosilec baje izgubil. 
Imetnik teh vrednotnic se pozivlje, da v 
VWveh) mesecih po objavi v Uradnem 
ltëki- uveljavi svoje pravice, sicer bi se po 
Preteku tega roka izreklo, da so te vred- 
notnice^brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
20 komadov delnic Gostilniške pivovarn 

ße d. d. Laško od štev. 18.221 do 18.210 
Po nominalni vrednosti 500.— din, skupaj 
10.000— din, glasečih se na ime sZdru- 
ženje gostinskih podjetij, Ptuj«. 

Okrajno sodišče v Ptuju, mid. L, 
'Une 26.septembra 1916 

1 Sp 351/40—4 3759 
Amortizacija 

Na prošnjo Antlej Doroteje, posestnice v 
Bodrišni vasi št. 9, K LO, Sv. Vid pri Gro- 
oelnem, se uvaja postopanje za amortiza- 
cijo spodaj navedene vrednotnice, ki jo 
je prosilka baje izgubila ter se nje imet- 
nik poziva, da uveljavi v dveh mesecih 
Po objavi v Uradnem listu svoje pra- 
mce, sicer bi se po preteku tega roka 
Izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo 
Pravno veljavnost. 

oznamenilo vrednotnice: 
1 dein.ca št. 003G2. izdana dne 4. avgu- 

*la 19B4 od Gostilniške pivovarne, d. d. 
, LaJko, v nominalni vrednosti 500 din, gla- 
• se na ime Antlej Anton, posestnik v 
«odriSni vasi št. 9- ' 
trajno sodišče Šmarje pri Jelšah, odd. L, 
^ dne 3. oktobra 1946.  

Register 
državnih gospodarskih podjetij 

Vpisi; 
3SS0 

Sedež; Ljubljana. 
Dan vp:sa: 14. septembra 1946. 
Besedilo; v slovenskem, srbskem, hrvat- 

skem in makedonskem jeziku: Denarni za- 
^ Slovenije, . 
, v ruskem jeziku: Dcncžni Institut Slo- 
Ve«ljV, J 

s v francoskem jeziku: Institut de credit 
Ut' Sloveni«», 
0|

V ann]eSk»m leziku: Institut d credit of 
eiovciiia 

Poslovni predmet: Zbiranje kratkoročnih 
den. sredstev, organiziranje plač. prometa, 
kratkoročno kreditiranje organov *drž. obla- 
sti in drž. uprave LRS ter drugih organov 
upravno-teritorialnih enot, izvrševanje po- 
slov podrejenih organov Nar. banke FLRJ, 
opravljanje komisionarsldh poslov kredit- 
nih podjetij ter vseh drugih bančnih po- 
slov, ki mu bodo poverjeni. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (od- 
ločba št. 1677 z dne 30. VIII. 1946). 

Podjetje zastopa in podpisuje v neome- 
jenem obsegu: 

Rogelj Anton, v. d. direktorja. 
Ministrstvo za finance LRS, 

odsek za financiranje gospodarstva 
v Ljubljani 

dne 14. septembra 1946, 
Štev. 81-11F-1946. 

6. * 8859 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1946. 
Besedilo: Državno trgovinsko podjetje 

»KOLONIALE«. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

špecerijskega, kolonialnega in delikatesne- 
ga blaga ter mlečnih izdelkov, alkoholnih 
• brezalkoholnih pijač; praženje kave, 
mletje dišav in izdelava alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač". 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (odloč- 
ba z dne 22. VIII. 1946, Uradni list štev. 
104/56 z dne 28. VIII. 1946). 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
a) Mejač Ivo, ravnatelj, 
b) Peterman Franjo, pomočnik ravnate- 

lja, v vseh  poslih samostojno vsak zase; 
listine denarnega, materialnega, obračun- 

skega ter kreditnega značaja pa poleg rav- 
natelja ali-določenega uslužbenca: 

c) Klemenčič Matija, glavni računovodja. 
Ministrstvo za finance LltS,       t 

odsek za financiranje gospodarstva 
v Ljubljani 

dne 1. oktobra  1916 
Štev. 43-11 F — 1946. 

7. - . 3881 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vp.sa: 14. septembra 1946. 
Besedilo: Trgovsko podjetje  s kurivom 

»KUUIVOPKOMET«. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja na( 

debelo in drobno premoga, drv, kolüa in 
drugega kuriva. 

, Ustanovitelj podjetja:  Vlada LRS  (od- 
ločba štev. 1670/1 z dne 30. VIII. '316). 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
a) Lesjak Lojze, ravnatelj, 

. b) Rozman Janez, pomočnik ravnatelja, 
v vseh poslih samostojno vsak zase.; 

listine denarnega, materialnega, obračun- 
skega in kreditnega značaja pa poleg rav- 
natelja aH določenega uslužbenca: 

c) Knez Stanislav, glavni  računovodja. 
Ministrstvo za finance LUS, 

odsek za financiranje gospodarstva 
v Ljubljani       i 

drie 14. septembra 1946. 
Štev. 10-11 F-1946. 

8. * 38S2 
Sedež: LJubljana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1946. 
Besedilo:   Nabavljahu   zavod   Slovenije 

(»NAVOD«), 

Poslovni > predmet: Organizacija in iz- 
vedba poslov za preskrbo prebivalstva z 
življenjskimi potrebščinami, predvs sni z ži- 
vili. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (od- 
ločba štev. 1670/1 z dne 30. VIII. 1946). 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
a) Jančigaj Mirko, ravnatelj, 
b) List  Franček,  pomočnik  ravnatelja, 
c) Smerkolj Albin, načelnik, trg:-tPhn. 

oddelka, v vseh poslih samostojno vsak 
zase; 

v 47. členu splošnega zakona o drž. gosp. 
podjetjih navedene listine pa poleg ravna- 
telja oz. določenega uslužbenca: 

Č) Šinkovec Ivan, glavni računov.jdja £>H 
d) Kragelj Franc, namestnik glav. raču- 

novodje. 
Ministrstvo za finance LRS,    , 

O'lsek za financiranje gospodarstva 
T Ljubljani 

dne 14. septembra 1946, 
Štev. 8/1-II F-1946. 

9. * 38S3 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 14. septembra 1946. 
Besedilo: Trgovsko podjetie za papir in 

grafične potrebščine »PAPlRPKOÜIETc 
Poslovni predmet: 
a) Nakup in prodaja vseh vrst papirja, 

papirnih izdelkov in grafičnih ter drugih,   ' 
v to stroko spadajočili potrebščin, 

b) strokovno pripravljanje teh izdelkov 
za domači in inozemski trg ter sodelovanje 
pri izvozu in uvozu omenjenih predmetov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS  (od- 
ločba štev. 1670/1 z dne 30. VIII. 1946), 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
a) Kralj Franjo, ravnatelj, 
b) Bercleri Avgust, glavni računovodja, ' 

v vseh poslih samostojno vsak zase. 
>     Ministrstvo za finance LRS, 
odsek za financiranie goäpodarstv* 

v Ljubljani 
dne 14. septembra 1946. 

Štev. 15-II-F-JS46. 

10. 3884 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 13. septembra 11)40. 
Besedilo:   Gostinsko  podjetje  Slovenije 

»TURIST-IIOTEL«. 
Poslovni predmet: Opravlja s svojimi > ' 

obrati vse posle.gostinstva in turizma, • in ' 
sicer: z gostišči, ki neposredno nudijo go-' 
stinske storitve (prehrano, prenočišče, zdra- 
viliške   storitve,   oddih,   storitve * ugodja, 
športa, prevoza itd.) in s' posrednimi pbra- 
ti gostinstva, med drugimi tudi z menjal' . 
nicami; ustanavlja, pridobiva ter zakupuja 
obrate iste stroke in naprave, ki naj slu- 
žijo namenom podjetju; sodeluje pri pod- 
jetjih z enakimi aH podobnimi* nameni. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (od. 
ločba štev. 1670/1 z dne 30. avgusta 1946). 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: : 
a) Ivanetič Marko, ravnatelj, -, 
b) ' Weiss   in^.   Hugon,1  prvi  pomočnik   v 

ravnatelja,  vsak zase samostojno v vseh < 
poslih;   listine   denarnega,   materialnega,' 
obračunskega in kreditnega značaja pa po- 
log ravnatelja oz.-njegovega prvega pomoč- 
nika: 

c) Urbič Josip, glavni računovodja. 
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č) Klančar Slavimir, namestnik glavne- 
ga računovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
odsek za îiiianciranje gospodarstva 

v Ljubljani 
dne 14. septembra 1946. 

Štev. 23-11 F-1946. 

11. * 3885 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 13. septembra 1946. 
Besedilo: »USTEKS« trgovirisko podjet- 

ji* za promet z usnjem in tekstilijami. 
Poslovni predmet: Organizacija in pre- 

skrba prebivalstva s predmeti oblačil in 
obutve. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (od- 
Icčba M. 1670/1 z dne 30. avgusta 1946): 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
a) Novak Franjo, ravnatelj, 
b) Lampe Vilko, pomočnik ravnatelja, 

y vseli poslih samostojno vsak zase; 
listine denarnega, materialnega, obra- 

čunskega in kreditnega značaja pa poleg 
ravnatelja oz. njegovega pomočnika: 

c) Lozej Ivan, glavni računovodja, v nje- 
govi odsotnosti pa 

i   č) Križane Milutin, pomočnik gl. računo- 
vodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
odsek za financiranje gospodarstva 

v Ljubljani 
dne 14. septembra 1946. 

Štev. .4/1-11 F-1946. 

12. * 3806 
Sedež: Ljubljana, 

,     Dan vpisa: 27. septembra 1946. 
Besedilo: Podjetje za promet z zdra- 

'   vili — 3.ZDRAVPROM«. 
.' '     Poslovni predmet: Nakup, prodaja na 
. " debelo in na drobno, razdeljevanje sa- 
1   nitetnega blaga (zdravil, strupov, umet- 

;    nih sladil), zdravilnih zelišč, higiensko 
. kozmetičnih  sredstev,  medicinskih   in- 

1    strumentov in aparatov ter vseh' drugih 
sredstev,    ki ,spadajo   v   zdravstveno 

|     6troko. 
i Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (od- 
;      ločba št. 1061/1 z dne 30. VIII. 1946). 
• Podjetje zastopajo in podpisujejo; 
; a) Turel Slavko, ravnatelj, v vseh po- 
; slih samostojno; listine denarnega- ma- 

terialnega, obračunskega in kreditnega 
značaja pa poleg ravnatelja oz. njego- 
vega pomočnika: 

b) Pečenko Pavel, glavni računo- 
vodja, v njegovi odsotnosti pa 

c) KogovSek Pavel, namestnik glavn. 
'   računovodje. 

Ministrstvo za finance LRS, 
odsek za financiranje gospodarstva 

v Ljubljani 
dne 27. septembra 1946. 

Štev. 40-11F-1Ö46 
.* 

13. 3886 
Sedež: .Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. septembra 1946. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 2ŽELEZ- 

KINA«. 
Poslovni predmet: Nakup, prodaja in 

razdeljevanje železa, vseh v železno stro- 
ko spadajočih izdelkov, inštalacijskega ma- 
teriala, strojev, orodja vseh vrst, športnega 

blaga in železa, ravnega in votlega stekla, 
keramike in porcelana. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS (od- 
ločba štev. 1670/1 z dne 30. VIII. 1946). 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
a) Pojavnik Ivo, ravnatelj, 
b) Kobe Vekoslav, pomočnik ravnatelja, 
c) Skerl Stanko ,načelnik trg. tehii. od- 

delka, v vseh poslih samostojno vsak zase. 
Ministrstvo za finance LRS, 

odsek za financiranje gospodarstva 
v Ljubljani 

dne 14. septembra 1946. 
Štev. 18-11 F-1946. 

14. " * 3823 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa; 7. oktobra 1946. 
Besedilo: Celjska mestna hranilnica v 

Celju. 
Poslovni predmet: Denarno poslovanje 

,v smislu čl. 10 pravil Celjske mestne hra- 
nilnice v Celju z dne 30. VIII. 1946. 

Podjetje je ustanovil: okrajni LO Celje- 
mestoz odločbo z dne 2. IX. 1946, št. 
tajn. 468/46. 

Osnovna sredstva: 10,120.117— din. 
Obratna sredstva: 6,009.781.56 din. 
Ravnatelj podjetja: Kralj Drago, ki pod- 

jetje pravno zastopa in zanj polnoveljavno 
podpisuje. 

Sopodpisujeta: Kocovan Ivan, pomoč- 
nik direktorja in Jerman Riko, vodja 
računovodstva. 

Okrožni LO celjskega okrožja, 
oddelek za finance v Celju 

dne 7. oktobra  1946 
Štev. 2.283/14 

15. * 3748 
Sedež: Gorjuše. 
Dan vpisa: 1. oktobra'1946. 
Besedilo: Krajevna trgovina z meša- 

nim blagom Gorjuše. 
Poslovni predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom. 
Podjetje je ustanovil: KLO Koprivnik 

— Gorjuše. 
Poslovodja podjetja: Torkar Jožef. 
Podjetje podpisujeta: Torkar Jožef in 

Beznik Janez, oba iz Gorjuš. 
Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 

finančni oddelek — Ljubljana 
dne 1. oktobra 1946. 
Štev. 6404—11—1946 

16. * > 3703 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa; 18. septembra 1946. 
Besedilo: Gradbeno podjetje in tehnični 

biro »Dolcngrad«. 
Poslovni promet: izdelava načrtov, izved- 

ba visokih in nizkih zgradb, skrb za ustva- 
ritev kvalificiranega delovnega kadra. 

Podjetje je ustanovu: Okrajni LO Gro- 
suplje. 

Ravnatelj podjetja: Nebec Alojzij. 
Podjetje podpisujejo: Nebec Alojzij, rav- 

natelj, Cepin Anton, pomočnik ravnatelja, 
in  Traven  Anica,  knjigovodinja  podjetja. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana, 

N dne 27. septembra 1946. 
,  . St. 6129-11-1946. 

17. > 3704 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 18. septembra 1946. 
Besedilo:   Okrajno   podjetje   Mehanična 

delavnica Grosuplje. 
Poslovni predmet: Popravljanje motor- 

nih vozil vseh vrst in drugih motorjev ter 
popravilr in novo izdelovanje poljskih stro- 
jev, vozil in orodja. 

Podjetje je ustanovil: Okrajni LO Gro- 
suplje. 

Vodja podjetja: Novak Jože. 
Podjetje   podpisujeta:   Novak   Jože   in 

Hude Izidor, oba iz Gròsuplja. 
Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 

finančni oddelek, Ljubljana, 
dne 27. septembra 1946. 

Št. 6155—11—1946. 

18. * 3784 
Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 21. septembra 1946.' 
Besedilo: Okrajna hranilnica v Koz- 

jem,   skrajšani   naziv   »Hranilnica   ^ 
Kozjem«. wp^r 

Poslovni predmet: Denarno^ggigffia- 
nje v smislu 15. člena pravIr^Erajne 
hranilnice/V Kozjem z dne 14. IX. 1946. 

Podjetje je ustanovil okrajni ljudski 
izvršilni odbor v Šmarju pri Jelšah. 

Ravnatelj hranilnice: Špec Anton ? 
Kozjem št. 42. 

Hranilnico podpisuje in pra*np zasto- 
pa: Špec Anton, ravnatelj Okrüjrjb hra- 
nilnice v Kozjem. ^ iy 

Okrožni LO  celjskega okrožja, 
oddelek za finance r Celju 
dne 21. septembra 194G 

Štev. 2283/16 

19. * 3821 
Sedež: Krško. 
Dan vpisa: 4. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestna ljudska hranilnica * 

Krškem, skrajšano Hranilnica v Krškem- 
Poslovni predmet: Izvršuje vse hr3' 

nilnične posle po splošnem zakonu ° 
državnih kreditnih podjetjih. n 

Podjetje je ustanovil: Okrajni L° 
Krško. 

Ravnatelj Emilja Križman in knjigo- 
vodja Ivan Glogovšek, ki podpisujeta 
kot pooblaščena nameščenca samostojno. 

Za strokovni svet podpisujejo: pred' 
sednik strokovnega sveta Gašo Meses- 
nel, tajnik strokovnega sveta Ivan Glo- 
govšek, član strokovnega sveta Ern° 
Zupančič. 

Okrožni LO novomeškega okrožja, 
oddelek za finance, 

Novo mesto dne 4. oktobra 19•5*- 
Štev. 3002/2—1946 

20. 8702' 
Sedež: Mošnje pri Radovljici. 
Dan vpisa: 27. septembra 1946.      # . 
Besedilo: Krajevno gospodarsko podjciJe 

Mošnje, trgovina z mešanim blagom. 
Poslovni   predmet:  Nabava   in  ••°^••• 

vseh vrst blaga in živil. .    .. 
Podjetje je ustanovil: Krajevni lJudsK 

odbor Mošnje. t(>. 
Podietie podpisujejo: Mertelj Franc 
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varniški delavec, Mošnje, Porenta Matevž, 
niliii »r. Globoko, in Ažman Jožef, tovar- 
• žki delavec, Zg Otok. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni oddch-k, Ljubljana, 

dne 27. septembra 1946 
Št. 5934-11-1946. 

21. *     . 3705 
Sedež: Škof ja Loka. 
Dan vpisa: 19. septembra 1946. 
Besedilo:   Mestna   hranilnica   v   Škofji 

Loki. 
Poslovni predmet: kreditno podjetje. 

, Podjetje je ustanovil okrajni LO škof- 
la Loka. 

Direktor podjetja: Marguè Silvester. 
Podjetje podpisujejo: Šink Stevo, Zebre 

Prane in MarguS Silvester, vsi  iz škofje 
Loke, posamezno in neomejeno. V odsot- 
nosti teh: Rupar Tilka in Mlinar Zorka, obe 
K Škofje Loke, in sicer vso korespondenco 
to nakazila, kjer ni obveze za podjetje. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana, 

dne 27. septembra 1946. 
Št. 6093—11—1946. • 

22. * 3729 
Sedež podjetja: Unec. 
Dan vpisa: 27. septembra 19«. 
Besedilo: »Leseni obroči«, trgovina z 

'penimi   obroči   na   debelo na Uncu, 
s*rajšano: Lcsob—Unec. 
. Poslovni predmet: Nakup in prodaja 
Jesenjh obro.čev. 

Podjetje je ustanovil krajevni LO 
Unec. 

Podjetje upravljajo naslednje ospbe, 
«i tudi podpisujejo za p djefje: Kle- 
mene Franc, Kržišnik Anton in Modic 
Prane, vsi z Unca. 

Okrožni   LO  ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek — Ljubljana 

dne 27. septembra 1946. 
Štev. 6269-11-1946 

Spremembe in dodatki: 
23. 3677 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. septembra 1946. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s kurivom 

*Kurivopromct«. 
Izbriše se zaradi razrešitve dosedanji 

Javnatolj firme Lesjak Lojze, vpiše pa se 
*°t v. d. ravnatelja Rozman Janez, doseda- 
nJi pomočnik ravnatelja, ki bo odslej pod- 
pisoval za podjetje v vseh poslih samo- 
tno. 

Ministrstvo za finance, 
odsek za financiranje gospodarstva- 

dne 23. septembra 1946 
Št. 16/1—II F-1046.  

Razna oblastva 
, §tev. 925• ?R05 

Razpis 
,. Državne elektrarne Slovenije (DES), 
pijanska okrožna uprava, so zapro- 
Slle za oblastveno odobritev in gradbe- 
n° dovoljenje za gradnjo daljnovoda 20 

tisoč voltov, ki se odcepi od enakega 
daljnovoda Rakek-Lož pri Bloški polici. 
Novi daljnovod bo potekal mimo vasi 
Oline do Nove vasi. Pred Glino se od- 
cepi daljnovod, ki vodi do Velikih Blok. 

V Novi vasi in Velikih Blokah se bo- 
sta zgradili transformatorski postaji. Na 
transformatorsko postajo v Novi vasi 
bodo priključeni kraji: Nova vas, Fara, 
Nemška vas, Volčje, Glina, Studeno, 
Hudi vrh in Veliki vrh. Na transforma- 
torsko postajo v Velikih Blokah pa na- 
slednji kraji: Velike Bloke, Radbk, 
Ulaka in vojaški objekti v Vel. Blokah. 

Zaradi zaščite javnih interesov in pra- 
vic mejašev ter privatili interesentov 

razpisujemo 
na osnovi določil 29. Člena zakona o 
ljudskih odborih, §§ 107—117 zakona o 
obrtih in ustreznih določb gradbenega 
zakona,* krajevni komisijski ogled z 
ustno razpravo na 
petek  dne 18. oktobra 1946 ob 9. uri 

zjutraj 

s sestankom komisijo na Bloški polici 
kot početni točki obhoda. » 

Interessati in mejaši se s tem obve- 
ščajo, da so jim načrti projektirane 
elektrifikacije radi vpogleda na razpo- 
lago pri okrožnem referentu za gradnje 
OIO ljubljanskega okrožja in pri KLO 
Nova vas, ter da imajo pravico podati 
glede projektirane graditve daljnovoda 
ugovore in pomisleke, bodisi pismeno 
aii ustno, na zapisnik do dneva komi- 
sije na gospodarski oddelek OIO ljub- 
ljanskega okrožja ali pa na razpravnem 
naroku samem. Glede interesentov in 
mejašev, ki ne bodo pristopili na komi- 
sijski ogled niti osebno, niti po poobla- 
ščencu, bo veljalo, da soglašajo s pro- 
jektirano graditvijo daljnovoda in se bo 
gradbeno dovoljenje izdalo,. kolikor iz 
javnih czirov ne bo zadržkov. 
Okrožni   izvršilni   odbor Jjubljanskcga 
okrožja,   gospodarski   oddelek,   ref.   za 

gradnje 

Ljubljana dne 7. oktobra 1946, . 

* 
Tajn. 1201 16 ( 3832 

Razglas o zakupu-lovišč 
v območju  okrožnega mesta Ljubljana 

Izvršilni odbor MLO za okrožno me- 
sto Ljubljana razpisuje v smislu 5. člena 
začasnega zakona o lovu z dne 23. VII. 
1946, Uradni list 181/50, oddajo v pet- 
letni zakup 6 lovišč v območju mesta 
Ljubljana, in sicer do 31. III. 1952. leta. 

Oddaja navedenih lovišč v zakup bo v 
uradnih prostorih oddelka za kmetij- 
stvo in gozdarstvo MLO, Ljubljana, Lin- 
garjeva ulica (Kresija) IH. nadstropje, 
po naslednjem vrstnem redu: 
lovišče: površina     najvišje    enoletna 

ha število    zakupnina 
članov din 

11. oktobra 1916 ob 8.: 

1. Brdo    1150    10 1725 
2. Vič     2520    23 4032 
3. Rakovnik 3180    21 4452 

12. oktobra 1916 ob 8.: 

4. ftt. Vid   3370    22    471.4 
5. Jezica 2200 18 3.V20 
6. Polje 3010 30 4816 

Zakupniki morejo biti le lovske dni' 
zine. 

K oddaji v zakup naj prideìa staro, 
šina in gospodar lovske, družine s \ '• 
smeno in kolkovano ponudbo in iigon 
lovske družine. Podpisala bosta zaku >• 
no pogodbo in plačala v naprej zaku i 
nino in predpisane takse. 
Mestni L0 za okrožno mesta Ljubljai a 

dne 8. oktobra 1946. 

* 
Št. 4952/6-IX ,    37 4 

P.?-s*îas o zakupu lovišč 
OkLO Ljubljana-okolica. izvršilni odb( r, 

razpisuje v smislu 5. člena predpkov :z 
izvrševanje začasnega zakona o lovu, Ur? 1- 

• ni list št. 189/53 z dne 10. avgusta • 3, 
v skrajšanem roku 8 dni oddajo y 51e' li 
zakup 31 okrajnih lovišč, in sicer do d::e 
31. marca 1952. 

Oddaja lovišč v zakup se bo vršila v 
uradnih prostorih OkLO Ljubljana-okolics 
v Ljubljani, Hrenova ulica 11, soba 12, pc 
naslednjem vrstnem redu: 

10. oktobra 1946 ob 8. uri: 
loviččf po\rf na     -aj-iSje     i?klii'iin 

ha St "arov   fina ri a 
1. Medvode 4790       32       4790 
2. Smania gora     2770       19       2770 

10. oktobra •6 cb lO.r.ri: 
3. Črnuče.              1310 9       131 u 
4. Sv. Jakob oJS    2310 15       2772 
5. Dolsko               2030 18       23S0 

IL oktobra 1S46 ob 8. uri: 
6. Dobrova 2970       20       2970 
7. Polhov Gradec 3640    ,24       1820 

11. oktobra 1946 ob. 10. ur: 
8. Crni vrh 2310       15.      1155 
9. Horjul 3520       23       1760 

'10. Brezovica 2750       18       3300 

12. oktobra 1946 ob 8. uri; 
.11. Log 1800 12   , 1800 
12. Vrhnika I.        4150 28 4150 
13. Vrhnika II.       4350 29 5220 

12. oktobra IS 16 ob 10. uri: 
14. Št.Jnšt 2690        17       1300 
15. Preserje 4260       28       4260 

14. oktobra 1946 ob 8. uri: 
16. Borovnica I.      2510       17       2510 
17. Borovnica II.     290D       19     -2900 

14. oktobra 1946 ob 10. uri: 
18. Rakitna 2110      '14       2110. 
19. Tomišelj 3040       20       3040 
20. Ig 4140       27       4140 

15. oktobra 1946 ob 8. uri:     • 
21. Golo 2350       IG       1175 
22. Želimlje 1860   ^ 12   •      93 

15. oktobra 1946 ob 10. uri: 
23. Škofljica     '      1350 7       1080 
24. Dobranje   '      4530      30      4530 
25. Kresnice 2800       19      I960 
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16. oktobra 1946 ob 8. uri: 
26. Litija 3240       22       3240 
27. Prežganje 5070       34       3042 
23. Sava-Tirna 2780       18       1946 

16. oktobra 1916 ob 10. uri: 
29. Šmartno L        2710      18       2168 
30. Šmartno II.      2010       13       1608 
31. Vače 1840       19       1288 

K oddaji v zakup naj prideta starešina 
in gospodar domače lovske družine, ki naj 
prineseta s seboj žig, ker bosta podpisala 
zakupno pogodbo, plačala enoletno zakup- 
u.no vnaprej ter predpisane takse in stroške. 

Za lovišča, ki bi ostala brez zakupnika, 
se bo vnovič razpisala oddaja v zakup. 

Vsaka lovska družina mora pred oddajo 
v zakup vložiti pismeno pravilno kolkovano 
(10 in 30 din) ponudbo za zakup lovišča. 

Informacije o loviščih in ostalih pogojih 
se dobe v sobi št. 12, gozdarski ref. OkLO 
Ljubljana-okolica, izvršni odbor, Hrenova 
ulica 11. 

Površine lovišč se bodo lahko po spo- 
razumu družin spremenile. 
Okrajni LO Ljubljana-okolica, gospodarski 

odsek 
dne 3. oktobra 1946. 

H/9 — Štev. 5756/2 3869 

Razglas o zakupu lovišč 
Okrajni ljudski odbor v Kamniku raz- 

pisuje oddajo' okrajnih zakupnih lovišč v 
zakup v skrajšanem roku 7 dni v uradnih 
prostorih OLO Kamnik po naslednjem 
vrstnem redu: 

15. oktobra 1916 ob 9.'uri: 
lovišče povr£ina    najvišje    Izklicna 

ha        it. članor  cena din 
1. Županje njive    4000      26      3600 
2. Kamnik 3500      23      3150 
3. Motnik 3950       26      3555 

15. oktobra 1946 ob 11. uri: 
4. Zg. Tuhinj         4100 27      3690 
5. Srednja vas 

(Loke)       "      2160 14.     1944 
6. Vodice        •     2340 15       2106 

IS. oktobra 1946 ob 9. uri 
7. 
8. 
9. 

Moste 
Zalog 
Mengeš 

1750       11 
2090       14 
2920       20 

1575 
1881 
2628 

.    16-cktcbra 1946 ob ll.uri 
[0. 
11. 
12. 

Domžale 
Dob 
Blagovica 

1920       13 
1980       13 
3170       21 

1728 
1782 
2S53 

17. oktobra 1946 ob 9. uri: 
13. 
14. 
15. 

Lukovica 
Radomlje 
Ihan 

2730       18 
2180       14 
1140        8 

2457 
1962 
1026 

17. oktobra 1946 ob 11. uri: 
16. Moravče 2450      16       2205 
17. Pece 2960       19      2664 
18. ŠLOžbald 1090        7        981 

Lovišča se bodo oddala v zakup za dobo 
5 let, do 31- marca 1952. Pismene ponud- 
be, ki morajo biti predpisno kolkovane, 
naj prineseta zastopnika lovske družine, 
starešina in gospodar s seboj; podpisala 
bosta zakupno pogodbo, plačala enoletno 
zakupnino v naprej ter poravnala ' pogod- 
beno takso v višini 2% skupne -denarne 
vrednosti za vso dobo zakupa. Za lovišče, 

ki bi ostalo brez zakupnika, se bo razpi- 
sala ponovna oddaja v zakup. Vse ostale 
informacije se dobe pri okrajnem LO v 
Kamniku, referentu za gozdarstvo. 

Okrajni LO v Kamniku, 
odsek za gozdarstvo 

dne 8, oktobra 1946. 

Št. 2034/1946. 3679 

Zakup okrajnih lovišč 
Okrajni izvršilni ljudski odbor v Šmarju 

pri Jelšah daje v zakup vsa okrajna za- 
kupna lovišča za dobo petih let, in sicer: 

1. lovišče: Sv. Vid pri Grobelnem v iz- 
meri 1320 ha, 

2. lovišče: Ponikva v izmeri 3790 ha, 
3- lovišče: Šmarje pri Jelšah v izmeri 

3370 ha, 
4. lovišče: Lemberg v izmeri 1710'ha, 
5. lovišče: Kostrivnica v izmeri ,2080 ha. 
6. lovišče: Sv. Peter na Medvedjem selu 

v izmeri 990 ha, 
7. lovišče: Rog. Slatina v izmeri 3600 ha, 
8. lovišče: Rogatec v izmeri 3380 ha, 
9. lovišče: Sodna vas v izmeri 2180 ha, 

10. lovišče: Zibika v izmeri 1620 ha, 
11. lovišče: Sv. Štefan v izmeri 920 ha, 
12. kivišče: Podčetrtek v izmeri 2720 ha, 
13. lovišče: Lastnic v izmeri 1720 ha, 
14. lovišče: Prevorje v izmeri 1550 ha, 
15. lovišče: Pilštanj v izmeri 3490 ha, 
16. lovišče: Kozje v izmeri 2660 ha. 

Zakupniki morejo biti le lovske družine. 
Zakup se bo izvršil v teku enega meseca. 

OLO Šmarje pri Jelšah, tajništvo, 
dne 30. septembra 1946. 

Razno 

3755 

Objava 
izgubila SSJ je uradna štampiljka z bese- 

dilom: »Univerza v Ljubljani — Institut 
za tehnično rudarstvo«, v premeru 38 mm. 
Besedilo »Univerza v Ljubljani« je bilo 
vrezano v koncentričnem krogu, besedilo 
»Institut za tehnično rudarstvo« pa je bilo 
vrezano v treh vodoravn.h vrstah, pod fe- 
deralnim grbom. 

Nova štampiljka tega instituta ima  isti 
premer in sta oba naslova vrezana v dveh 
koncentričnih krogih, in sicer; »Univerza 
v Ljubljani« v zunarjem, »Institut za teh- 
nično rudarstvo« pa v notranjem krogu. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

Št. 1281/46 
Razpii 

3728 

Dekanat medicinske! fakultete v Ljublja- 
ni razpisuje mesto kurjača za centralno 
kurjavo) Prednost imajo prosilci, ki bi po- 
leg svojega posla lahko opravljali tudi manj- 
ša popravila električnih, vodovodnih in dru- 
gih instalacij ter inventarja. 

Prošnje s potrebnimi prilogami (rojstni 
list, šolska in druga spričevala, potrdilo o 
vpisu v volivni imenik, kratek življenjepis) 
je vložiti na dekanatu medicinske fakultete, 
Ljubljana, Vrazov trg 4/1, najkasneje do 
12. oktobra 1946. 

Dtkanat medicinske fakultete 

3794 
Poziv upnikom 

Tvrdka Brala Eberl nasledniki Mar- 
tine, Čeme & Co., pleskarstvo, likar- 
stvo in črkoslikarstvo, družba z o. z. v 
Ljubljani v likvidaciji, poziva vse up' 
nike, da se v roku treh mesecev ogla- 
sijo pri: likvidatorjih glede plačila ter- 
jatev. Likvidatorja 

3660 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi odločbe Iniciativnega za- 

družnega odbora za Slovenijo ^ zvezi s 
pooblastilom FLRJ — Gospodarskega 
sveta št. 1759/124 z dne 2. marca 1946 
je izdalo okro?no sodišče v Ljubljani 
dno 17. IV. 1946 odločbo pod Zadr. I 
146/19, da jo Hranilnica in posojilnica v 
Kresnicah, zadruga z neomejenim jam- 
stvom, prešla v likvidacijo. 

Zaradi tega se pozivajo vsi upniki in 
dolžniki Hranilnice in posojilnice J' 
Kresnicah, da prijavijo do 1. januarja 
1947 svoje terjatve oziroma dolgove pro; 
ti zadrugi, ki poslujo sedaj v Kmetski 
posojilnici ljubljanske okolice v Ljub- 
ljani, Dalmatinova 1. 

Po preteku tega roka za upnike (vla- 
gatelje), ki se ne bi prijavili ali dopri- 
nesli dokazov o svojih terjatvah, ugasne 
pravica do njihovih terjatev (vlog)i 
Proti dolžnikom, ki bi v tem roku svo- 
jih dolgov zadrugi ne prijavili, bo za- • 
druga postopal- na podlagi drugače do- 
bljenih podatkov. 

Ljubljana 1. X. 1946. 
Likvidatorji 

Hranilnico in posojilnico v Kresnicah 
z. z n, j. — v likvidaciji. 

3663 3-1* 
Poz:v unnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo št. 4072/27 od 12. IX. 1946 
je odrejena likvidacija podjetja ••• 
Mernl v LRS. 

Pozivamo vse upnike, da prijavijo 
svojo terjatve in vse dolžnike, da P°" 
ravnajo svoje obveznosti do 15. novem- 
bra 1946 in to upravi podjetja aH nje- 
nim naslednjim podružnicam: 

Celje, Hrastnik, Jesenice, Kranj, 
Ljubljana, Tyrseva 2, Ljubljana, Vodni- 
kov trg 4, Maribor, Gosposka 7, Mari- 
bor, Meljska 2. Ptuj, Gornja Radgona, 
Slov. Bistrica. Slovenj Gradec, Slov. Ko- 
njice, Šoštanj, Zagorje. 

Po preteku zgoraj odrejenega časa se 
event, terjatve ne bodo priznale.. ^ 

Vse prijave se morajo poslati na 

upravo podjetja Julij Meinl v lilîVlra' 
ciji, Ljubljana, Prešernova ulica 54/1, » 
dolžniki morajo svoje obveznosti porav- 
nati tam, kjer dolgujejo. 

Ljubljana 1. oktobra 1946. 
Likvidator^ 

3714-3-1' 

Poziv upnikom 
dne '• Po sklepu skupščine delničarjev z ^ 

28. iuliia 1946 preneha Učiteljska tiskar»* 
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v Ljubljani kol delniška družba in se iz- 
vede likvidacija. Ta sklep je bil vpisan v 

' trgovinski register dne 19. septembra 1946 
pod št. RgBIII 136/11. 

L kvidatorji pozivajo vse upnike, da pri- 
javijo svoje terjatve. 

Likvidatorji 

3716-3-1 
Poziv upnikom in dolžnikom 
S sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani 

z dne 28. septembra 1946 se jej družba 
Brata Okršlar, tovarna usnjenih îzde'kov, 
Domžale, razšla in prešla v likvidacijo. Li- 
kvidatorja pozivata vse ev. upnike in dolž- 
nike,, da prijavijo svoje terjatve oziroma 
dobroimeija   zaradi   končne   likvidacijo  v 

• . roku enega meseca od dneva objave. 
i       Za tvrdko Brata Okršlar, tovarna usnje- 
1    nih izdelkov, Domžale v likvidaciji: 

likvidatorja 
Okršlar Anton Okršlar Vinko 

* 3769-3-1 
Poziv upnikom 

Z odločbo ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS z dne 28. IX. 1946, 
št. 5556/49 oziroma z odločbo okrožnega 
sodišča v Ljubljani z dne 3. X. 1946, opr. 
st. Zadr. I 64/9, je prešla v takojšno likvi- 

. dacijo Gorenjska mlekarska zadruga z o. j. 
v Kranju. 

Pozivamo vse upnike, da prijavijo do 
20. X. 1946 svoje terjatve oziroma dobro- 

• imetje radi končne likvidacije. Terjatve 
je prijaviti na naslov;- Gorenjska mlekar- 
ska zadruga z o. j. v likvidaciji, Kranj. 

Likvidatorji 

3628—3—2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo MLO, odsek za trgovino in 

preskrbo-uprava trgovin, i dne 26. juli- 
ja 1946 je prešla v takojšno likvidacijo 
tvrdka: Pražarna Žika družba z o. z., 
Ljubljana, Predjamska 45. 

Likvidatorja pozivata vse upnike in 
- ev. dolžnike, da prijavijo svoje terjatve 
oziroma dobroimetja radi končne likvi- 
dacije v roku 1 meseca od dneva objave. 

Likvidatorja 

* • 3627—3—2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
'Z odločbo MLO- oddelek za trgovino 

In preskrbo-uprava trgovin, št. 11417/46 
z dne 26. julija •946 je prešla v takoj- 
šno likvidacijo tvrdka: Žikm laborato- 
rij i J. Vabič, Ljubljana, Predjamska 45. 

Likvidatorja  pozivata vse upnike m 
«    ev. dolžnike, da prijavijo svojo terjatve 

oziroma dobroimetja radi končno likvi- 
dacije v roku od 1 meseca od dneva 

>.  objave. Likvidatorja 

* 3838 

Objava 
/ Vsi v 63. kosu ^Uradnega lista« z dne 

.J8.'septembra t. 1. kot ukradeni objav- 
4eni dokumenti (št. objavo 3443) so se 
našli in zatp zadevno objavo preklicujem. 

Mihelič Melita 
Videm-Krško ' 

Izgubljene listine 

Izgubil sem osebno izkaznico št. D69432 
in prometno knjižico za kolo, obe na ime 
Alauf  Andrej iz- Logatca 34. S tem jih 
preklicujem. 
3747 ,  Alauf Andrej 

Vojna  knjižica   (broj  nepoznat)   izdata 
god. 1945. od 15. udarne divizije1 na ime 
Androvski Mihajlo izgubljena je i oglašava 
se nevažećom. 
3723 Androvski Mihajlo 

Ukradene so mi bile osebna izkaznica, 
legitimacija OF, mladinska in sindikalna 
izkaznica, izdane vse na ime Bočnik Ana 
iz Gline št. 22, p. Ljubljana VII. S tem 
jih preklicujem. 
3767 Bačnik Ana 

.    Izgubil sem osebno izkaznico, izdano od 
krajevnega LO v Grahovem na ime Ba- 
raga Jakob iz Grahovega. S tem jo prekli- 
cujem, 
3700 Baraga Jakob 

Izgubil sem  spričevalo   IV.  razreda 
drž.   realne  gimnazijo  v  Mariboru  za 
1. 1934. na ime Breznik Franc iz Mari- 
bora. S tem ga preklicujem. 
3773 Breznik Franc 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
348, legitimacijo OF št. 225743/243 in 
prometno knjižico za kolo, vse na ime 
Breznik Franc iz Zg. Hudinje 143. Vse 
te dokumente preklicujem. 
3819 Breznik Franc 

Izgubil sem osebno in šofersfco izkaz- 
nico ter jih s tem preklicujem. 

Cahun Males, 
3800 pek. mojster, Trbovlje 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz- 
dano od krajevnega LO na Vrhniki na 
.ime Čeme Janez z Vrhnike. S tem jo 
preklii-ujem. 
3673 Ccmc Janez 

Izgubila sem spričevalo Ill.a razreda 
drž. realne gimnazije v Novem mestu za 
1. 1945/46. na ime Cesar Marija iz No- 
vega mesta. S tem ga preklicujem. 
3810 Cesar Marija 

Izgubil sem potrdilo o .registraciji 
osebnega avtomobila za 1.1946, št. evid. 
tablice S—0470, izdano od min. za notr. 
zadeve na ime Čolnar Janez iz Ljublja- 
ne. S tem ga preklicujem. 
3662 Čolnar Janez 

Ukradeni sta mi bili legitimaciji na inw 
Čavničar Jožef, prog. del., IV. sekefja* Ptuj, 
in sicer: >Začasna službena izkaznica 
št. 128034« in >Dopuštenje št. 175« in jih 
s tem preklicujem. 

.3683 Čavničar JožcI 
Izgubil sem spričevalo o' višjem tečaj 

nem izpitu III. moške realne gimnazije 
v Ljubljani iz 1. 1942/43. na ime Čer- 
nelič Janez iz Krškega. S tem ga pre- 
klicujem. 
3798 Ccmctic" Janez 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 035841, 
izkaznico OF št. 374455 in vrstni red na 
ime Muhič, knjiženo na mojo hišo. 
3763 Črcšnar Adam, 

Maribor, Kneza Koclja 2 

Izgubil sem vojno knjižico št. 038091 
izdano od 1. bat., Cankarjeve brigade II 
div. KNOJ-a na ime Debelak Srečko.h 
Ponikve pri Celju. S tem jo preklicujem. 
3863 Debelak Srečko 

Izgubil sem indeks tehnične fakultete 
univerze  v  Ljubljani  na   ime  Detela 
Branko iz Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
3770 , Dctela Branko 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano oé 
komande NM v Ljubljani in jo s tem pre- 
klicujem. 
3746 Erker  Janko, 

Ljubljana,  Rimska  c.  18/11 
Izgubil sem šofersko izkaznico štev. 

2227, izdano 12. okt. 1945 od okrožnega 
odbora ljublj. okrožja v Ljubljani na 
ime Farónik Avgust iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
3671 Farčnik Avgust 

Ukradeno mi je bilo: vojna knjižica 
št. 697.253, izdana od Baze I. reda IV. 
armije, članska izkaznica sindikalne 
organizacije št. 902177, zvezna št. 24180, 
OF izkaznica, izdana od OF odbora če- 
trti Šiška, tramvajska mesečna karta št. 
45/46, živilska nakaznica za oktober in 
dodatna karta LD, vse na ime^Feguš 
Mira, Ljubljana, prometna knjižica za 
žensko kolo znamke »Diirkopp< štev. 
1912825 pa na ime Tasev'Marija, Za- 
greb. Vse tç dokumente s tem prekli- 
cujem. 
3867 Fcguš Mira 

Izgubil sem letno spričevalo VI. razreda 
drž. realne gimnazije v Novem mestu za 
1. 1913./14. in odpustnico za odhod k .vo- 
jakom iz 1. 1914. in jih s tem preklicujem. 
3730 Furlan  Alojzij. 

Novo mesto 
Ukradene so mi bile: osebna izkaz 

niča,.legitimacija OF in prometna knji- 
žica za kolo št. 676.931, izdano, vse na 
ime Gašperšič Ančka iz Sostrega. S tem 
jih preklicujem. 
3807 Gašperšič Ančka 

Izgubil sem promelno knjižico za ' oto 
tov. št. 5,101.623, izdano 4. VII. 1946 v 
Celju ria ime Gregorčič Rudolf, Celje, Zg. 
Hudinja, last Germa Martina, Celje, Ma- 
riborska 22. 5 tem jo preklicujem. 
3738 Germ   Marfn,   krojač. 

Celje.  Mariborska • 22. 
Izgubil  eem  med  okupacijo   indeks 

češke visoke šole v Brnu, izdan 10. X. 
1929. S tem ga preklicujem. 
3783        , Gcrnick Anton, Maribor 

Uničeno,mi je bilo spričevalo 2. razr. 
mešč. šole v Lichtenturnu, izdano leta 
1936 od ravnateljstva Šole na ime Gla- 
van Frančiška iz Stične. S tem ga pre- 
klicujem. 
3658 Glaran Frančiška   / 

Izgubil sem legitimacijo medicinske 
fakultete univerze v Ljubljani na ime 
Grom Zlatan iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3868 ; Grom Zlatan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano od 
komande NM v Ljubljani na ime Gvardjan- 
čič Alojz iz Ljubljane. S tem jo pre'il'eifem. 
3680 Gvardiančič Alojz 
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Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od mestnega N0 Zagreb na ime Haberl 
Božena iz Zagreba.  S  tem  jo  prekli- 
cujem. 
3843 Haberl Božena 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani in promet- 
no knjižico za kolo (brez evid. št. ta- 
blice), oboje na ime Habjan Jože iz 
Ljubljane, Ižanska c. 116. S tem jih pre 
klicujem. 
3815 Habjan Jože 

Izgubila sem osebno izkaznico in le- 
gitimacijo OF in druge dokumente na 
ime Hace Tončka iz Laz št. 2, p. Gra- 
hovo, pri Cerknici. S tem jih preklicu- 
jem. 
3676 Hace Tončka 

Izgubil sem legitimacijo OF in železni- 
ca rsko izkaznico št. 205380, izdani na ime 
Hladnik Anton iz Ljubljane. S tem jih pre- 
klicujem. 
3756 Hladnik Anton 

Preklicujem odpustno spričevalo IV. 
razreda meščanske šole v Mariboru z 
dne 28. junija 1926 na ime Edvard 
Holntaner. 

Holntancr Edvard, 
Nova vas, Sp. Radvanjska cesta 4 

3836 pri Mariboru 

Izgubil sem kontrolno krrjižico motor- 
nega kolesa št. 576100, izdano od pro- 
metnega odseka OLO Celje okolica. S 
tem jo preklicujem. 

Hren Stanko, 
trg. poslovodja, 

3779 Šmartno v Rožni dolini 

Ukradena mi je bila nakaznica za ku- 
rivo, serija C, št. 024995, izdana od 
MLO, odsek za preskrbo v Ljubljani na 
ime Hrovat Ana iz D. M. v Polju. S tem 
jo preklicujem. 
3837 nrovat Ana 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
štev. 94, izdano od krajevnega odbora 
OF Doriarjô-Forme in izkaznico OF, 
glasečo se na ime Hvatal Davorina iz 
Kranja, Huje 35. S tem jih preklicujem. 
3866 nvatal Davorina 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 01714, 
izdano od OLO, odsek za notranje zadeve 
v Ljutomeru, na ime lic Vilma, Ljutomer, 
Glavni trg 13. S lem jo preklicujem. 
3762 lic Vilma 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO v Gor. Lakošu na ime Jakob 
Irena roj. Kopinja iz Gor. Lakoša, okraj 
Dol. Lendava. S tem jo preklicujem. 
3787 Jakob   Irena  roj.  Kopinja 

Izgubila sem spričevalo o nižjem te- 
čajnem izpitu na II. drž. realni gimna- 
ziji v Ljubljani za 1. 1937/38 in spriče- 
valo završnega izpita privatne dvoraz- 
redne trgovske šole v Ljubljani (Gre- 
gorčičeva ul.) za 1. 1939/40,, oboje na 
ime Jakopič Ljudmila iz Ljubljane. S 
tem jih preklicujem. 
3655. Jakopič Ljudmila 

Uničena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Jamšek Pavla iz Zg. Kašlja 33 pri 
Ljubljani. S tem jo preklicujem. 
3860 Jamšek Pavla 

Izgubil sem izkaznico OF št. 527-736, 
izdano od krajevnega odbora OF Črni 
vrh na ime Jankovec Jožef iz Črnega 
vrha. S tem jo preklicuiem. 
3659 Jankovec 7«žcf 

Izgubil  sem  osebno  izkaznico  štev. 
17642, izdano od KLO Ajdovec na ime 
Jarc Jože iz Ajdovca. S tem jo prekli- 
cujem. 
3856 Jarc Jože 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
torno kolo >Ardie< št. motorja 151668 
in prometno knjižico za avtomobil >Opel- 
Olympia« št. motorja 37—22795 na ime 
Jenčič Milan iz Mengša. S tem jih pre- 
klicujem. 
3841 Jončič Milan 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Sovodenj, izkaznico OF, izdano 
od OF odbora Sovodenj, izkaznico za 
dvokolo, izdano od OLO Škofja Loka, 
dva začasna namestitvena dekreta, iz- 
dana od OLO Murska Sobota in mini- 
strski namestitveni dekret za Sovodenj 
na ime Jošar Božislava, učiteljica. So- 
vodenj nad Skorjo Loko. Izgubljene li- 
stine s tem preklicujem. 
3777 Jošar Božislava 

Izgubil sem osebno izkaznico, pro- 
metno knjižico za dvokolo, zadružno 
člansko izkaznico, ž lezničar.-sko izkaz- 
nico in odpustnico iz JA od štaba 14 di- 
vizije, vse na ime Jošt !~riderik, roj. 
15. VII. 1906 v Tepanjskem vrhu, KLO 
Tepanje, okraj Slov. Konjice, stanujoč v" 
Gabrovniku št. 1, KLO Bezina, okraj 
SW. Konjice. Vse listine s tem pre 
klicujem. - 
3776 Jošt Friderik 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano od 
komande NM v Ljubljani, izkaznico OF in 
LMS, izdani od četrti Tabor, ter prometno 
knjižico za žensko kolo št. 193867, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime Juntes 
Draga iz Ljubljane. S tem jih preklicujem. 
3711 Juntes Draga 

Izgubil sem spričevalo V. razreda ljud- 
ske šole v Mostah pri Ljubljani in II. raz- 
reda drž. klasične gimnazije v Ljubljani 
na ime Jurjevčič Stane iz Ljubljane. S tem 
jih preklicujem. 
3731 Jurjevčič Stane 

Izgubil sem maturitetno spričevalo I. drž. 
moške  realne  gimnazije  v  Ljubljani  na 
ime Kljun Edvard iz Ptuja. S tem ga pre- 
klicujem. 
3768 Kljun Edvard 

Izgubila sem izkaznico za kolo štev. 
17.309 znamke >Alpa< in jo s tem pre- 
klicujem. 

Kodrin Terezija, 
Janhova štev. 1, , 

3774 okraj  Gor.. Radgona 

Izgubil sem -rač. slu/.beno zkazni- 
co št. 118254, izdano dne 4. VI. 1943 
od žel. uprave v Ljubljani na ime Ko- 
goj Jakob iz Zaloga. S tem jo preklicu- 
jem. 
3644 KoRoj Jakob 

Izgubila   sem   osebno   izkaznico,   izdano 
od komande NM v Ljubljani na  ime Ko- 
lenc Angela iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
3766 Kolčne Amçcla" 

Izgubil sem osebno izkaznico, odpust- 
ni j iz NM, učno spričevalo za nata- 
karja, službena spričevala in domovin 
ski list, vse na ime Korošec Anton iz 
Liboj 67, p. Petrovce. S tem jih'pre- 
klicujem. 
3778 Korošec Anton 

Preklicujem izgubljeno osebno izkaz- 
nico št. 076214, izdano od komande NM . 
v  Ljubljani na ime Kovač  Antonija iz 
Polja. 
3664 Kovač Antonija 

Izgubil »cm osebno izka/nico, izdano 
od kraj. LO v Vasi-Radelce pri Mareu- 
bergu na ime Kozjak Maks s Kozjega 
vrha 21. S tem jo preklicujem. 
3641 Kozjak Maks 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št.   , 
391, izdano od KLO Šmartno pri Slo- 
venjem  Gradcu na  ime  Kresnik  l'on- 
grac, roj. 11. V. 1890, bivajoč v Smart 
nem  štev.  100.  S tem  jo  preklicujem. 

Kresnik Pongrac, 
3820       Šmartno 93, p. Slovenj Gradec 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 287, izdano od MLO Kamnik, tovarni- 
ško izkaznico št. 244/44, izdano od državne 
smodnišnice v Kamniku, izkaznico OF (šte- 
vilka neznana), izdano od MOOF Kamnik. 
Vse te listine preklicujem. 
3682 Križnar Anton, 

Kamnik, Fužine 3 

Izgubila so se med vojno spričevala, 
izdana od klasične gimnazije v Mari- 
boru in druge listine na ime Kukovec 
Franc, rojen 29. I. 1916 v Vičancilu S 
tem jih preklicujem. 

Kukovec Franc, 
3799        Vičanci 10, p. Velika Nedelja 

Ukradena mi je bila osebna izkaz- 
nica, izdana od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Lapajne Jelka iz Ljublja- 
ne, Vrhovčeva ul. 12. S tem jo prekli- 
cujem. 
3839 Lapajne Jelka 

Izgubil sem vojaško knjižico štev. 
947933, izdano od štaba brigade II. <«* 
vizije KNOJ-a, propustnico za cono A, 
izdano v Po -lomi in izkaznico OF, iz- 
dano od okrajnega odbora SIAU -. Ko* 
men na ime Lavrenčič Stanko.iz Koso- 
velja (Primorska). S tem jih preklicu- 
jem. 
3668 Lavrenčič Stanko , 

Izgubila sem spričevalo II. razreda drž. 
dvorazredne trgovske šole v Ljubljani na 

ime Likar Zora por. Kolman iz Ljubljane 
S tem ga preklicujem. •> 
3749 Likar Zora por. Kolman - 
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Izgubila sem prometno knjižico za kolo, 
ev. št. tablice 207.253, izdano od komando 
NM v  Ljubljani na  ime Lončar  Vida iz 
Ljubljane. S leni jo preklicujem. 
37:)3 Lončar Vida 

Izgubi] sem zač. osebno izkaznico št. 
0978/45, izdano od KLO èmarjeta ob 
Pesnici, okraj Maribor-okolica na ime 
Juri Lorber, pos. v Vosku št. 10. S tem 
jo preklicujem. 
3646 Lorber Jun 

Izgubila sem osebno izkaznico in le- 
gitimacijo  OF,  obe  na   -ime   Mahorčič 
por. Malovrh Ida iz Ljublajne. S tem jih 
preklicujem. 
3840 Mahorčič por. Malovrh Ida 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 4380, 
Šofersko izkaznico št. 232 in delavsko 
knjižico št. 85256 na ime Makarovič 
Prane, mestni ljudski odbor Kostanje- 
vi.a. S tem jih preklicujem. 
3643 Makarovič Franc 

Izgubila seni osebno izkaznico štev. 
083.376, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Martinec Angela iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
3707 Martinec Angela 

Vojna knjižica br. 962546 izdata od 
15.  udarno  divizije  4, brigade  Matije 
Gubca na ime Menčak Ivan izgubljena 
ie i oglašava se nevažećom. 
3775 Menčak Ivan 

Izgubila sem prometno knjižico št. 
23493 za moško kolo št. 9612, izdano od 
KLO SV. Primož na ime Merslavič Stan- 
ka. S tem jo preklicujem. 
3647 Merslavič Mira 

• Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
Št. 011069, izdano dne 27. II. 1946 od 
okrajnega LO Ljutomer na ime Mesa- 
rec Jožef. S tem jo preklicujem. 

Mesarec Jožef, 
Krčevine'7, p. Sv. Miklavž 

3645 pri Ormožu 
Med okupacijo so nam bili uničeni beli 

žiro-čeki bivše jugoslovanske Narodne ban- 
ke št. 950.504 do 950.525 in rdeči žiro- 
eeki iste banke št. 691.128 do 691.150. S 
tem jih preklicujemo. 
3758        Mestna hranilnica v Radovljici 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
«d okrajnega LO v Kragujevcu na irne. 

' Milojsavljevič Kosana iz Grabovca (Sr- 
bija). S tem jo preklicujem. 
3735 .     Milosavljcvié Kosana 

'Izgubili so se dokumenti poltovornega 
avtomobila, ev. tablica št. S—1644, izdam 
od ministrstva za lokalni promet v Ljub- 
ÎJanL na ime ministrstva za kmetijstvo • 
gozdarstvo v Ljubljani. S tem jih prekli- 
cujemo. 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, 
3709 Ljubljana 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
231, izdano od KLO Kebelj, légitima 
cijo OF, izdano od OF odbora Kebelj in 
regrutno ispravo, vse na ime Mlinar 
Ludvik iz Cezlaka št. 52, okr. Slov. 
Konjice. S tem jih preklicujem 
3780 Mliuar Ludvik 

Izgubil sem platno knjižico na ime Mo- 
kos Marijan, poručnik, izdano od III. bri- 
gade IX. divizije  KNOJ-a   (št. neznana)- 
S tem jo preklicujem. 
3737 Mokos Marijan 

Uničeno mi je bilo spričevalo o za- 
vršnem izpitu drž. dvorazredne trgov- 
ske šole v Zagrebu, izdano 1. 1931. od 
ravnateljstva zavoda na ime Mrežar 
Helmut iz Brežic. S tem ga preklicujem. 
3861 Mrežar Helmut 

Vojaška knjižica štev. 69880S, glaseča 
se na ime Šeber Dr. (Maksa) Dušan, 
poručnik, se je izgubila in se s tem raz- 
veljavlja. 

Načclstvo 
3670 vojnega okruga Maribor 

Ukradeni   sta   mi   bili   vojna   knjižica 
št- 953300 in legitimacija medic, fakultete 
univerze v Ljubljani na ime Novak Boris 
iz Maribora. S tem jih preklicujem. 
3708 Nouik Boris 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 77, izdana od KLO na Krsi- 
njeni vrhu na ime Oblak Pepca iz Kr- 
sinjega vrha, okraj Mokronog. S tem jo 
preklicujem. 
3796 Oblak Pepca 

Miličnik postaje NM Vuhred Sinic Stefan 
je izgubil službeno izkaznico št. 913, izda- 
no od ministrstva za notranje zadeve VLRS, 
rekrutno ispravo, izdano od naborne ko- 
misije mariborskega vojnega okrožja, član- 
sko izkaznico Rdečega križa, legitimacijo 
OF, izdano od okrajnega odbora OF Mur- 
ska Sobota, kfstni list in razne slike. Vse 
navedene listine s ••• preklicujemo. % 
Oddelek za notranje zadevo za mariborsko 

okrožje, 
3764        Uprava Naroilnc milice 

Izgubila sem prometno izkaznico za 
kolo št. 148, izdano od OLO, odsek za 
promet v Škofji Loki na ime Omejc 
F.ančiškn iz Studenčic 1, okraj Ljub 
ljana. S tem jo preklicujem. 
3772 Omejc Frančiška 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C, št. 022202, izdano od MLO od- 
sek za kurivo v Ljubljani na ime Oša- 
ben Ivan iz,-Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
3663 Ošaben Ivan 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
407, izdano od KLO v Zg. Piruičah na 
ime Petač Franc iz Vikerč. S tem jo 
preklicujem. 
3657 Petač Franc 

Ukradena mi je bila zač. služb, želez- 
ničareka legitimacija št. 130187, izdana 
od uprave drž. železnic v Ljubljani na 
ime Perko Franc, vlakovodja, Maribor 
— Nova vas. S tem jo preklicujem. 
3864 Perko Frane 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
št. 271, glasečo se na ime Pezdir Ma- 
rija, roj. 21. VIII, 1911 na Pleševici, 
stanujoča Vnanjo gorice'23. in jo s tem 
preklicujem. 
3835 Pezdir Marija 

Izgubil sem završno spričevalo trgov- 
ske nadaljevalne šole v Ljubljani, izda- 

no 1. 1938. na ime Pleško Anton iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. • 
3793 Pleško Anton 

Izgubila se je evidenčna tablica št. S-2231 
in dokumenti za motorno vozilo, izdani od 
notranjega oddelka za ljubljansko okrožje 
in se s tem prekücujejo. 
Pooblašfenstvo UD V za škofjeloški okraj, 
3744 Škofja Loka. 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
št. 11.548, gasilsko izkaznico in tovarniško 
izkaznico, vse na ime Popovič Franc iz Zg. 
Hudinje 34 pri Celju. S tem jih prekli- 
cujem. 
3745 Popovič Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
cd komande NM v Ljubljani na ime Po 
povič Milan jz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3792 Popovič Milan 

Tzgubil sem osebno izkaznico, izkaz- 
nico OF in MLS, izdane od krajevnega 
LO Podli p lav ter vojaško odpustnico, 
zdano od vojaške komande v Ljublja- 

ni na ime Prusnik Ivan iz Podllpogla- 
va. 'S tem jih preklicujem. 
3640 Prusnik Ivan 

Raner Franc, roj. 1. maja 1925, stanujoä 
v Logu št. 19, KLO Bistrica, sem izgubil 
svojo zač. osebno legitimacijo št. 21, izdano 
od KLO Bistrica, okraj Maribor-ókol. na 
ime Raner Franc iz Loga št. 19, p. Ruše 
in izkaznico OF, izdano od odbora OF, Bi- 
strica. S tem jih preklicujem. 
3690 Raner Franc 

Izgubil sem spričevalo I- razreda II. drž, 
realne gimnazije v Ljubljani, na ime Rejc 
Janez iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
3732 Rejc Janez 

Izgubil  sem  osebno   izkaznico  štev. 
029470, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Rejc Justina iz Ljubljane. 
R tem jo preklicujem. 
3865 Rejc Justina 

Uničeno mi je bilo spričevalo V. razreda 
IV. drž. realne gimnazije v Ljubljani za 
1. 1940/41. na ime Repič Stanko iz Zagar- 
cev, okraj Ptuj. S tem ga preklicuiem. . 
3765 Repič Stanilo 

Izgubil sem evidenčno tablico za mo- 
torno kolo znamke *Phunœnen< štev. 
S—2295, izdano od min. za lok. promet 
v Ljubljani na ime Ribnikar Janko, Se- 
nično 23. S tem jo preklicujem. 
3675 Ribnikar Janko   ' 

Ukradena mi je bila osebna izkazni« 
ca, izdana od bivše mestne občine ljub- 
Ijaruke na ime Rigler Franc iz Ljub- 
ljane, Na Korošci 12. S tem jo prekli- 
cujem. 
36G6 Rigler Franc 

Izgubil sem mesečno objavo za vlak 
Maribor-Studenci-Bistrica štev. 122.466, 
glasečo se na moje ime in jo s tem pre- 
klicujem. 
3757 ,        v Robnik   Mak», 

Besena - Ruše 

Izgubil sem evid. tablico št. S—0699 
za motorno kolo, izdano od ministrstva 
za lokal, promet  v.  Ljubljani  ua ime 



Stran 428 Štev. 67 

Rozman Rudolf iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
3814 Rozman RudolI 

Izgubil  sem nakaznico za  kurivo,  se- 
rija B št. 003609, izdano od MLO, odsek 
za kurivo na ime Samec Ivo iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
3724 Samce ITO 

Izgubila seni   zac. osebno   izkaznico, 
izdano od MLO Radovljica na ime Skrt 
Marija iz Radovljico in jo s tem prekli- 
cujem. 
3S55 Skrt Marija 

Izgubil sem šofersko izkaznico, izdano 
od okrožnega prometnega odseka v Ce- 
lju na ime Slemenjak Ivan, roj. 19. VI. 
1918, dopustna za vožnjo motornih vozil 
do neomejene teže. S tem jo preklicu 
jem. 

Slemenjak Ivan, 
3S22 Skofja vas pri Celju 

Izgubil sem evid. tablico št. 021C ?a 
motorno kolo, izdano od min. za lok. 
promet v Ljubljani na ime Snoj Tone 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
3653 , Snoj Tone 

Izgubil sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF, obe na ime Sojer Franc 
iz Ljubljane, Viška c. 65. S tem jih pre- 
klicujem. 
3795 Sojer Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
0^4472, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Stenko Pavla iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
3G72 Stenko Pavla 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izdana cd komande NM v Ljubljani 
na irne Strašek Veronika iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
3654 Strašek Veronika 

Izgubila sem duplikat osebne izkaz- 
nice št. 091426, izdane januarja 1910 od 
komande NM v Ljubljani na ime Šeti- 
na Ana iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. 
3075 Šclina Ana 

Izgubil sem osebno legitimacijo, izdano 
od "komande Narodne milico v Ljubljani 
št. 05S519, potno dovolilnico za cono B, iz- 
dano od notranjega ministrstva, legitima- 
cijo OF št. MG1G, izdano od četrti Šiška, 
sindikalno legitimacijo, izdano od ESZDN 
(sindikalna podr. >2eleznine«) in dekret o 
imenovanju za načelnika pri drž. podjetju 
>Železnina<, izdan od minstrstva za trg. 
in preskrbo v Ljubljani in jili s tem pre- 
klicujem. 
3710 Skcrl Stanko 

Izgubil eem zač. osebno izkaznico š.t. 
'197, izdano od KLO Kebelj, prijavnico 
s ^Iiko, legitimacijo OF, izdano od OF 
odbora Kebelj, tri otroške živilske na 
kaznice in druge listine, vse na irne 
Šmon Franc iz Keblja, p. Oplotnica. S 
tem jih preklicujem'. 
380S Šmon Franc 

Izgubil sem osebno Izkaznico, legitima- 
cijo OF in prometno knjižico za kolo, vse 

na ime Štaincar Janez iz Ljubljane-Viča. 
S tem jih preklicujem. 
3734 Stamcar Janez 

Izgubil sem začasno dovolilnico za kolo 
znamke Torpedo št. 650.699, izdano od no- 
tranje uprave okraja Črnomelj in jo s tem 
preklicujem. 
8715 Sncllcr Karol 

Kot 10, p. Stari trg ob Kolpi 

Ötangler Males, rojen 8. II. 1918, sta- 
nujoč v Reki št. 8, pošta Hoče pri Ma- 
riboru, preklicujem naslednjo izgublje- 
ne osebne listine: začasno službeno iz- 
kaznico štev. 130.245, glasečo se na ime 
Štangler Maks, izdano od uprave drž. 
železnic v Ljubljani; eindikalno izkaz- 
nico štev. 256962; USAOJ-legitimacijo 
štev. 3140, izdano od ZMS Maribor; ob- 
javo za brezplačno vožnjo na železnici 
za progo Maribor—Studenci—Hoče štev. 
10; propustnico za prosto kretanje na 
progi Maribor—Studenci—Puščava—Sv. 
Lovrenc štev. 299; pooblastilo za sprem- 
ljevalca progovnega vozička št. 28. 
36G7 '     Štangler Maks 

Izgubil sem spričevalo 3. c razreda real- 
ne gimnazije št. 37, izdano 30. junija 19-10 
cd ravnateljstva realne gimnazije v Kranju 
na ime Štirn Leon iz Stražišča pri Kranju. 
S tem ga preldicujem. 
3720 Štirn Leon 

Izgubil sem osebno izkaznico, spričevalo 
o šoferskem izpitu, izdano na Češkem in 
potrdilo o istovetnosti na ime Štohel Ed- 
vard iz Dravograda-Meža. S tem jih pre- 
klicujem. 
8736 ŠSohel Edvard 

•/gubil sem zač. osebno izkaznico št. 185 
in družinski list št. 114.615, glaseča se 
na Šturnberger Andrej, Paradiž št. 5 pri 
Sv. Barbari v Halozah, okraj Ptuj. S tem 
jih preklicujem. . 
3739 Stumberger Andrej 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz- 
kaznico OF, železničarsko izkaznico in 
objavo za vožnje, vse na ime Švigelj 
Avgust iz Kamnika okr. Vrhnika. S tern 
jih preklienjem. 
3844 Švigelj Avgust 

Izgubil sem na poti iz Celja v Maribor 
osebno izkaznico OF. šofersko legitimacijo 
št. 12108, izdano od 23. avgusta 1940 v 
Trebinju, vojaško knjižico št. 089607 in 
tovarniško izkaznico. S tem jih preklicujem. 
3G87 Tifič Edo, Maribor 

Izgubil sem indeks pravne fakultete 
univerze v Ljubljani na ime Tominec 
Franjo iz Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
3842 . Tominec Franjo 

Izgubil sem vojaško izkaznico, izdano od 
komande aerodroma  v  Ljubljani na ime 
Vadaski Harion iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
3712 Vadaci Ilarion 

Uničeno mi je bilo letno spričevalo 
IV. razreda drž. gimnazije v Kočevju 

za  1.  1943/44.  na ime  Videnič  Hiriko 
iz Zagradca. S tem ga preklicujem. 
3804 Videmč Hinko 

Izgubljeni su slijedeći dokumenti i 
oglašavaju se nevažećim: 

vojna knjižica br. 530977 na ime Ko- 
vač Martin, 

vojna knjižica br. 646318 na iaiô 
Kmetic Stanislava, 

vojna knjižica br. 606130 na ime Ml 
lic Miladina, 

vojna knjižica br. 959665 na ime Mer« 
še A. Alojza, 
.  vojna knjižica br. 964142 na ime Voje 
Ignacije, 

objava za vožnju, serija C, broj 21715 
na ime Zivković D. Velimira i 

uvjerenje o djelomičnom regulisanju 
vojne obavezo broj 764/11 od 12. Vili« 
1946, izdato od vojnog okruga Novo me- 
sto na ime Muni Stanka. 
3809       Vojna pošta 10.1G2Z, Ljubljana 

Izgubile so se vojaške knjižice: št. 
776401 na ime Skvarča (Franca) Franc; 
št. 922901 na ime Mustafa (Franca) 
Franc in št. 689607 na ime Tićić (Ivana) 
Edvard. S tem se preklicujejo. 
3816 Vojni okrug, Maribor 

Izgubil sem prometno knjižico- za kolo 
evid. št. tablice 1835, izdano od koman- ' 
de NM v Ljubljani na ime Zadnikar An- 
ton iz Crne vasi pri Ljubljani. S tem jo 
preklicujem. 
3771 Zadnikar Anton     ' 

Uničeni sta mi bili spričevalo o vis* 
jem tečajnem izpitu, izdano leta 1939 
od mestne žen. real. gimn. v Ljubljani 
in spričevalo II. letnika glasbene aka- 
demije, izdano leta 1940 na ime Za- 
krajšek Majda iz Ljubljane. S tem ju 
preldicujem. 
3056 *     ZakrajSck Majda 

Izgubila  sem  nakaznico za kurivo, se-, 
rija B št. 006049, izdano od MLO, odsek za 
kurivo, Ljubljana na ime Zalaznik Fran- 
čiška iz Ljubljane. S tem jo ••••••••••• 
3681 Zalaznik Frančiška 

Izgubljeno osebno izkaznico na ime   , 
Zomer Oto preklicujem. 

<». Zamer Oio, 
3772 Ruše  226  pri  Mariboru 

, Ukradena mi je bilj o?ebna izkaznea, 
izdana od komande NM v Ljubljani, pro- 
metna knjižica za žensko kolo št. 20087ö, 
izdana ' d NM v Novem mestu na ime Zoreč • 
Sonja iz Ljubljane. S tem ju preklicujem- 
3701 Zoreč Sonja   , 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo »Stadion« tov. št. W'^UÏQ 
dano od prometnega odseka pri •- i 
Celje-mesto v letu 1916 na ime £?fn* 
Nestl, Celje, Ljubljanska c. št. 11. S tem 
jo preklicujem. „ •• 
3817 Žgank Nestl 

Založba; Uprava Uradneua lista LUS', urednik: 1'ohai Robert: tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Liubliani- 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
1154. 

Sedež: Celje. 
Dau vpisa: 2. oktobra 194ts. 
Besedilo: Kari Goritsckar Wmye. . 
Besedilo odslej: Karla, Gončarja, 

Tdova. 
Obratni predmet; Trgovina s papir- 

jem, pisalnimi in risalnimi potrebščina- 
mi na veliko in na drobno, knjigarna, 
umetnino in muzikalije. 

Lastnik firme: Goričar Ana, trgovka, 
Celje, 

Lovšin Ana, zdravnika žena, Celje, 
Marjanovic Draga,  ing. žena, Store. 
Firmo podpisovati je upravičena vsa- 

ka lastnica sama. 
Okrožno sodišče v Celj 

dno 2. oktobra 1946. 
Št. A III. 152/10 

1155. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 17. septembra 194« 
Besedilo: Pibrovc & drug. ^. 
Obratui  predmet: Trgovina z meša- 

nim blagom. ,    T,., A, . 
Vstopila sta družbenika Pibrovc Aloj- 

zija, zasebnica v Celju in Skorjanc Ivan, 
trgovec v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju. 
dne 17. septembra 1W6. 

Rg A • 235/5 
* 

1156. 
Sedež: Strm«- pri Las*.««». 
Dan vpisa: 23. septembra 1946. 
Besedilo: Klepej & Kopač, podjetje 

«a strojegradnjo. . 
Sedež odslej: Sv. Krištof pri Laškem. 
Besedilo odslej: Strojno podjetje Klc- 

. pej & Kopač. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. septembra •6, 

A III 219/8 
* 

1157. 
Sedež: Št. Pavel pri Preboldu. 
Dan vpisa: 17. septenfbra 1946. 
Besedilo:    Jugoslovanske    tekstilne 

tvornice Mautner d. d. i 
- Po odločbi okrajnega sodiščai v Celju 
* dne 4. III. 1946, IV Zp 203/45-20, v 
zvezi z odločbo okrajnega sodišča v 
Ljubljani z dne 23. VIII. 1946, Zp 
S07/45-9, je prešlo podjetje v lasi FLR 
Jugoslavije. 

v   Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. septembra 1946. 

• B5/63 

Objave 
1158. 

Sedež: Domžale. 
Dan vpisa: 19. septembra 1946. 
Besedilo: Brata Okršlar. 
Obratni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja usnjenih izdelkov. v 
Družba se je razšla In prešla v likvi- 

dacijo. 
Besedilo odslej: Brata Okršlar v likvi- 

daciji. 
Likvidatorja: dosedanja družbenika 

Okršlar Anton in Okršlar Vinko. 
Podpis firme: Likvidatorja podpisu- 

jeta likvidacijsko firmo tako, da prista- 
vita pod besedilo firme tkupno svoja 
lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. septembra 1946. 

Rg A VIII 85/4 

1159. 
Sedež: Ljubljana-Sp. Šiška. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1946. 
Besedilo firme: BeliUar & VclepiČ. 
Po sklepu okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 4. IX. 1946, št. Zp 4794/46-6, 
se   prenese  delež   Belihar  Marije  in 
Mirka v last FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1946 

RgA'VIWS' 

1160. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. oktobra 194G 
Besedilo: F. Eiffler. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo z dne 16, IX. 1940, št. Pers 
5214/1, se izbriše delegat Macarol Rado 
in vpiše nov delegat Lesjak Franc. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1946 

Rg A VII 13/4 
* 

im: z 
Sedež; Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. septembra 1946, 
Besedilo: Franc Erjavec & Co 
Z odločbo MLO — oddelek za trgo- 

vino in preskrbo z dne 5. septembra 
1946 s FTP 14185/46, je bila odrejena 
likvidacija tvrdké. 

Likvidatorja:- Smrekar Jože v Ljub- 
ljani, Wolfova nI. 12 in Jenko Iva v 
Ljubljani, Tržaška cesta 29. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Podpis firme: , Likvidatorja • skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo tako, da 
pod besedilo tvrdke s pristavkom >V 
likvidaciji« pristavljata svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. septembra 1946. 

Rg A III 16/7.' 

1162. 
Sedež: Ljubljana, 
Dan vpisa: 22. septembra 1946 
Besedilo: >Karton«, družba z o. z. 

• Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 
ljani z dne 1. IX. 1946, št. Zp 1373/46-5, 
se vpiše, da so poslovni deleži in pra- 
vice  upravnega in nadzornega   svelv 
prešle na FLRJ. 

Izbrišeta se poslovodji Bartol Stjepco 
in Bartol Justina. 

Okrožno sodišče v Ljubljan? 
dne 21. septembra 1946. 

Rg C IV J 85/9 
* 

1163. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa-. 19. sepiembra 1946. 
Besedilo: Učiteljska tiskarna d. d. 
Po sklepu skupščine delničarjev z 

dne 28. julija 1946 prestane družba in 
se izvede likvidacija. 

Likvidatorji: RibičiG. Josip, referent 
min. za prOsveto, Ljubljana, Večna pot 
št. 23, 

Zupančič Drago, strokovni učitelj, 
Ljubljana, Cesta na Rožnik 5, 

ing. Barle Karol, Ljubljana, Belokranj- 
ska 12, 

GrabeljŠek-Gaber Karol, Ljubljana, 
Prečna 3, od katerih po dva skupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Likvidacijska firma kakor doslej • 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Okrožno sodišče v Ljubljan» 
dne 17. septembra 1946 

Rg B 111 136/U 
* 

1164. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. septembra lflltj. 
Besedilo: »Vino« podjetje i vinom m 

alkoholnimi pijačam] d. d. 
S sklepom okrožnega sodišča v Mari- 

boru z dne 12. avgusta 1946, št. Rg B 
III 13/2, se je vpisala podružnica v Ma- 
riboru. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17^ septembra 1S46. 

Rg B III 170/7 

1165. * "       . 
Sedež: Ljubljana.     ' 
Dan vpisa: 27, septembra 1946. 

\ Besedilo:  Vinocet,  tovarna vinSKeg» 
in špiritnega kisa, družba z o. z. 

Na podlagi odločbe ministrstva za ind. 
in rudarstvo z dne 18. IX. 1946, št. Pers. 
5156/1, se izbriše delegat Dolenc Gvido 
in vpiše nov delegat Kokalj Josipina, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. septembra 1946.- 

Ra C I 125/39 • 
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1166.      . 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1946. 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban- 

ka d. d. 
Na podlagi predloga ministrstva za fi- 

nance z dne 24. septembra 1946 se vpiše 
član upravnega sveta dr. Dermastia Jo- 
sip v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1946. 

Rg B I 125/9? 
* 

1107. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. oktobra 194d. 
Besedilo: Zadružna gospodarska ban- 

ka d. d. 
Z rešitvijo zveznega ministrstva za fi- 

nance št. VII-14015 z dne 21. IX. 1946, 
je odrejena likvidacija. 

Likvidatorji: 
Berlič Simon, v. d. šefa odseka za 

banke pri min. financ LRS; 
Bregar Franc, upravnik podr. Denar- 

nega zavoda Slovenije; 
Smodiš Janko, uradnik Kmetske po- 

sojilnice. 
Pooblaščenec: Pleničar Bogo, tajnik 

Zadružne gospodarske banke. 
Likvidacijska firma: kakor doslej e 

pristavkom >v likvidaciju. 
Podpis firme: Likvidatorji bodo firmo 

zastopali in zanjo podpisovali tako, da 
bosta pod besedilo firme po dva člana 
skupno pristavila svoj podpis. 

Pooblaščenec podpisuje skupno z 
enim članom likvidacijskega odbora. 

Izbrišejo se člani načelstva: Nemec 
Ivan, Krmelj Maks, Mihelič Stane, Bre- 
gar Franc, dr. Dermastia Josip in pro- 
kurista Nemec Ivan-Vojko in Morie 
Alojz. 

Likvidatorjem se naroča, da objavijo 
v Uradnem listu poziv upnikom in dolž- 
nikom, da v roku 1 meseca prijavijo 
svoje terjatve ozir. dolgove. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946 

Rg B I 125/94 
* 

1168. 
Sedež: Josipilol pri Ribnici na Poli. 
Dan vpisa: 17. septembra 1946. 
Besedilo: Ing. Milan Lenarčič, kamno- 

lom. 
. Na podlagi odloka VLRS, ministrstva 

za industrijo in rudarstvo od 17. VIII. 
1946, zap. št. Pers 4460/1, ee vpiše, da 
se je razrešil delegatske funkcije Uran 
Hinko in za njegovega naslednika ime- 
noval Auer Anton. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 17. septembra 1946. 

A III 142/4 

1169. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 6. septembra 1946. 
Besedilo: Državno odpremno pod- 

jetje FLRJ, ekspozitura Maribor. 
Sedež podružnice: Ljubljana, Mašarv- 

kova cesta št. 17-21. 
Sedež centrale: Beograd, Cika Ljubi- 

na2Q^ 

Ekspozitura firme se spremeni v po- 
družnico. 

Naziv firme odslej: Državno odprem- 
no podjetje FLRJ — podružnica Mari- 
bor. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

die 6. septembra 1946. 
A IV 80—4 

* 
1170. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. septembra 194G. 
Besedilo: Energieversorgung Südstei- 

ermark A. G. v likvidaciji. 
Na  podlagi odločbe mestne zaplem- 

bene komisije v Mariboru od 17. XII. 
1945, opr. št. 3379, se vpiše, da je ta 
firma prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 12. septembra 1946. 
9 B 8/40 

* 
1171. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. septembra 1946. 
Besedilo: Avgust Erlicli, tekstilne to- 

varne, komanditua družba v Mariboru. 
Na podlagi odločbe LRS — ministr- 

stva za industrijo in rudarstvo od dne 
21. VIII. 1946, zap. št. Pers 4678/1, se 
razreši delegatske funkcije Jere Alojz 
in na njegovo mesto določi kot nov de- 
legat Goleč Miroslav. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
• dne 3. septembra 1946. 

9 A 3—26 

1172. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. septembra 1946. 
Besedilo: Ludvik Franz in  sinovi v 

Mariboru. 
Po odloku VLRS ministrstva za trgo- 

vino in preskrbo od 16. VII. 1946, opr. 
št. II 459/1, se zopet vpiše kot delegat 
Paglavec Nada poročena Weiss. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 2. septembra 1946. 

9 A 51/65 
* 

1173. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 23. avgusta 1946. 
Besedilo: 1. Jugotckstil, družba z o. 

z. v Mariboru, 2. Jugosvila, tvornica 
svile, družba z o. z. v Mariboru in 3. 
Marko Rosncr, tekstilna industrija v 
Mariboru. 

Na podlagi odločbe vlade LRS, mini- 
strstva za industrijo in rudarstvo, obči 
oddelek od 18. VII. 1946, zap. št. I P 
2873/46—dr. S, se združijo vse tri fir- 
me v eno samo podjetje z nazivom: 

^Združeno tovarne Jugotckstil, Jugo- 
svila, Marko Rosner v Mariboru«. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 23. avgusta 1946 
C II 91/38 

1174. * 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 3. septembra 1946. 
Besedilo: Kaulhaue Jos. Martinz, Ma- 

ribor« 

Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 
ne komisije v Mariboru od 24. X. 1946, 
opr. št. 2398, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 3. septembra 1946. 
9 A 4-28 

* 
1175. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2. septembra 1946. 
Besedilo: Ivan Kravos, Maribor. 
Naziv firme odslej:    Ivana Kravosa 

naslednica Zora Pavlovič. 
Lastnica firme: Zora Pavlovič, trgov- 

ka v Mariboru, Aleksandrova cesta 13. 
Izbriše se Zora Pavlovič kot upravi- 

teljica firme. 
Kot lastnica firme bo podpisovala ta- 

ko, da  bo pod pisano, tiskano ali s 
štampiljko napravljeno besedilo firme 
pristavila svoj lastnoročni podpis. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 2. septembra 1946. 
A II 76/14 

* 
1176. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. septembra 1946. 
Besedilo:  Tovarna ogledal in bruše- 

nega stekla »Kristal« d. d. v Mariboru. 
Na  podlagi odločbe  mestne zaplem- 

bene  komisije  v  Mariboru od 20.  X. 
1945, opr. št. 54, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 12.'septembra J24G- 
B II 2/18 

* 
1177. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. septembra 1946. 
Besedilo:  Mariborska  tovarna  sv'ic, 

družba z o. z. v Mariboru. 
Na podlagi odločbe mestne zapleni-^ . 

bene  komisije  v Mariboru od 29.  X. 
1945 in 24. IV. 1946, opr. št. 2650 ia 
2650c, 2650d, se vpiše, da so prešli v 
državno last FLRJ osnovni deleži druž- 
benikov, in sicer: Bertbolda Ernesta v 
znesku  din  50.000.—,   ing.  Himmlerja 
Adolfa st. v znesku din 150.000.—, ing- 
Himmlerja Adolfa ml. v znesku din 50 
tisoč din, Ussarja Maksa v znesku diö 
100.000.—, Scherbaum Helene v znesku 
din 50.000.—, Hausmaningerja Viktor- 
ja v znesku din 100.000.— in Wölfel-a . 
Otona v znesku din 50.000.—. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 14. septembra 1946. 
C II 101/31 

1178. 
Sedež: Maribòr-Tezno. 
Dan vpisa: 3. septembra 1946. 
Besedilo: Anton Pinter, tovarnasu* 

kancev in pletenih ixdelkov, Maribor- 
Tezno, 

Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 
ne komisije v Mariboru od 25. X. I»40' 
opr. št. 2498, se vpiše, da je ta firm* 
prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Maribor«   ' 

dne 3. septembra 1946. 
!A IX .71 
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1179. 
Sedež: Maribor. 
Dan  vpisa: 14. septembra  1946. 
Besedilo: Jos. Pirirh, zaloga usnja in 

uakup surovih kož v Mariboru. 
Na  podlagi  odločbe  mestne  zapleni 

»ene komisije v Mariboru od 12. X. 1945, 
opr. št. 1856, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 14. septembra 1946. 
A  III 107/4 

4 1180. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 20. septembra 104.6. 
Besedilo: A. Podlicssnig in sinovi v 

Mariboru. 
Na podlagi odločbe okrožnega sodišča 

v Mariboru od 13. IX. 1946, opr. št. Spo 
96/46-2, se vpise, 

1. da je odrejena začasna uprava Cop 
Kristi roj. Podliessnig pri tej firmi last- 
nega deleža, 

2. da je imenovan za začasnega upra- 
vitelja Gîolob Franc, delegat pri tej 
firmi. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 20. septembra 1946. 
9 A 10/16 

* 
1181. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. septembra 1940. 
Besedilo: »Romi« dipl. ing. Ernst Mi- 

gliseli, •••••••• družba v Mariboru. 
Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 

ne komisijo v Mariboru od 26. X. 1945, 
opr. št. 2434, se vpiše, da je ta firma 

. prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 12. septembra 1946. 
9 A 111/5 

• 
1182.   . 

<      Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. sèpiembra 1946. 
Besedilo: Splošna stavbena družba • 

o. z. v Mariboru. 
Na  podlagi odločbe  mestne zaplem- 

bene komisije v Mariboru od 15. XI. 
1945, opr. št. 2679, se vpiše, da je ta 
firma prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 12. septembra 1946. 
9 B 10/48 

«83. * 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 14. sentembra 1946. 
Besedilo: Scherbaum & Co, koman- 

dna družba v Mariboru. 
Na  podlagi odločbe mestne zaplem- 

bene   komisije  v  Mariboru  od  17.  X. 
1945. in 15. XI. 1945, opr. št. 2087 in 
2087a, se vpiše, da so deleži družbenika 
kettnerja Ivana Jurija in komanditistov 
dr- Otona Blankeja v znesku din 50 ti- 
**°č in Gustava Šcherbauma v znesku 
<»n 50.000.— prešli v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 14. septembra 1946, 
9 A 18/70 

1181. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 16. septembra 194G. 
Besedlo:  Thema in   Comp,   v   Mari- 

boru. 
Na podlagi odločb mestne zaplembe- 

ne komisije v Mariboru od 25. X. 1945, 
opr. št. 2502, 2503 in 2504, se vpiše, da 
so ta firma in deleža družbenikov Rip- 
perja Emila in Titza Rudolfa prešli v 
državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 16. septembra 1946. 
A III 99/25 

*      i 

1185. 
Sedež: Maribor, 
Dan vpisa: 20. septembra 1946. 
Besedilo: VDM — Luütiahrtwerke Stei- 

ermark, družba z o. z« Maribor. 
Na podlagi odločb mestne zaplembe- 

re  komisije  v  Mariboru od 24.   VIII. 
•5, 17. X. 1945 in 14. novembra 1945, 
opr. št. 1066, 2191 in 3121, se vpiše, da 
je ta firma prešla v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 20. septembra 1946 

B 13/24 
* 

1186. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. septembra 1946. 
Besedilo:  Hcrnian  Wögercr,  tovarna 

mesnih izdelkov v Mariboru. 
Na podlagi odločbe  mestne zaplem- 

bene  komisije  v  Mariboru  od  16.  X. 
1945, opr. št. 2158, se vpiše, da je ta 
firma prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 12. septembra 1946. 
9 A. 64/14 

* 
1187. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 12. septembra Ì946. 
Besedilo:  Ludvik  Zinthauer v  Mari- 

boru. 
Na  podlagi odločbe  mestne  zapleni- 

bene  komisije  v  Mariboru  od  16.  X. 
1945, opr. št. 2166, se vpiše, da  je ta 
firma prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče« v MaWboru 

dne 12. septembra 1946. 
9 A 99/6 

* 
1188. 

Sedež: Maribor. 
Dan  vpisa:  16. septemDra  194C. 
Besedilo: Tvornico »Zlatorog«, Mari- 

bor. 
Na  podlagi odločbe  mestne zaplem- 

bene  komisije  v  Mariboru  od 26.   X. 
1945, opr. št. 2507, se vpiše, da so de- 
lež;  družbenikov  Lettnerja   Hansa  Ge- 
orga, Lettnerja Riharda in dr. Lettner- 
ja Hansa prešli v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 16.' septembra 1946. 

9 A 38/38 

Izbrisi.« 
1189. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 24. septeinbra l^u. 
Resedilo: Kurivonronict d. d. 

Na   podlagi   potrdila   ministrstva   za 
finance LRS z dne 14. IX. 1946, št. 16-11 
F-1946, se tvrdka izbrise, ker se je vpi- 
sala  v  register državnih  gospodarsld'i 
podjetij pri ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. septembra 1946 

i :s    Rg B III IZ273 
* 

1190. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 21. septembra 1946. 
Besedilo: Nabavljalni zavod Slovenij ' 

»Navod«. 
Na podlagi potrdila ministrstva za f- 

nance z dne 14. IX. 1940, št. 8/1—II ? 
1946, se firma izbriše, ker se je vpisa' i 
v register drž. gospodarskih podjetij p: i 
ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. septembra 1946 

Rg A VII 281/13 
* 

1191. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 3. oktobra 1946. 
Besedilo: Državno gostinsko podjetje 

Slovenije »Turist-Hotek. 
Izbriše se firma, ker je vpisana v re- 

gistru drž. gospodarskih podjetij ori 
ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1946. 

Rg A Vili 1D9/3 
* • 

1192. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 3. oktobra 194G. 
Besedilo: Državno trgovinsko podjetje 

Slovenije »Železnina«, 
Firma je bila  izbrisana,  ker je  bila 

vpisana   v  register   drž. gospodarskih 
podjetij pri ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1946. 

Rg A VIII 116/2 

Zadružni register 
Vpisi: 

1193. 
Sedež: Celje; 
Dan vpisa: 17. septemora 1946. 
Besedilo: Stanovanjska zadruga, t 

omejenim jamstvom  v Celju. 
Naloge zadruge so: 
1. da nabavlja stavbišča ter gradi sta- 

novanjske zgradbe in zgradbe, posveče- 
ne zadružni skupnosti; 

2. da nakupuje in posreduje pri na- 
kupu stanovanjskih zgradb za -svoie 
člane; 

3. da organizira nabavo in proizvod- 
njo gradbenega materiala, stanovanjske 
opreme in pohištva; 
\ 4. da oskrbuje stavbne načrte, skire 
in proračune ter zbira in zagotavlja fi- 
nančna sredstva; 

5- da upravlja zadružne zgradbe in 
skupne zadružne naprave in ustanove: 

6. da ustvarja, rezervni in gradbeni 
sklad, kakor tudi druge raznovrstne 
sklade; 

7. da združuje in organizira svoje čla- 
ne v stanovaniskè družine; 
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8. da zastopa interese svojih članov 
pred ljudskimi oblastmi in proti tret- 
jim osebam; 

9. da vrši .propagando in vzgojno de- 
lo na področju stanovanjskega zadruž- 
ništva; 

10. da sodeluje z ljudskimi odbori 
pri reševanju stanovanjskega vprašanja 
in pri izvajanju komunalnih del, koli- 
kor so v zvezi z ustvarjanjem stano- 
vanjskega prostora. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 20. VIII. 1946 za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša 500 (pet sto) 
din in se mora plačati ob vstopu v za- 
drugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih določeno drugače, da se 
nabijejo na zadružni razjasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: 
predsednik, podpredsednik, tajnik in 

toliko članov, kolikor šteje zadruga sta- 
novanjskih družin. Vsaka stanovanjska 
družina mora biti zastopana z enim Čla- 
nom. Po potrebi mora šteti upravni od- 
bor še nadaljnjih 5 do 10 članov. 

Prvi upravni odbor šteje poleg pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika še 
do 20 članov in 4 do 8 namestnikov. 

Poslovna doba prvega upravnega od- 
bora traja do prihodnjega rednega zbo- 
ra, nadaljnjih upravnih odborov pa dve 
leti.   , 

Člani upravnega odbora so: 
Jošt Melhijor, mlinar, Medlog št. 30, 

predsednik, 
Spat Vili, tajnik OLO Celje-mesto, 

Sp. Hudinja št. 60 podpredsednik, 
dr. Lobe Ludvik, sodnik, Celje, Sta- 

netova ulica št. 21, 
Rihteršič Alojz, uradnik, Celje, Jen- 

kova ulica, 
'   Kùnej Franjo, tehnik, Medlog št. 54, 

Lesničar Alojz, blagajnik. Lava št. 
27, 

Mihelič Franc, pek, Celje, MiklavŠki 
hrib št. 1, 

ing. Pristovšek Blaž, Celje, Pečnikova 
ulica št. 20, 

Urbančič Adolf, uradnik, Celje, Cin- 
karniška pot, 

Pirš Martin, delavec, Celje, Lisce 
št. 49, 

ing. SvetliČič Adolf, Celje, Pohorska 
cesta št. 29, 

Mermolja Kazimir, Celje, Medlog 54, 
Korene Viktor, finančni nameščenec, 

Celje. 
Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Zadrugo podpisujeta po dva člana 

upravnega odbora, od katerih enega' 
sme nadomeščati pooblaščeni . uslužbe- 
nec zadruge. 

Okrožno sodišče v Celji 
dne 17. seDtembra 1946 

Zadr VII 30/P 
* 

1194. 
Sedež: Sv. Jurij ob Taboru. 
Dan vpisa: 27. septembra 1946. 
ßesedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom • Sv. Juriju 
ob Taboru.    , „ 

Naloga zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov, b) vnovče- 
vanje pridelkov in izdelkov članov brez 
posrednikov, c) ustanavljanje posebnih 
odsekov, za pospeševanje posameznih 
gospodarskih panog kakor: sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva in gozdarstva, če in dokler ni v 
ietem okolišu posebne zadruge te vrste, 
Č) najemanje in nakupovanje inventarja 
in nepremičnin, kolikor je v zadružno 
korist, d) sklicevanje članskih sestan- 
kov, prirejanje predavanj in tečajev za 
poglobitev zadružne vzgoje in aktivnej- 
šega sodelovanja ter probujanja zadruž- 
ne zavesti. Vse te naloge opravlja radi 
samopomoči in izboljšanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 8. VII. 1945. 

Zadružni delež znaša, sto dinarjev in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih določeno drugače, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 6 članov, ki jih vse voli 
ekupščina z nadpolovično večino glasov 
za dobo treh let.     . •) 

Člani upravnega odbora so: 
Jan Miha, kmet, Ojstriška vas, pred- 

sednik, 
Lesjak Franc, kmet, Sv. Miklavž, 
Kos Franjo, čevljar, Tabor, blagajnik, 
Apat Anton, kmet, Pondor, 
Pustoslemšek Ivan, kmet, Kaplja, 
Dolar Miha, kmet, Loke, 
Cestnik Anton, kmet, Črni vrh, 
Jesenik Danijel, kmet, Ojstriška vas, 
Mandelc Mara, gostilriičarka, Tabor, 

tajnik. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik' in tajnik   upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 27. septembra 1946. 

Zt 83/46 - Zadr. VII 32/2 

1195. 
Sedež: Sp. Sorica št. 15. 
Dan vpisa: 21. septembra 1946. 
Besedilo: Živinorejska, zadruga z 

omejenim jamstvom v Sorici. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 14. aprila 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče -in drugo gove 
do. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja'pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo; Č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
za njih račun po kakovosti ali povpreč- 
no ter to mleko in mlečne Izdelke vnov- 
čuie: d) da v doseso te nalose Dostav- 

lja v svojem gospodarskem okolišu zbi- 
ralnice in po potrebi predelovalnico 
mleka; e) da priskrbi in vzdržuje skup- 
ne pašnike za živino svojih zadružni- 
kov; f) da prireja za svojo zadružnike 
živinsko sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada k 
pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša din 50.— in se 
plača ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
'nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve zadruge se nabijejo na za- 
družni razglasni deski. 

Vabilo na skupščino se objavi na za- 
družni razglasni deski in se pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga poslu- 
je. Vsi člani morajo biti povabljeni na- 
skupščino s pismenim vabilom najmanj 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki od- 
sekov in 4 člani, ki se vsi volijo za do- 
bo 3 let. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Fajfar Peter, posestnik, Zg. Sorica 

št. 23, predsednik, 
Kajžar Janez, posestnik, Sp. Sorica 

št. 6, tajnik, 
Frelih Jakob, posestnik, Zg. Sorica 

št. 1, blagajnik, 
Čufer Janez, posestnik, Sp. Danje 

št. 3, 
Jenslerle Nikolaj, posestnik, Zg. Da- 

nje št. 3, 
Koder Alojzij, posestnik, Davča št. 10, 
Frelih Peter, posestnik, Davča št. 17. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 20. septembra 1946 
Zt 94/46 - Zadr, V-112 

119G. 
Sedež: Vnanjo gorice. 
Dan vpisa: 21. septembra 1946. 
besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom. 
Zadruea je bila ustanovljena na usta- 

novni skupščini dne 30. junija 1946 za 
nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom strokovnjaka prouči terenske 
razmero in izdela obnovitveni načrt za 
svojo vas; b) da pod vodstvom gospo- 
darskega strokovnjaka izdela proračun 
obnovitvenih del za vsakega posamez- 
nega člana in za celotni okoliš; nadajjo 
določi višino obremenitve v delu in te' 
narju in c ,a?ilni načrt za vsakepa 

člana; c) da posreduje med člani ij1 

'.). isko ob' tjo urcdi'ev zenljiškoknjlz- 
nih, služnostnih in drugih event, spor? 
nih odnosov (komasacija); č) da priskr- 
buje kredit za nabavo materiala in iz- 
vedbo obnovitvenih del; d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in po razde- 
ljuj o med svoje člane gradbeni mate- 
rial; e) da. s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih del-vnih moči, pod vodstvom 
tehničnemu strokovnjaka obnovi porus^ 
na naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu; f) "da. P? 
možnosti od pristojnih vojaških •••5". 
iZDOSluio ~xUeanite« dalAvnih mn?.!. *• 
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sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim odre- 
ja delo po njihovi strokovni usposoblje- 
nosti. 

Zadružni delež znaša 'din 400.— in ee 
plača ob vstopu. 
.Vsak zadružnik jamči So z- desetkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev. 
Oznanila zadruge no nabijojo na za- 

kružni razglasili deski. Vabila na skup- 
ino se pošljejo pismeno vsem članom 
najmanj s dni pred skupščino. 

Upravni   odbor   sestavljajo  predsed 
lik, tajnik, blagajnik in 4 člani, ki so 
v«l volijo za dobo treh   let. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za- 
njo podpisujeta po 2 člana upravnega 
°dbora, od katerih sme enega nadome- 
ščati pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
v Alic Fran,   dolavoc,   Notraifje gorice 
£t. 100, predsednik, 

Artač Ivan, delavec, Brezovica 37, 
Pezdir Ciril, delavec, Brezovica 4G, 

„ Zdešar Franc,   kmot,   Vnanje gorice 
*». 41, 

•   Artač Jože, delavec, Vnanje gorice 3G, 
Japelj Tončka, delavka, Notranje, go- 

fice 82. 
Oblak Anton, delavec, Notranje go- 

rice 57. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dn© 20. septembra 1046. 
Zt 02/46 - Zadr V 111/1 

1197. * 
Sedel: Zapotok 
Dan vpisa: 21. septembra 194G. 
ßesedilo: Kmetijska obdelovalna za- 

druga i omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na.usta- 

novni skupščini dne 15. avgusta'1946 za 
nedoločen čas. 

. Namen zadruge je povečati donos, 
zmanjšati prizvajalne stroške, povečati 
svoje dohodke in s tem doseči večjo 
korist za sebe in državo s čim pravil- 
nejšim izkoriščanjem obstoječe ljudske 
in živinsko delovile sile, strojev in 
orodja. 

Zadružni delež znaša din 500.— in se 
plača v petih letih. 

.Vsak zadružnik jamči še s petkrat-- 
nirn zneskom vpisanih deležev. 

Upravni odbor jo sestavljen iz 6 do 
?" članov, ki se volijo za dobo enega 
•teta. , 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Pred- 
sednik upravnega odbora predstavlja 
žadrugo in zanjo podpisuje. 

Člani upravnega odbora eo: 
-   Podržaj Vid, kmet, Zapotok 18, pred- 
alnik, 
_; Steblaj Anica, kmet., Zapotok 20, pod- 
predsednik, 

^akiö Vida, kmet., Zapotok 11,    i 
?oznik Ivan, kmet, Visoko 7, 
Steblaj Marija, kmet., Visoko 4, 
•canoni Marija, kmet., Zapotok 10. 

Okroïno sođišžc • Ljubljani 
" ' dne 20. septembra 1946. 

. Zt 93/46 .— Zadr V 110 

•98., 
Sedež: Dravograd. 
"a" vpisa: 26. avgusta 1946. 
n^pf'ilo; .w?/,Ti|,orojska zadruga z 

•eJenim jamstvom % Dravogradu. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
skupščini dne 10. II. 194G za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da komsijsko izbira za pleme pri- 

merno aivino svojih zadružnikov ter 
vodi o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo :ji kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza: 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
st\ plemensko, in živinorejsko potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo in vnovčuje živino svojih 
članov v živem ali zaklanem stanju; 

6) da provzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečno izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja y 
svojom gospodarskem okolišu zbiralni- 
co in no potrebi predelovalna mleka; 

c) da priskrbi i» vzdržuje skupno 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

f) da prireja za svojo zadružnike sej- 
me, razstave, premovanja, strokovna 
predavanja in kar še spada k pospeše- 
vanju žvinoreje; 

i») da izvaja med svojimi člani >Samo- 
pomoč« za v sili zaklano živino. Po- 
drobnejše določbe predpiše pravilnik, 
ki ga odobri skupščina. 

V krajih, kjer je konjereja razv ta, 
opravlja živinorejska zadruga iste fun- 
kcije tudi za konjerejo. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja vrši 
zadruga delo po odsekih. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svo- 
jih  članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 100.— in se 
plača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo-z nabitjem na 
zadružni oglasni deski. 

U.pravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. Vsako leto se 
izmenja ena tretjina članov odbora... 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po 2 člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati uslužbenec zadruge, ki ga po 
predhodni'načelni .odločbi za to poobla- 
sti upravni odbor. 

Člani upravnega odbora so: 
Kogelnlk Alojz, posestnik, Podklanc 

3, predsednik, ,   . 
Kotnik Ludvik, posestnik, Dobrijo 2, 

tajnik, 
Preglav Franc, posestnik, Črneče 16, 

blagajnik,   . 
Mori Jakob, posestnik, Ojstrica 7 od- 

bornik, '      '.    , 
Duler' Foriunat, posestnik, Libeliče 

2, odbprnik, 
Preglav Ivan, posestnik, Sv. Boštjan 

8, odbornik. -, .   .'  . ,,/ 
Okroži)" '-«t trg, sortisco T Mariboru s 

dne 20.', avgusta  1C4G. . : 
Zadr II141/2 ;   . . 

119!). 
.   Sedež: Sv. Barbara v Halozah. 

Dan vpisa: 20. septembra 1916. ' 
Besedilo: Nabavna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom pri Sr. Bar» 
bari T Halozah. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 18.'avgusta 1940 za nedojpčea 
čas. 

f Naloga zadruge je: a) nabava gospo- 
darskih in življenjskih potrebščin za 
članstvo brez posrednikov, b) vnovče- 
vanje pridelkov in izdelkov članov broz 
posrednikov, c) ustanavljanje posebnih 
odsekov za pospeševanje posameznih' 
gospodarskih panog kakor: sadjarstva, 
vinarstva, poljedelstva, živinoreje, čebe- 
larstva in gozdarstva, će in dokler ai v 
istem okolišu posebne zadruge te vrste, 
č) najemanje in nakupovanje inventarja 
in nepremičnin, kolikor je v zadružno 
korist, d) sklicevatiie članskih ^sestan- 
kov, prirejanje predavanj in tečajev za 
poglobitev zadružne vzgoje in aktivnej- 
šega sodelovanja ter prebujanje zadruž- 
ne zavesti. Vse te naloge opravlja radi 
samopomoči in izboljšanja gospodarstva 
svojih članov, in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 150,— ju se 
plača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo jo omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še s petkratnim zneskom vpisanih 
deležev. 

, Oznanila so izvršujejo tako, da se na- 
bijejo na zadružni razglasili deski. 

Upravni odbor sestavljajo, predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 6 članov, ki jih voli 
.skupščina za dobo 3 let. 

Vsako leto se izmenja tretjina članov 
odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od: 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Rajher Stanko, posestnik, Cirkulane, 

predsednik, 
Jankovič Danica, učiteljica, Medrlb- 

nik, tajnica, 
Korenjak Franjo, posestnik, Cirku- 

lane, blagajnik, .  - .' 
Furman Slavko, posestnik, Poharje, 

odbornik, ... 
Lesjak Ivan, posestnik, Okie, odbor 

nik, 
Arbajter Miha, posestnik, .Paradiži 

odbornik, • v 
Gol Anton, posestnik, Gradišče, od« 

bornik, 
Hercog Franc, posestnik,, Gruškovec, 

odbornik, 
Bedrač Franc, posestni^ Repišče,'od» 

bornik. -., ,    ' • ' 
Okrožno kot <rg. sodišče v Mariboru . 

dne 20. septembra 1946., 
Zadr III1/2 

1200.'_ *'•'•'' 
. Sedež: Sv. Lovrenc na Dravskem DQ- 

lju. 
Dan vpisa: .26." avgusta 1946;   ""••"-• 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim   jamstvom   vi Sr.  Lovrencu rna 
Dravskem jjcJju: ' "• 

Zadruea ie bila ustanovljena •• 
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čini dne 28. julija 1946 za nedoločen 
:as. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružni! v ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo gove- 
do. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo in vnovčuje živino 
svojih članov v živem ali zaklanem sta- 
nju; č) da prevzema oä članov mleko, 
ga predeluje in plačuje za njih račun 
po kakovosti ali povprečno ter to mleko 
in mhčne izdelke vnovčuje; d) da v 
dosego te naloge postavlja v svojem go- 
spodarskem okolišu zbiralnice in po po- 
trebi predelovalnice mleka; e) da pri- 
skrbi in vzdržuje skupne pašnike za ži- 
vino svojih zadružnikov; f) da prireja 
za svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
stave, premovanja, strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje; g) da izvaja med svojimi člani 

^snmopomoč« za v sili zaklano živino. 
Podrobnejše določbe predpiše pravilnik, 
lei ga odobri skupščina. 

V krajih, kjer je konjereja razvita, 
' *pravlja živinorejska zadruga iste fun- 

kcije tudi za konjerejo. Zaradi uspeš- 
nejšega poslovanja vrši zadruga delo po 
odsekih. Vse te naloge opravlja rad 
samopomoči in izboljšanja gospodarstva 
ivojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 100.— in 
le plača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
lamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
lanih deleže.. Oznanila se nabijajo na 
tadružni razglasn'   eski. 

••--ravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
liki odsekov in 9 članov, ki j:h voli 
ikupščina za dobo treh let. Vsako leto 
<e rmenH ena tretjina članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
eta p dva člana upravnega odbora od 
taterih .Tie enega nadomeščati usluž- 
>enec zadruge, ki ga po predhodni na- 
ieln: odločbi za to pooblasti upravni od- 
sor. 

Člani upravnega odbora so: 
Korošec Martin posestnik Sv. Lov- 

•enc na Dravskem polju, predsednik, 
Peršuh Jože, uradnik. Sv. Lovrenc na 

Dravskem polju, tajnik, 
Medved Ivan, posestnik, Mihovci, bla- 

fajnik, 
Kozar Martin, oskrbnik, Majšperk, 

»dbornik, 
Korošec Jože, posestnik, Sveča, od- 

bornik, 
Pernat Franc, posestnik, Pleterje, od- 

bornik, 
Draskovic Franc, posestnik, Dragonja 

ras, odbornik, 
Sagadin Andrej, posestnik, Mihovći, 

odbornik, 
Krnetec Jože, posestnik, Cirkovci, od- 

bornik, 
Skart   Štefan,   posestnik.   Jablanje, j 

odbornik, - .     r     - 

Lah Jo.v._, posestnikov sin, Pongerce, 
odbornik, 

Korpič Jc/.e, posestnik, Apače, od- 
bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dno vor,, avgusta 1946. 
Zadr II 143/2 

iaw. 
Sedež: Zg. Duplck — okraj Maribor- 

okolica. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Zg. Du- 
pleku. 

Naloga zadruge je: a) nabava in pro- 
daja gospodarskih in življenjskih po- 
trebščin za članstvo brez posrednikov; 
b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednika; c) najemanje 
in nakupovanje inventarja in nepremič- 
nin, kolikor je to v zadružno korist; d) 
ustanavljanje in sodelovanje pri usta- 
navljanju -poslovalnic in oddajališč, za- 
družnih gostiln in podjetij, zaradi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov; e) 
sklicevanje članskih sestankov, prireja- 
nje predavanj in tečajev za poglobitev 
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelova- 
nje ter prebujanje zadružne zavesti. 
Vse te naloge opravlja radi samopomo- 
či in izboljševanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 300.— in se 
plača ob vstopu v zadrugo ali pa v 10 
enakih •.-.seûnih obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se izvršujejo tako, da se 
razglase v zadružnem glasilu in da se 
nabijejo/•• zadružni razglasni deski na 
sedežu uprave in vseh podružnic. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik in toliko članov uprav- 
nega odbora, kot je poslovalnic, vse pa 
voli skupščina za dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja ena tretjina 
članov odbora. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in en član upravnega 
odbora oziroma dva člana upravnega 
odbora ali pa po en član upravnega od- 
bor in po en nameščenec, ki ga po pred- 
hodni načelni odločbi skupščine uprav- 
ni odbor pooblasti in ga prijavi za vpis 
v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Seljak Vinko, rudar, Zg. Duplek, 

predsednik, 
Ribič Jožef, posestnik, Sv. Martin pri 

Vurbergu, podpredsednik, 
Kramberger Anton, posestnik, Zg. 

Duplek, odbornik, 
Drozg Janko, posestnik, Sp. Duplek, 

odbornik, 
Grašovnik Marija, posestnica,. Sv. 

Martin, odbornik, 
Alt Ivan, posestnik, Ciglence, odbor- 

nik,  • 
Poštrak Franc, zidar, Sp. Duplek, od- 

bornik. 
Okrožro kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 26. avgusta 1946. 
1     -•-•-' Zadr-•142/2 

Spremembe in dodatki: 

1202. 
Sedež: Izlake. 
Dan vpisa: 17. septembra ï94a. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga • o. J> 

v Izlakih. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora- 

&653?"W5?rija,  Guna Viktor in Koleno 
Alojzij, vpišejo 6e novoizvoljeni člani: 
Dolinar Ivan, posestnik, Dolgo brdo 1'» 
Smrkolj Alojz, posestnik, Trojane, Zu- 
pančič Albin, tajnik KLO Šemnik, Aru 
Jože, posestnik, Podlipica, Planko Leo- 
pold, poslovodja, Dolenja vas, tajnik in 
Vrtačnik Franc,   posestnik,   Sv. Lam- 
bert. Dittò^ok Urban je blagajnik. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. septembra 1946 

4    Zadr VII 21/6 

1203. 
Sedež: Ljubno ob Savinji. 
Dan vpisa: 23. septembra 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j« 

v Ljubnem ob Savinji. 
Izbrišejo se člani načelstva: 
Brunet Jože, DruSkovič Karel, Sušnik 

Valentin, Juvan Jože, Prepadnik Aloj& 
in Golob Martin, 

vpišejo se novoizvoljeni člani: 
Jamnik Franc, pos. sin, Ter št. 77, 

predsednik, 
Šerbela AÌ>-*nc, pos. sin, Ljubno št* 

107, tajnik, 
Nareks Franc, posestnik, Ljubno št. 

10, blagajnik, 
Pevec Franc,, delavec, Radmirje, 
Pahovnik Ivan, posestnik, Luče št. 3 

in 
Podkrižnik Franc, posestnik, Ter 

št. 48. 
Okrožno sodišče v Celju 

-dne 23. septembra 1946. 
Zadr. VI 155/7 

1204. 
Sedež: Ponikva ob j. z. 
Dan vpisa: 17. septembra 1946. 
Besedilo: Vodovodna zadruga rcg. z*' 

druga z o. z. v Ponikvah ob j. ž. 
Izbrišeta se člana upravnega odbora 

Komar Ljudevit in Ošlak Anton, vpišeta 
pa se člana Rižnar Maks, pek v Ponikvi, 
in Zdolšek Ivan mL, posestnik v P<>nl" 
kvi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 17. septembra 1946. 

Zadr III 231/11 

1205. 
Sedež: Rogaška Slatina. 
Dan vpisa: 17. septembra 1946.        , 
Besedilo: Učiteljski dom v Rogasi 

Slatini z. z o. j. , 
Izbrišejo se člani upravnega od00/.^' 

Glinšek Ivan, Gnus Anton in Jurko vit- 
ko, vpišejo pa se novoizvoljeni c^j" 
Verk Miloš, šolski upravitelj v Sv. fr»' 
žu, Rataj Oskar, učitelj v Sv. Križu, £°» , 
Jože, profesor v Rogaški Slatini, AJi»* 
Jožica, učiteljica v Rogaški Slatini J». 
Sotošek Zdravico, šolski upravitelj.v «^ 
gatcu. i  ni ' 

Izbriše se zaznamba, da se z odio*? ^ 
[pi- »îtnîrin imrmi/i 7.Q Sn, štaiersKO 
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«Ine 30. VI. 1043, IIa 3547ß-18a, zadru- 
ga v zadružnem registru izbrise 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 17. septembra 1946. 

Zadr V 58/33 

1206. 
Sedež: Trbovlje. 
Dan voisa: 27. septembra 104G. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. v Trbovljah. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Gorjup Slavko, Ham Andrej, ZavrŠnik 
Slavka, Juvau Jernej, škufca Ludvik in 
Dolar Alojz, 

vpišejo se: Kočar Alojz, nameščenec, 
TrbovljeRetje St. 154, tajnik, 

Jesih Alojz, klepar, Trbovlje-Sv. Urli 
St. 77, 

Toplikar Alojz, nameščenec, Trbovlje- 
Retje št. 115. 

Odslej se glasi prvi stavek in začetek 
drugega 'stavka 10. člena pravil: 

Upravni odbor,sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov In 0 članov, ki jih vse voli 
skupščina z nadpolovično večino glasov. 
Prav tako izvoli skupščina tri namestni- 
ce. • 

Prvi in drugi stavek' 14. člena pravil 
se glasi: 

Nadzorni odbor jo sestavljen  iz 15 
. članov. Ulano nadzornega .odbora in 5 
namestnikov voli skupščina z nadpolo- 
iviuno večino glasov. 

.Novi 17. člen se glasi:    ,    ,, - 
Zadružniki izvolijo na .vsakih 25 čla- 

nov po enega delegata in na vsakih za- 
četih 25 članov po enega delegata. Izvo- 
ljeni delegati predstavljajo skupščino 
ter imajo vse pravice, ki jih določa 
16. člen zadružnih pravil. 

Okrožno sodišče t Celju 
dne 27. septembra 1Ö46 

Zadr. V» 125/6 

1207. ' 
. SodoZî Kranj. 

Dan vpisa: 3. oktobra 1940. 
Besedilo: Gorenjska mlekarska za- 

druga v Kranju, zadruga i omejenim 
Jamstvom. 

Na podlagi odločbe ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo z, dne 2ö. ix. 
1946. št. 5556/19, je prešla zadruga v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorji:        v * MV 
1. Mam Franc,, računovodja pri rav- 

nateljstvu Mlôkopromçta v Ljubljani; 
2. inž, Lasič Anton, upravnik mlekar- 

sko sole v Kranju; 
•   3. šefman Franc, poslovodja mlekar- 
je v Cirčičah. 

' Likvidacijska lirma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji« 
> Podpis firme: 2a likvidacijsko firmo 
podpisujeta po dva likvidatorja skupno 
teko, da postavita pod besedilo firme 
svoja podpisa. 

Okrošno sodišče r Ljubljani 
«••• 3. oktobra 194Ô, 
'     Zadri 64/9 

1208. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1040. 
Besedilo: Lovska zadruga i omejonim 

jamstveni v Ljubljani. 
Na skupščini dne 4. avgusta 1946 so 

se sprejela nova pravila. 
Naloga zadruge je: 
a) oskrbovanje članov z orožjem, stre- 

livom in lovskim priborom; 
b) oskrbovunje članov z vso potrebno 

lovsko opremo; 
c) sprejemanje rabljenega orožja, pri- 

bora in lovsko opreme v komisijsko pro- 
dajo; 

č) vzdrževanje delavnic za izdelavo in 
popravilo orožja, lovskega priboru, 
opremo ter delavnic za prepariranje in 
gučenje živali ter montiranje trofej; 

d) gojitev divjadi v zakupnih loviščih 
za pridobitev pomladita; 

e) oskrbovanje članov z živo divjadjo 
za osvežltev-krvi, 

f) oskrbovanje članov d lovskimi psi; 
g) zbiranje in prodaja vplenjeno div- 

jadi, divjačine in kož; 
h) izdajanje in zalaganje lovske litera- 

ture; 
i) gradnja lovskih domov in posto- 

jank; 
j) ustanavljanje poslovalnic po vsem 

ozemlju LR Slovenije; 
k) sklicevanje članskih sestankov, 

prirejanje predavanj in tečajev za pra- 
vilno lovsko pospodarstvo, za. poglobitev 
zadružne vzgoje in aktivnejše sodelovu- 
nje ter okrepitev zadružne zavesti. 

Zadružni delež znaša 150 din. 
Vsak ; zadružnik jamči že s petkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev. 
: Priobčitve Članom se nabijejo na za- 
družni razglasni deski in objavijo v lov- 
skem strokovnem glasilu. 

Vabilo na občni zbor se mora objaviti i 
najmanj 14 dni pred občnim zborom v ' 
strokovnem lovskem glasilu, ki izhaja v 
LRS, če tega ni pa v dnevnem časopisju. 
Poleg tega so objavi tudi na zadružni 
deski in pošljo vsem okrajnim lovskim 
svotom. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
njegov namestnik, tajnik, blagajnik, 
upravnik in toliko članov, kolikor je 
okrajnih lovskih svetov v LRS. Prvi 
upravni odbor, ee izvoli za eno leto; 
poznejo traja funkcijska doba tri leta. 
Predsednik, njegov namestnik, tajnik, 
blagajnik in upravnik so Izvolijo za tri 
leta, od ostalih pa se vsako leto izmenja 
ena tretjina članov, kakor jih prvi dve 
leti določi žreb. . , 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik, za obveznosti 
zadruge pa blagajnikov njuni odsotnosti 
pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati pooblaščeni nastavljenec zar 
druge. '•' 

Izbrišejo se Člani upravnega odbora: 
dr. Tavčar Ivan. dr. Loka r France, Me- 
den Viktor, Kocjan Janko,1 Bahovec Ivan 
in Per Franjo. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: : 
dr. Dular Milan, predsednik^ .; 
Fabiani Pavel, preds. namestnik, 

, - Janežič Pavel, tajnik, 
/Anäik; Jože, blagajnik, ,< 

êifrer Albin, upravnik, 
Ilerfort Viktor iz Ljubljane,      ' 
liremec Tone iz Celja, 
Rajh Mirko iz Ljutomera, 
Orožnik Jože Iz Trbovelj, 
dr. Kovačcc Janko iz Maribora, 
dr. Šalamun Franjo iz Ptuja, 
Pestotnlk Janko Iz Kamnika, 
Podkrižnik Marlin in Xranja 
Klun Ivan iz Ribnice, 
dr. Furlan Tone iz Novega mesta, 

. dr. Tusulin Rasto iz Črnomlja, 
Medved Branko iz Krškega, 
Lovrenčič Alojz iz Starega trga,   , 
JezovSek Vladimir iz Murske Sobote. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
<iue 3. oktobra 1940. 

Zadr IV 88/23 

120!). 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vnisa: 24. septembra 1940. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga pekovskih mojstrov, zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Ljubljani. 

Na podlagi odločbe MLO — za okrož- 
no meato Ljubljano z dne 17. IX. 1946, 
št. T P 1308l)'i0, je prešla zadruga v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorja: Zore Rudolf uradnik pe- 
kovske zadruge v Ljubljani, Rožna uli- 
ca Št. 9, 

Požar Vinko, pekovski mojster v 
Ljubljani, Vodmatska ulica št. 27. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorja •••••• 
podpisujeta likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljublja»' 
.'•.' dne 21. septembra 1946, 

Zadr 1 50/11 

1210. 
Sedež: Ljubljana, 

- Dan vpisa: 19. septembra 1940. 
B ^edil I. delavsko kousumno aru- 

Stvc, zadruga z neomejenim jamstvom • 
Ljubljani. 

Izbrišejo LO člani upravnega odbora: 
dr. Gosar Andrej,' Krvina Ivan, Novak 
Avgust, Pavlin Ivan, dr. Ćeferin Ëmil, 
Prokurist Kocmur Alojzij in začasni 
upravitelj, Vilfan Ernest ter Fras Ivan.. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Pitako Vilko, Ilirska ulica 27, Vilfan 
Ernest, Dimičeva ulica 10, Klasinc Jan- 
ko, Rožna dolina c. VI, št. ,14, Stri- 
tar Alojzija, Gosposka ulica'9, vsi v, 
Ljubljani, Travnikar Miha, Polje 180 ia 
Lombardo Leopoldina, Glince-Vič. Sfbe. 
niška 15. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 18. septembra 1916. 

Zadr III 53/iOO v 

1211. *      *    " . 
. Sedež: Moše.       , , ' 

Dan vpisa: 24. septembra 1946, 
Besedilo: Kmetijska strojna zadruga 

v Mošah, zadrega z omejenim jamstvom. 
Na skupščini dno 14. julija 1946 so 

se sprejela nova pravila.  , 
• Naloga zadruge je:   a)   da nabavlja 

kmetijsko 'strojo in jih odstopa svojim 
zadružnikom v uporabo;, b) da ustanav- 
lja mehanične delavnice za oskrbo in ' 
popravo motornih strojev; c) da izdaja 
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motorne stroje članom v uporabo pod 
vodstvom lastne strokovne moči; č) da 
zaradi zaščite in oskrbe strojev postav- 
lja potrebna poslopja, prav tako tudi 
pri svojih poslovalnicah. 

Zadružni delež znaša din 100.—. 
Vsak zadružnik jamči še z enkratnim 

zneskom vpisanih deležev. 
Zadruga objavlja svoje priobčitve •• 

zadružni razglasni deski. 
Vabilo na skupščino se objavi na za- 

družni razglasni deski in se pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga po- 
sluje. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik- 
tajnik, blagajnik in dva člana. Upravni 
odbor se voli za dobo treh let. Vsako 
leto izstopi tretjina odbornikov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če eta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Zlata Jakob, Stenovc Janez, Zlata Janez 
in Tršan Franc. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Burgar Jakob iz Moš št. 7, 
Firinger Jernej iz Moš št. 6, 
Šink Jožef iz Moš št. 5 in 
Jenko Andrej iz Dragočajne št. 6. 

Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani 
dne 18. septembra 1946. 

Zadr II 94/32 
* 

1212. 
Sedež: Selca nad Školjo Loko. 
Dan vpisa: 3- oktobra 1946. 
Besedilo: Strojna zadruga Selca nad 

škof jo Loko z. z o. j. 
Na redni letni skupščini dne 19. maja 

194G so bila sprejeta enotna pravila. 
Naziv zadruge odslej: Kmetijska stroj- 

na zadruga z omejenim jamstvom, Selca 
nad škofjo Loko. 

Naloga zadruge je: a) da nabavlja 
kmetijske stroje in jih odstopa svojim 
zadružnikom v uporabo; b) da ustanav- 
lja mehanične delavnice za oskrbo in 
popravo motornih strojev; c) da izdaja 
motorne stroje članom v uporabo pod 
vodstvom lastne strokovne moči; č) da 
zaradi zaščite in oskrbe strojev postav- 
lja potrebna poslopja," prav tako tudi 
pri svojih poslovalnicah. 

Zadružni delež znaša 100 dinarjev in 
se mora vplačati ob vstopu. 

Vabilo na skupščino se objavi na za- 
družni razglasni deski in se pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga po- 
sluje. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik in 3 Člani, ki se volijo za 
dobo 3 let.      , 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik, v odsotnosti 
pa dva za to pooblaščena člana uprav- 
nega odbora. 
-   Izbriše se član upravnega odbora Po- 
dreka Franc. 

Vpiše se nov član upravnega odbora 
Leben Janež, Selca št. G6. 
Okrožno kot trg. sodišče v Ljubljani 

dne 3. oktobra 1946;     '" 
Zadr II 79/3      - 4' 

1213. 
Sedež: Škofja Loka. 
Dan vpisa: 24. septembra 1946. 
Besedilo: Mlekarska zadruga z •••- 

jejiiin jamstvom v Skofji Loki. 
Na skupščini dne 14. aprila 194C so 

se sprejela nova pravila. 
Zadruga se odslej imenuje: Živino- 

rejska zadruga z omejenim jamstvom v 
Skofji Loki. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo gove- 
do. Molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; c) da nabavlja plemensko živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske po- 
trebščine za svoje zadružnike ali posre- 
duje tako nabavo in vnovčuje živino 
svojih članov v živem ali zaklanem sta- 
nju; č) da prevzema od članov mleko, 
ga predeluje in plačuje za njih račun 
po kakovosti ali povprečno ter to mle- 
ko in mlečne izdelke vnovčuje; d) da v 
dosego te naloge postavlja v svojem go- 
spodarskem okolišu zbiralnice in po po- 
trebi predelovalnice mleka; e) da pri- 
skrbi in vzdržuje skupne pašnike za ži- 
vino svojih zadružnikov; f) da prireja 
za svoje zadružnike živinske sejme, raz- 
stave, premovanja, strokovna predava- 
nja in lear še spada k pospeševanju, ži- 
vinoreje; g) da izvaja med svojimi čla- 
ni samopomoč za v sili zaklano ži- 
vino. 

Poslovni delež znaša din 100.— za 
vsaka začeta 2 ha obdel. zemlje. 

Vsak zadružnik jamči se z dvakrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve na 
razglasni deski. Vabilo na skupščino se 
objavlja poleg tega v zadružnem glasilu, 
2-Nova zadruga«. 

Upravni/ odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in G članov, ki se vsi vo- 
lijo za dobo 3 let. Vsako leto izstopi 
tretjina odbornikov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpisujeta po dva člana 

upravnega odbora, od katerih sme ene- 
ga nadomeščati od upravnega odbora 
pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Hartman Franc, Lušina Franc in Star- 
man Andrej. 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Kalan Franc iz Suhe št. 33, predsednik, 
Dagarin Jernej v Puštalu št. 46, tajnik, 
Hafner Pavel iz Škofje Loke, blagajnik, 
Kuralt Franc iz Zabnice št. 23, Gegner 
Janez iz Zabnice št. 33, Kalan Anton iz 
Gosteč št. 10,   Jenko Franc  iz Pevna 
št. 6, Novinec Janez iz Godešiča št. 23, 
Zoutar Janez od Sv. Duha št. 38. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 18. septembra 1946. 

Zadr II 104/65 
*       * 

1214. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 20. septembra 1946. 
Besedilo: Tiskarna Sy. ' Družine • 

omejenim iametrom v Hursld Soboti. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- » 
ga odbora: 

Klekl Jožef, /.upnik v CrenJovcih, 
' Varga Štefan, /upnik pri Sv. Heleni, , 
Bejek Janko, župnik pri Sv. Sebasti- 

janu, 
Holsedl Anton, kaplan v Dolnji Len- 

davi, 
vpišejo   s.e    pa    novoizvoljeni   ilani 

upravnega odbora: 
Celeč  Ferdo,   uradnik, Rakičan, 
Nemec Matija,  župni upravitelj,  Ka« 

pela 1, 
Kerec Franc,    uradnik, Murska    So- 

bota, 
Vass Jožef, posestnik, Martjanci 6& 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 20. septembra 1946. 

Zadr II 9/24 
* 

1215. 
Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 26. avgusta 1946. 

,   Besedilo:    Živinorejska    zadruga    t 
omejenim jamstvom v Ormožu. 

Izbriše se dosedanji član upravnega 
odbora Kočevar Jožef, kmet v Obrežu, 

vpišejo   se   pa   novoizvoljeni   člani 
upravnega odbora: 

Lukman Štefan, posestnik, Krčevina, 
Škrlec Alojz, posestnik, Svaci, 
Ozmec Franc,- posestnik, Sv. Lenart,   • 
Kirič Ivan, posestnik, Litmerk, 
Plaveč Anton, posestnik, Loperšice, 
Turin Anton, posestnik, Ivanjkovci 
Ozmec Gustav, posestnik, Ormož, 
Korpar Janez, posestnik, Osluševci, 
Irgl Franc, 'Veterinar, Ormož. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 26. avgusta 1946. 

Zadr. II 112/• 
* 

1217. 
Sedež: Prcvalje. 
Dan vpisa: 20. septembra l94l>. 
Besedilo: Lesno-produktivna zadrugu 

z o. j. v Prevaljah. « 
Na skupščini dne 10. VI. 1946 so bila 

spremenjena zadružna pravila v čl. 5- 
tako, da vsak zadružnik jamči še z de- 
setkratnim zneskom vpisanih deležev. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 20 septembra 1946,' 

Zadr II 80/7 
* 

1218. ^ 
Sedež: Spodnje Hoče. 
Dan vpisa: 9. september 1946.- 
Besedilo:  Nabavna  in  prodajna   za- 

druga z omejenim "jamstvom v HočaU. 
Vpišeta se na  novo izvoljena  člana 

upravnega odbora: 
Koren  Avgust,  železničar,  Sv.'  Mi- 

klavž št. 3 in .      f 
Premzl Ivan, delavec, Sv. Miklavž. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 9. septembra 1946, 

Zadr II 110/5 

1216. * 
Sedež: Sv. Ožbalt ob Dravi. 
Dan vpisa: 23. avgusta 194G. 
Besedilo:  Nabavna in   prodajna  •• 

druga z o. j., Sv. Ožbalt ob Dravi. 
Izbrišejo se dosedanji člani upravne . 

ga odbora: Lep Jurij, mizarski-moj' 
ster.  Vurmat:   „Odar  Franc, 'uradnik; 
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Vurmat; Rauh Andrej, posestnik, Vur- 
Diat; Vrabar Rajko, poslovodja, Kapla. 

Vpišeta   se  pa  novoizvoljena  člana 
upravnega odbora: 

Volmajer Simon, čevljarski mojster, 
•Vurmat, jn 

Jerič Ivan, kmet na Remšniku. 
Okrožno kot trg. sodišče • Mariboru 

'ne 23. avgusta 1046. 
Zadr II 95/5 

1219. 
Sedež: Semič. 
Besedilo:    Obnovitvena    zadruga    t 

omej. jamstvom \ Semiču. 
Na podlagi zapisnika občnega zbora 

z dne 16. IV. 1946 se izbrišeta izstopiv- 
ša načelstvena člana Cesar Alojz in Ser- 
celj France ter se vpišeta novoizvoljena 
člana načelstva, in sicer Plut Alojz iz 
Semiča št. 25 kot tajnik in Kovač Fran- 
ce iz Kota kot blagajnik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Novem 
mestu 

''ne 16. junija 1946. 
Zadr II 46/2 

izbrisi: 
1220. 

Sedež: Domanjšovci. 
Dan izbrisa: 3. septembra 1946. 
Besedilo:  Nabavna   in   prodajna  za- 

druga z omejenim jamstvom v Domanj- 
šovcih. 

Zaradi izvršene likvidacije se v za- 
družnem registru izbriše ta zadruga. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

/ •    dne 3. septembra 1946. 
Zadr II 38/14 

* 
1221. 

Sedež: Negova. 
Oan izbrisa: 10. avgusta 1946. 
Besedilo: Agrarna kreditna zadruga 

z omejenim jamstvom v Ncgovi v likvi- 
daciji. 

Zaradi izvršene likvidacije. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 10. avgusta 1946. 
Zadr* II 20/10 

Z 589/46—7 
T 

3916 

Poklic dedičev neznanega 
bivališča 

Padežnik Jožefa roj. Kropej, preužit- 
karica v Novi vasi št. 12 pri Slov. Ko- 
njicah, je dno 3. VIII. 1946 v starosti 
84.let umrla. Zapustila je 2 pismeni 
oporoki z dne 18. XII. 1938 in iz leta 
1941. 

Kot oporočna dedinja pride med-dru- 
gimi v poštev tudi hči pokojnice, Ro- 
ža Treimer, ločena Anšel (Anschl) roj. 
Padežnik, stara 45 let, šivilja, nazadnje 
stanujoča v Gradcu, Pestalozzistrasse 
13/1 V., r trija in njena dvajsetletna 
hči Anschl Trude, uradnica istotam. 

Imenovani, o katen^ že več let ni no- 
bo»<r-^ KiasUf se | vivi le, da se v 
enem letu od danes javijo pri terri so- 
dišču. Po preteku tega roka se bo zapu- 

' ščina obravnavala z ostalimi dediči in s 
: Postavljenim skrbnikom Koželjem Kar- 

lom, posestnikom v Novi vasi št. 12. 
Okrajno  sodišče v  Slov. Konjicah, 

odd. HI., 
dne 8. oktobra 1946. 

I Sp 388/46 3846 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Dimč Martin, rojen 20. III. 1908 v Se- 
nušah, samski, zakonski sin pokojnih 
Franca in Marije roj. Arh, je služil kot 
graničar 28. graničarske čete v Care- 
vem selu v Južni Srbiji. Od tod. se je 
zadnjikrat javil okrog 1. IV. 1941 svo- 
jemu, sedaj že pokojnemu bratu Dimču 
Francu. Od tega časa pa ni o njem no- 
benega glasu več.    . 

Ker je tedaj upravičena domneva, da 
je Dimč Martin mrtev, se uvaja na 
predlog njegovega brata'Dimča Janeza, 
pos., Nemška gora 6, p. Leskovec, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poživlja, da to javi sodišču 
ali skrbniku Dimču Janezu, posestniku, 
Nemška gora 6, p. Leskovec. 

Po 30. IV. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 8. oktobra 1946. 

I Sp 487/46 * 3847 
Tolas Anton, delavec iz Gaber ja 10, 

p. Dobova, stanujoč v Vukovaru, dela- 
vec v tovarni sBate«. je odšel l. 1935. 
od doma v Vukovar, od koder se od 
tedaj ni več oglasil. Bivša jugoslovanska 
oblast ga, je videla, a ga ni mogla iz- 
slediti. 

Tolas Andrej, delavec iz Gaberja 10, 
je odšel 1. 1938. kot delavec v Nemčijo, 
od koder se je zadnjikrat javil 1. 1941. 
svoji sestri. Od tedaj ni nobenega glasu 
več o njem. 

Ker' je tedaj uprajičena domneva, da 
sta brata Tolas Anton in Andrej mrtva, 
se- uvaja na predlog njihovega brata 
Tolasa Ivana, posestnika v Gaberju 10, 
p. Dobova, postopanje za proglasitev za 
mrtva. 

Vsakdo, komur je o pogrešanima kaj 
znano, se poziva, da to javi sodišču. 

Po 4. I. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnj« odločilo o proglasitvi pogreša- 
nih za mrtva. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 4. oktobra 194t>. 

IV Sp 1878/46 * 4743 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Cmak Leopold, rojen 14. IX. 1914 v 
Drešiji vasi pri Petrovčah, mizarski po- 
močnik v Doberteši vasi, KLO Sv. Peter 
v Sav. dolini, je odšel v partizane 1. junija 
1944 in se je udeleževal borb v Šlandrovi 
brigadi. Dne 17. oktobra 1944 je bil v bor- 
bi pod Klancem v Žužemberku hudo ra- 
njen in zajet od domobrancev. 

Po izpovedi prič so domobranci vse za- 
jete ranjence y neposredni blizini slekli in 

pobili. Ker je potemtakem verjetno, dà -j£ 
bil imenovani dne 17. X. 1944 ubit, se 
uvede na prošnjo njegove žene Cmak Te- 
rezije, tovarniške delavke na Polzeli, po- 
stopanje v dokaz smrti, ter se izdaje po; 
ziv, da se o pogrešanem do 31. XII. 1946 
poroča sodišču ali obenem postavi j en enu 
skrbniku tov. Mlakarju Janezu, sod. lisluž- 
bencu v Celju. 

Po preteku tega roka in po sprejemu do- 
kazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 26. septembra 1946. 

* 
IV Sp 1839/46—2      . 3686 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Zorko Marija roj. Beve, roj. 2. februarja 
1900 v Slancah pri Telmrjih, kmetica v Vi- 
zorah št. 12 pri Novi cerkvi, je bila okto- 
bra 1944 odvedena v taborišče Rawens- « 
brück, kjer je po izpovedbah prič umrla v 
začetku aprila 1945. 

Ker je potemtakem verjetno, da je ime- 
novana umrla, se uvede na prošnjo nje- 
nega moža Zorka Jožeta, pos., Vizore 
št. 12, p. Nova cerkev, postopanje v dokaz 
smrti ter se izdaja poziv, da se o pogrešani 
do 31. decembra 1946 poroča sodišču ali 
obenem postavljenemu skrbniku Mlakarju 
Janezu, sod. usi. v Celju. 

Po preteku tega roka in izvedbi dokazov 
se '"O odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 21. septembra 1946. 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

IV Sp 17^85/46-2 3314 
Bauer Emil, roj. 10. II. 1896, orož- 

nik v pokoju, nazadnje stanujoč y Št. 
Pavlu pri Preboldu, je bil dne 12. ma- 
ja 1945 aretiran in odveden nežna no- 
kam ter se od tedaj dalje ni več. ja- 
vil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrt'., se 
na predlog njegove ženo Bauer Ljudmi- 
le, zasebnice v Zamostecu št. 38.,p. So- 
dražica pri Ribnici na Dolenjskem, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da sé o pogre- 
šanem poroča sodišču ali s tem postav- ' 
1 j enemu skrbniku Vašu Odonu, sodne- 
mu nameščencu v Celju. 

Bauer Emil se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. VI. 1948 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 3. septembra 1946. •   . 

IV Sp 1685/46-3 <&12 
Mravljek Karol, rojen 5. X. 1912, po-   \ 

ročen, nazadnje ključavničar-v Št; :Jan- 
žu pri štorah, je bil do 15. X. 1944, pri 
partizanih, v   •.  bataljon-      Slân'drove 
brigade na" Dolenjskem. Tesa, dnje ie, bil 
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zajèt od domobrancev in po izjavi ne- 
kega tovar.ša kar na nip tu ustreljen, 
ud tega dne ni več sledu o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Mrav- 
Ijeli Nežike, to\..rni"ke delavke iz Št. 
Janža pri storah št. 1, postopanjo za 
proqlasitev za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču al s tem postavljenemu skrbniku 
Vašu Odonu, sod. uslužbencu v Celju. 

MravijpU Karel se poziva, da se zgla- 
si pri popisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Celju 
'dne 3. septembra 1046. 

* 
IV Sp 1603/46-4 3803 

Padar Leopold, rojen 27. IX. 1013, 
rudt.r v Hudi jami, nazadnje stanujoč 
pri Sv. Jcdrti št. 53 nad Laškim, jo bil 
kot vojak nemške vojske dno 81. XII. 
1044 na izvidnern pohodu pogrešan. Iz 
njegovega zadnji.,, a pisma z dne IX. 
194-* je raz ' Ino, da jo nameraval po- 
begniti iz nemške vojsko k partizanom. 
Verjetno je nadel, ker od takrat ni no- 
benega glasu več o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Padar Marije 
od Sv. Jedrto št. 40 prj Laškem, uvaja 
postopanje za proglasitev za mrtvega, 
ter ee izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali e tem postavljenemu 
skrbniku Mlakarju Janezu, sodnemu 
uslužbencu v, Celju. 

Padar Leopold se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali <Ia drugače 
da kakšno vest od sebe. 

Po 1. I. 1048 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi imenova- 
nega za mrtvega. 

Okrajno sodišče • Celju 
dne 1. oktobra 1046. 

IV Sp 1757/46-3 3313 
Vodušek Ivan, rojen 11. V. 1922 pri 

Sv. Uršuli pri Dramljah, oženjen, del. 
in posestniški sin prj Sv. Uršuli št. 3, 
je bil v letu 1942. od Nemcev mobilizi- 
ran. • jeseni 1943 je bil poslan na ru- 
sko fronto in je od 23. XI. 1943 po spo- 
ročiju tovarišev pogrešan. 

Ker Je verjetno, da je imenovani v 
tej vojni padel in da bo nastopila za- 
konita dc„ ..eva smrti, se uvede na 
prošnjo njegove žene VoduŠek Harije, 
gospodinjske pomočnice v Ljubljani, Bo- 
horičeva 16, postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem pproča sodišču ali postav- 
ljen i skrbniku Vašu Odonu, sodne- 
mu uslužbencu v Celjuv 

Po 1. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vično krošnjo odločilo o , proglasitvi 
• mrtvega. 

Okrajno sodišče v Celja 
in& 3. septembra 1946. 

1 Sp 152/46-2 3845 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Glušič Ciril. pos. sin v Dolu-Suhi 

št. 7, rojen 5. VI. 1021 btotam, je bil 
meseca oktobra 1942 mobiliziranv nem 
»ko vojsko in poslan na rusko fronto 
Bil je v bojih pri Orelu, avgusta 1943 
pa Je prišlo obvestilo jvoveljstva, da ga 
od 11. julija 1943 pogrešajo. Od tedaj 
nI nobenega glasu več o njem.        j 

Ker je torej verjetno, da je Glušič 
Ciril umrl, se uvaja na predlog njegove 
matere Glušič Jožefe postopek v dokaz 
smrti poj,rošanega in se mu postavlja 
za skrbnika Glušič Jožefa, posestnica v 
Dolu-Suhi št. 7. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da do 28, II. 1947 to 
javi podpisanemu sodišču ali postavlje- 
nemu skrbniku. 

Po proteku tega roka in izvedbi do- 
kazov so bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v 'Gornjem gradu 
dne 5. oktobra 104C. 

* 
Sp 217/46-5 3078 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Defar Milan, roj. 24. oktobra 1880 v Ti- 
njanu v Istri, sin Simeona :n Marije ,roj. 
Luk, oženjen, nazadnje železniški zvaniČnik 
v Višnji gori, je bil v noči od 4. na 5. maja 
1045 odpeljan po domobranski patroli tkzv. 
črni roki, in odtlej za njim nI Več sledui 

Ker je potemtakem verjetno, da bo na- 
stopila zakonita domneva smrti, se uvede 
na prošnjo njegove žene'Defar Pavle, sta- 
nujoče v Višnji gori št. 38, postopanje za 
proglasilev za mrtvega ter ?e izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljeni skrbnici Defar Pavli. 

Po 1.'novembru 1940 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. j 

* Okrajno sodisïc v Grosupljem 
dne 17. julija 1946    ' 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

I Sp 640/46-2 3849 
Črv France, roj. 26. III. 1921 v Boh. 

Beli, pos. siu, stan. Obrne št. 8, je bil 
od 15. septembra 1943 v Jelovškem par- 
tizanskem odredu. Nazadnje se je ogla- 
sil na domu novembra 1043. Od tedaj 
dalje pa ni o njem nobenega glasu.. 

Ker je'verjetna domneva, da. imeno- 
vani ni Več'med živimi, sé na predlog 
Crv Marije, gospodinjo iz Obrna št. 8, 
p. Boh. Bela, uvaja postopanje o pro- 
glasitvi pogrešanega za mrtvega, Ko- 
mur je o njem kaj znano, naj javi to 
do 1. XII. 1946 sodišču ali postavlje- 
nemu skrbniku Rihterju Mirku, tus. 
uradniku. 

Po tem joku se bo dokončno sklepaìo 
o predlogu. • ; 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 25. septembra 1946. 

1 Sp 693/46 3848 
Horvata   Viktorja,  roj-  19-  IV-   ^90 

v Ljubljani, nazadnje stanujofega v K a- ' 
dovljici- mestu 32, so vzeli dno 7. VII. 
1944 gestapovci in ga  odpeljali  v   Be-, 
gunje.   Dne 1.  IH.  1945 so  ga  •  vet-. 
tovariši odpeljali dalje  v  MaiiÜuu^Mi, 
od koder se ni voč vrnil. Tov. Pp/.dio 
Jože ga je dne 27. IV. 1945 še videl, ko- 
so ga peljali proti krematoriju in je bil. 
verjetno sežgan. Zato je utemeljena do- 
mneva, da imenovani tega dne ni veo.', 
preživel. 

Na predlog njegovo žene Horvat-lime,   ' 
šivilje iz Radovljlce-mesta 22, se uvaja- 
postopanje o dokazu smrti. 

Komur je o njem kaj znano, naj to javi 
do 1. ••. 1946 sodigli ali pa postav- 
ljenemu skrbniku Rihterju Mirku, urad- 
niku tega sodišča. 

Po tem roku bo sodišče končno o<Ho-. 
čilo o predlogu. 

Okrajno sodišče •• Jesenicah 
dne 16. septembra 1946 

I Sp 650/46 .3854 
Jalen  Franc,  rojen  19. XII.  1916 v.. 

'Rodinah, tov. delavec, stanujoč nazad-   ,. 
nje v Rodinah št. 5, je bil 15. III. 1044  - 
i    biliziran  k  partizanom.  Dne 28. X. 
1944 so ga ujeli Nemci in ga odpeljali   " 
najprej v Begunje,   nato   pa 16. XII«.,. 
1944 v Mauthausen. Od tedaj dalje ni no-, . 
benega glasu več o njem.   ' 

Drugi pogrešanj brat Jalen Anton, 
rojen 22. XII. 1922 v Rodinah, delavec, 
stanujoč v Rodinah št. 5, je šel k par- 
tizanom dne 15. IX. 1944. Padel je v 
Lomu nad/Tržičem dne 19. IV. 1945. 

Ker je verjetno, da imenovanih .dveh 
ni več med živimi, ee na 'predlog Smo* 
1J Frančiške, gospodinje iz Breznice21, 
p. Žirovnica, uvaja postopanje o pro- 
glasitvi pogrešanih za mrtva. 

Komur je o njima kaj znano, naj to 
javi do 1. XII. 1046 sodišču ali postav- ; 
ljenemu skrbniku Rihterju Mirku, tusl 
uradniku. 

Po tem roku so bo dokončno •1&-, "•' 
palo o tem predlogu. ;. 

Okrajno sodišče na Jesenicah .     . "^ 
dne 25. septembra 1946. 

I Sp 651/46 *   ' 8851' 
Smolej Janez, roj. 27. I. 1911 na Brea;

;-, 
niči, tov. delavec, nazadnje stanujoč v 
Breznici 21, je bil od 15. III. pri partì-.-, 
zariih. Dne 1, maja 1944 se je prostor,,-, 
voljno javil Nemcem in je bil nato od<.- 
poslan v Salzburg. Dne 24. XII. 19** ' 
še je vrnil na Breznico, naslednjega dne., 
j bil mobiliziran od partizanov. Poslej;, 
ni bilo o njem več glasu. 

Ker jo verjetna domneva, da Smolej - 
Janez ni več med živimi, se na predlog 
Smolej Frančiške, gospodinjo v Brezt; 
nici št. 21, uvaja postopanje o progla- 
sitvi pogrešanega za mrtvega. -   , 

Komur je o pogrešanem kaj znano,, 
naj javi fo do 1. XII. 1946 sodišču ali 
postavljenemu skrbniku Rihterju Mirku, 
tus. uradniku. ' 

Po tem roku se bo dokončno sklepalo. 
o tem predlogu. "4   1 

Okrajno sodišče na JeseniraL- j;',, 
. dne 25. septembra 1046 •-;•' 4";   . 
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I Sp ,706/48 •850 
Učakar Janez, rojen 3. II. 1902 v 

Ihanu, posestnik, stan. v Ihanu 24, p. 
Domžale, je bil do 12. januarja 1045 v 
Salzburgu na delu. Nato je šel proti 
domu in baje stopil med domobrance 
ter je kmalu padel. 

Ker jo verjetna domneva, da je ime- 
novani mrtev, se na predlog Učakar 
Ivane, posestnice v Ihanu št. 24, uvaja 
Postopanje o proglasitvi imenovanega 
za mrtvega. Komur je o njem kaj znano, 
nai javi to do 1. XII. 1946 sodišču ali 
postavljenemu skrbniku Rihterju Mirku, 
tus. uradniku. 

Po tem roku se bo dokončno skle- 
palo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dno 25. septembra 1046. 

I Sp 64S/46-2 3853 
Zemva Janez, roj. 7. VI. 1913, pos. sin 

« Smokuča 31, je bil septembra 1944 
ttiobiliziran k partizanom. Od tedaj da- 
lje ni- o njem nobenega glasu. 

Ker je verjetna domneva, da imeno- 
vani ni več med živimi, se na predlog 
Zemve Janeza, posestnika v Smokuču 
31, uvaja postopanje o proglasitvi po- 
srednega za mrtvega. 

Komur je o Zemvi Janezu kaj znano, 
n«j javi to do 1. XII. 1946 sodišču ali 
postavljenemu skrbniku Rihterju Mirku,' 
usodnemu uradniku. 

Po tem roku se bo dokončno sklepalo 
0 lem predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
j.dne 25. septembra 1946.   ., 

1 Sp 62/46-2 *; , ' ,     8533 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Grošelj Ivan, sin Jakoba in Ivane 

roj. Vrenjak, rojen 11. VI. 1921 v Du- 
Pelnah pri Lukovici, tovarniški dela- 
vec, nazadnje stanujoč v Domžalah, In- 
dustrijska cesta 9. je odšel k partizanom 
H. X. 1043 in bil desetar v zaščitnem 
v«du II. grupe tečajev otic, šole glav- 
nega štaba NOV in POS. Zadnjo poro- 
dilo je prispelo od njega v juniju 1944. 
Po. .obvestilu Rdečega križa Slovenije, 
«lavni odbor, je bil 28. VII. 1944, ubit 
°d belogardistov v Ajdovcu. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na predlog 
Njegove žene Grošelj Marije, gospodi- 
ne iz Domžal, Industrijska cesja 9, po- 
stopanje v dokaz smrti, ter se izdaja 
Poziv, naj vsakdo, kdor o imenovanem 
£ai ve, poroča sodišču ali s lem postav- 
ljenemu skrbniku Klemenčiču Iv*nu, 
2vaničniku v Kamniku do 1. XII. 1946. 

Po preteku tega roka in. po izvedb; 
dokazov bo sodišče odločilo o" predlogu. 

Okrajno sodišče' v Kamniku 
,.     dno 17. sopternbra 1946. 
\• *' 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Sp 63/46-2      ' 3693 
Cestnik Rudolf, sin Jožefa in Marije 

f0J- Modic. roien IS. XII. 1911 v 'Ljub- 

ljani, delavec, nazadnje bivajoč v Me- 
kinjah št. 44, je odšel 15. IX. 1944 k 
partizanom, bil pozneje cd okupatorjev 
v Kočevju ujet, prepeljan v Begunje, 
nato pa v taborišče Mauthausen, odko- 
der pa se ni'več vrnil. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se na predlog 
njegove žene Cestnik Angele, tovarni- 
ške delavke iz Mekinj št. 44, uvaja po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in 
so izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvanični- 
ku v Kamniku. 

Cestnik Rudolf se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

" Okrajno sodišče r Kamniku 
dne 27. septembra 1946. 

* 
I Sp 601/46-3 8692 

Lukan Pavel, nezakonski sin Lukan 
Marije, rojen 23. I. 1862 v Trnovčah, 
posestnik iz Trnovo št. 8, nazadnje tam 
stanujoč, jo bil v nemškem koncentra- 
cijskem taborišču v Niederfelsnu, od; 
koder se je v aprilu 1945 vračal proti 
domu. V Salzburgu je transport prese- 
netil letal, ki alarm» od tedaj dalje ni 
0 Lukami Pavlu nobenega glasu več. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se uvaja na 
prošnjo Lukan Marije, gospodinje iz 
Trnovč ll R, postopanje za proglasitev 
za mrtvega in sq izdaja poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljen-nm /skrbniku Klemenčiču 
Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Lukan Pavel se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo Sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvoga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 27. septembra 1946. 

1 Sp 59/46-3 * 3695 
Pogačar Janez, sin Pogačar Gregorja 

in Fraučiške roj. Kaplja, rojen 13. V. 
1908 , Hudem, jo bil interniran v 
Dachauu, .ikoder jo bil 19. XI. 1944 
odpeljan 6 transportom neznano kam. 
Od tedaj dalje ni o njem nobenega glasu 
več.      , 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva, smrti, se ^ uvaja na 
predlog' njegovo žene Pogačar Marije, 
gospodinje iž Hudega št. 16, postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega in ee iz- 
daja poziv, da so o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Klemenčiču Ivanu,, zvaničniku v 
Kamniku. • . 

Pogačar Janez se poziva,, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

1 j 1. IV. 1947 bo Eodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi, za 
mrtvega. 

Okraj: J sodišče v Kamniku 
,  dne 27. septembra 1946.   3 '. 

I Sp 56/46-3 '3094 
Virjent Leopold, sin Matije in Ama- 

lije roj Pergl, rojen 10. XJ. 1925 v Ol- 
ševku, delavec, nazadnje stanujoč v 01- 
ševku št. 2, je cdšel v marcu 1913 k 
partizanom, monda na Dolenjsko. Zadnje 
poročilo je prispelo od njega v aprilu 
1943, nato pa ni bilo več glasu o njem. 

Virjent Jakob, sin Matijo in Amalijo 
roj. Pergl, rojen 24. XVII.. 1921 v 01- 
ševku,' delavec, nazadnje stanujoč v 01- 
ševku št.' 2, Je odšel spomladi 1942 v 
nemško vojsko in bil v zimi 1943 poslan 
na rusko fronto. Zadnjo pismo jo pri. 
spelo od njega v novembru 1943, nato, 
pa ni bilo več glasu o njem. ( 

Ker jo verjetno, da bo nastopila zako- 
nita domneva smrti, se uvaja na pred- 
log Podbevšek Terezije, gospodinje ia 
Nevelj št. 1, postopanje za proglasitev 
za mrtva Virjenta Leopolda in Virjenta 
Jakoba in se izdaja poziv, da- se o po- 
grešanih poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Klemenčiču Iva- 
nu, sodnemu zvaničniku v Kamniku. 

Virjent Leopold in Virjent Jakob se 
pozivata, da se zglasita pri podpisanem 
sodišču ali drugače dasta kako vest 
o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitve *a 
mrtva. 

Okrajno sodišče v Kamnik* 
dne 27. septembra 1946. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
II Sp 442/46-3 •  3497 

Ilorvic Maksimiljan, rojen 29. junija 
1880 v Lichtenauu v Sleziji, oženjen, 
pravoslavne vere, tovarniški ravnatelj, 
stanujoč v Kranju, je bil po gestapu 8. 
maja 1941 v Beogradu aretiran, po 3 
mesecih izpuščen, nakar je odpotoval 
v Split, bil tam aretiran po Italijanih, 
odveden v taborišče v Kraljevici, nato 
pa na Rab, od koder je bil po kapitu- 
laciji Italije prepeljan hudo bolan v Ba- 
ri v Italiji, kjer je v bolnici Clinica Lun- 
gomare Bari, Piazza Madonella 5, dne 
24. februarja 1944 umrl in bil ravno 
tam dne 26. februarja 1944 pokopan. 

Ker je tedaj verjetno, tla je Ilorvic 
Maksimilijan mrtev, so uvaja na predlog 
njegove hčere Ilorvic Mire, uradnice! v 
kabinetu ministra za pošto v Beogradu, 
stanujoče Beograd, Bacetina Ha. POFIO- 
pek v dokaz smrti pogrešanega in ?e 
mu postavlja za skrbnika Zeleznik Si- 
mon, sodni uradnik v Kranju.      •     . 

Vsakdo, komur je kaj znano o, pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sod.šču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. januar- 
ja 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do-, 
kazov se bo sklepalo'o dokazu smrti; 

Okrajno sodišče • Kranju 
dne 17. septembra 1946, 

II Sp 458/46-2      * '      3650 
, -JezerŠek Pavel, rojen 8. I. 1922 na 
Klancu pri Kranju št. 20, r. k. vere, 
samski,. zak. sin Franceta Jezerska in 
Frančiške roj. Smole, tiskar v. tovarni 
Jugočeška v.Kranju, stan. na Klancu 20, 
sedaj 18, je bil 2. IV. 1942 po Nemcih 

/ 
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aretiran v tovarni Jugočeška v Kranju, 
nato odpeljan v zapor v Begunje in so 
Nemci 19. IV. 1942 na lepaku objavili, 
da je bil ustreljen kot talec. Rdeči križ 
Slovenije je na poizvedbe sporočil, da 
je njemu komisija za ugotovitev zloči- 
nov okupatorjev in njih pomagačev spo- 
ročila, da je bil imenovani 19. IV. 1942 
kot talec ustreljen. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
pogrešani Jezeršek Pavel umrl, se uve- 
de na prošnjo njegovega očeta Jezerska 
Franceta, posestnika, Kranj, Klanec št. 
13, postopek v dokaz smrti pogrešane- 
ga in se mu hkrati s tem postavlja za 
skrbnika Železnik Simon, sodni urad- 
nikv v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču aH 
postavljenemu 6krbniku do 1. I. 1947. 
Po preteku tega roka in izvedbi doka- 
zov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 27. septembra 1946. 

II 5p 480/46—2      '* 3789 
Benedik Martin, rojen 8. XI. 1872 na 

Gorenji Savi pri Kranju, r. k. vere, zak. 
6in Benedika Jožeta in Elizabete roj. 
Jerala, oženjen, mlinar na Gorenji Savi 
št. 9, je odšel 27. VII. 1914 v Voljče k 
planinskemu polku, od tam pa v prvi 
svetovni vojni na bojišče v Galicijo, kjer 
so bili hudi boji. Od januarja 1915 dalje 
ni o njen. nobenega glasu več. 

Ker je verjetno, da je pogrešani umrl, 
se na predlog hčere pogrešanega, Bene- 
dik Ane, postrežnice v Kranju, Kokrški 
breg št. 4, uvaja postopanje za progla- 
sitev pogrešanega za mrtvega. 

Vsakdo, komur je o pogrešanem kaj 
znano, se poziva, da do 1. 'V. 1947 to 
javi sodišču ali hkrati s" tem postavlje- 
nemu skrbniku Zelezniku Simonu, sod- 
nemu uradniku v Kranju. 

Benedik Martin se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali da dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proglasitvi pogrešanega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. oktobra 1940. 

* 
II Sp 481/46-2 3831 

Cerkovnik Janez, rojen 21. XI. 1897 
v 2ejah pri Naklem, r. k, vere, oženjen, 
čevljarski pomočnik, stanujoč v Tržiču, 
Pot na pilarno št. 18, je odšel 10. XII. 
1944 k partizanom. Bil je na Primor- 
skem, kjer so ga zadnjič videli 20. III. 
1945 pri komandi mesta v Čepovanu. 
Pozneje so bile hude bitkè in od tedaj 
dalje ni o njem veç glasu. 

Ker je torej verjetno, da je pogrešani 
umrl, se uvaja na predlog njegove žene 
Cerkovnik Antonije, gospodinje v Tr- 
žiču, Pot na pilarno št. 18, postopanje 
za proglasitev pogrešanega za mrtvega 
in ee mu hkrati postavlja za skrbnika 
Železnik Simon, sodni uradnik v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o-pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. V. 1947. 

Cerkovnik Janez se   poziva,   dà se 

zglasi  pri  podpisanem  sodišču ali da 
drugače kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proglasitvi pogrešanega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 5. oktobra 1946. 

II Sp 461/46-3      * 3827 
Čakanič Miroslav, rojen 5. IX. 1917 

v Kelestincu pri Sv. Nedelji, r. k. vere, 
poročen, sin pok. Cakaniča Julija in 
Alojzije roj. Tombar, jugoslovanski pod- 
častnik, nazadnje stanujoč v Kranju, 
Struževo št. 54, je šel k partizanom 
26. IV. 1944, v Prešernovo brigado, te- 
ren I. Njegova žena je prejela zadnjo 
vest o njem 27. VII. 1944 iz transportne 
karavle na Martinjem vrhu, odkoder je 
bil prestavljen na Primorsko in bil v 
nemški ofenzivi najbrže ubit. 

Ker je potemtakem verjetno, da- je 
pogrešani umrl, se uvaja na predlog 
njegove žene Cakanič Katarine, šivilje 
v Kranju, Stara cesta 12, postopanje za 
proglasitev pogrešanega za mrtvega ter 
se mu hkrati postavlja za skrbnika Že- 
leznik Simon, sodni uradnik v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj -rtiano p pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. V. 1947. 

Čakanič Miroslav se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču aH da 
kako drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947* bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proglasitvi  pogrešanega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
- dne 7. oktobra 1946. 

II Sp 456/46-2 3825 
Lang Edvard, rojen 21. XI. 1901 v 

Komotavu na Češkoslovaškem, r. k. 
vere, oženjen, zaposlen na Bornovi žagi 
v Tržiču, stanujoč v Pristavi št. 7, je 
2. VII. 1944 odšel k partizanom. Konec 
julija 1944, ko je odšel po živež v Ziri, 
je bil blizu Zirov od okupatorja ustre- 
ljen. Od tedaj dalje ni o njem več glasu. 

Ker je torej verjetno, da je pogre- 
šani umrl, se uvaja na predlog njegove 
žene Lang Marije, gospodinje v Pristavi 
št. 7, postopanje za proglasitev pogre- 
šanega za mrtvega in se mu hkrati po- 
stavlja za skrbnika Železnik Simon, 
sodni uradnik v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. V. 1947. 

Lang Edvard se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da kako 
drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proglasitvi pogrr" "tega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. oktobra 1946. 

Sp I 407/46-2        * S721 

Amortizacija 
Na prošnjo Kosa Jožeta, pos., Poštena 

vas št. 3, KLO Dol. Pirešica, se uvaja po- 
stopanje za amortizacijo >potrdila o pologu 
št. 007234, skupina A, dajatve v naravi za 
RM 3950 in RM 200.-< Mestne hranilnice 
y Brežicah z dne 31. maja 1946, ki ga je 

prosilec baje izgubil. Imetnik te listine -so 
pozivlje, da uveljavi svoje piaviee in po- 
kaže listino sodišfu, ali pa poda prigovor 
zoper predlog v treh mesecih od dneva tega 
razglasa, ker bo sicer po preteku roka ti* 
stina sodno razveljavljena. 
Okrajno sodišče v Brežicah za okraj Krško 

dne 1. oktobia 1946. __ 

Register 
državnih gospodarskih podjetij 

VpisJ- 
24. 3894 

Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1946. 
Besedilo:    Krajevno podjetje čevljar- 

ska delavnica Borovnica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in P0' 

pravljanje čevljev. 
Podjetje je ustanovil: KLO Borovnica. 
Podjetje upravljajo in zanj podpisu- 

jejo: Bizjak Anton, Zupet Franc in Stra- 
žišar Franc, vsi iz Borovnice, in sicer 
po dva skupno.    . 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana 

dne 7. oktobra 1946. 
St. 6011-11-1946 

25. * 3890 - 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1946. 
Besedilo: Gostilna Grosuplje. 
Poslovni  predmet:  Gostilniški obrat. 
Podjetje je ustanovil: KLO Grosuplje. 
Vodja podjetja: Debeljak Ivan. 
Za   podjetje    podpisujeta:   Debeljak 

Ivan, vodja in Dobrovnik Pepca, knji- ' 
govodja podjetja. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, - 
finančni oddelek, Ljubljana     . . 

dne 7. oktobra 1946.    '• '   •;-" 
Št. 6499-11-1946      - v-'-: 'v 

26. * 889» 
Sedež: Grosuplje. 
Dan vpisa: 7. oktobra 1946. 
Besedilo: Mesarija Grosuplje. 
Poslovni predmet: Mesarski obrat. _ 
Podjetje je ustanovil: KLO Grosuplje.. 
Vodja podjetja: Debeljak Ivan. 
Za   podjetje   podpisujeta:   Debeljak 

Ivan, vodja in Dobravnik Pepca, knjigo- 
vodja podjetja. 

Okrožni L0 ljubljanskega okrožja,' 
finančni oddelek, Ljubljana 

dne 7. oktobra 1946 
Št. 6498—11-1946 

27. * 3893 
Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: Mestna hranilnica v Kra- 

nj«. ,.,._> 
Poslovni predmet: Kreditno podjetje. 
Podjetje je ustanovil: MLO Kranj.' 
Direktor   podjetja:Korsič  Lovro. 
Podjetje podpisujejo:    Korsič Lovro, 

direktor, Zadnik Marija, pomočnica/ii- 
rektorja in Kušar Nadina, blagajniear- 
ka, in sicer prvi sam, slednji dve pa ko- 
lektivno. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja... 
finančni oddelek, Ljubljana 

dne 3. oktobra 1946,    , 
Št. 5911—II—1946. 
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28. 3892 
Sedež: Polica. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1946. 
Besedilo: Gostilna Polica. 
Poslovni oredmet:  Gostilniški obrat. 
Podjetje je ustanovil: KLO Polica. 
Vodja podjetja: Babnik Anton. 
Podjetje podpisujeta: Bibnik Anton. 

v°dja in Skubic   Marija,    računovodja 
podjetja. ' 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana 

dne 5. oktobra 1946. 
Št. 6494-11-194 

29. * 3891 
Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 24. septembra 1946. 
Besedilo: Hranilnica okraja Jesenice. 
Poslovni predmet: Kreditno podjetje. 
Podjetje je ustanovil: OLO Jesenice. 
Direktor podjetja: Resman Franc. 
Podjetje podpisujejo: Resman Franc, 

Direktor, Sadar Vladislav, blagajnik in 
«ole Vilko, knjigovodja, prvi sam, sled- 
nja dva kolektivno. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana 

dne 3. oktobra 1946. 
-Št. 6276—11—1946 

Razno 
3834 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z .rešitvijo zveznega ministrstva za fi- 

nance v Beogradu, VII. št. 14.015 z dne 
•. IX. 1946, je odrejena likvidacija Za- 

. družne gospodarske banke d. d. v Ljub- 
ljani z vsemi njenimi podružnicami. Za 
izvedbo likvidacije je v smislu 3. člena 
uredbe o reviziji dovoljenj za poslova- 
nje in o likvidaciji zasebnih kreditnih 
Podjetij .imenovan likvidacijski odbor, ki 
ga sestavljajo Berlič Simon, v. d. šefa 
°dseka za banke pri ministrstvu za fi- 
nance LRS, kot predsednik in predstav- 
nik ministrstva za finance FLRJ, Bre- 
gar Franc, upravnik Denarnega zavoda 
Slovenije, kot član in zastopnik kredit- 
nega podjetja. Smodiš Janko, uradnik 
Kmetske posojilnice, kot član in zastop- 
•'• upnikov. 

Vei dolžniki in upniki Zadružne go- 
spodarske banke d. d. v Ljubljani in 
Njenih podružnic se s tem pozivajo, da 
v smislu 7. člena pravilnika o postopku 
M likvidaciji zasebnih kreditnih podje- 
"j prijavijo svoje terjatve oziroma dol- 
8°ve likvidacijskim organom. 
., Upniki in dolžniki Zadružne gospo- 
darske banke d. d. v Ljubljani in nje- 
ûlb podružnic v likvidaciji imajo pravi- 
f°. da se v roku meseca dni od dneva 
te objave v Uradnem listu FLRJ oziro- 
ma v Uradnem listu LRS prepričajo 
0 .točnem vknjiženju njihovih terjatev 
0ziroma dolgov. Po preteku tega roka 
VelJajo knjiženja za verodostojna. 

Likvidacijski odbor 
Zadružne gc-sportnrske banke d- d. 

T Ljubljani v likvidaciji 

3663 3-2 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva, za trgovino in 

preskrbo št. 4072/27 od 1-2. IX. 1946 
je odrejena likvidacija podjetja Julij 
Meinl v LRS. 

Pozivamo vse upnike, da prijavijo 
svoje terjatve in vse dolžnike, da po- 
ravnajo svoje obveznosti do 15. novem- 
bra 1946 in to upravi podjetja aH nje- 
nim naslednjim podružnicam: 

Celje, Hrastnik, Jesenice, Kranj, 
Ljubljana, Tyrseva 2, Ljubljana, Vodni- 
kov trg 4, Maribor, Gosposka 7, Mari- 
bor, Meljska 2, Ptuj, Gornja Radgona, 
Slov. Bistrica, Slovenj Gradec, Slov. Ko- 
njice, Šoštanj, Zagorje. 

Po preteku zgoraj odrejenega časa se 
event, terjatve ne bodo priznale. 

Vse prijave se morajo poslati na 
upravo podjetja Julij Meinl v likvida- 
ciji, Ljubljana, Prešernova ulica 54/1, a. 
dolžniki morajo svoje obveznosti porav- 
nati tam, kjer dolgujejo. 

Ljubljana 1. oktobra 1946. 
Likvidatorja 

* 
3714 3-2 

Poziv upnikom 
Po sklepu skupščine delničarjev z dne 

28. julija 1946 preneha Učiteljska tiskarna 
v Ljubljani kot delniška dražba in se iz- 
vede likvidacija. Ta sklep je bil vpisan v 
trgovinski register dne 19. septembra 1946 
pod št. RgB ìli 136/11. 

Likvidatorji pozivajo vse upnike, da pri- 
javijo svoje terjatve. •   ' 

Likvidatorji 
* 

3716 3-2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
S sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani 

z dne 28. septembra 1946 se je družba 
Brata Okršlar, tovarna usnjenih izdelkov, 
Domžale, razšla in prešla v likvidacijo. Li- 
kvidatorja pozivata vse ev. upnike in dolž- 
nike; da prijavijo svoje terjatve oziroma 
dobröimetja zaradi končne likvidacije v 
roku enega meseca od dneva objave. 

Za tvrdko Brata Okršlar, tovarna usnje- 
nih izdelkov, Domžale v likvidaciji: 

likvidatorja 
Okršlar Anton Okršlar Vinko 

3769 3—2 

Poziv upnikom 
Z odločbo ministrstva za kmetijstvo in 

gozdarstvo LRS z dne .28. IX. 1946, 
št. 5556/49 oziroma z odločbo okrožnega 
sodišča v Ljubljani z dne 8. X. 1946, opr. 
št. Zadr. I 64/9, je prešla v takojšno likvi- 
dacijo Gorenjska mlekarska zadruga z o. j. 
v Kranju. 

Pozivamo vse upnike, da prijavijo do 
20. X. 1946 svoje terjatve oziroma dobro- 
imetje radi končne likvidacije. Terjatve 
je prijaviti na naslov; Gorenjska mlekar- 
ska zadruga z o. j. y likvidaciji, Kranj.. ^ 

Likvidatorji, 

3628—3—3 
Po/tfv upniftoin m dolžnikom 
Z odločbo MLO, odsels za trgovino in 

preskrbo-upravà trgovn, z dne 26. juli- 
ja 1946 je prešla v takojšno likvidacijo 
tvrdka: Pražarna Žika družba z o. z., 
Ljubljana, Predjamska 15. 

Likvidatorja pozivata vse upnike in 
ev. dolžnike, da prijavijo svoje terjatve 
oziroma dobroimetja radi končne likvi- 
dacije v roku 1 meseca od dneva objave. 

Likvidatorja 

3627—3-3' 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo MLO- oddelek za trgovino 

in preskrbo-uprava trgovin, št. 11417/46 
z dne 26. julija 1946 je prešla v takoj- 
šno likvidacijo tvrdka: Žikin laborato- 
rij - J". Vabič, Ljubljana, Predjamska 45. 

Likvidatorja pozivata vse upnike in 
ev. dolžnike, da prijavijo svoje terjatve 
oziroma dobroimetja radi končne likvi- 
dacije v roku od 1 meseca od dneva 
objave. Likvidatorja 

Izgubljene listine 

Izgubil sem dovolilo za vožnjo z av- 
mobilom štev. 0398/BB., štev. spoznavne 
tablice S—2474, izdano od min. za no- • 
tranje zadeve v Ljubljani na ime Aha- 
čič Kajetan, tovarna, Tržič (Gor.). S tem 
ga preklicujem. 
3928 AhačiC Kajetan, Tržič 

Ukradene priznanice NOV na ime 
Božič Jožef iz Moravč pri Litiji, izdane 
prva od Cankarjeve brigade, druga od 
artilerijske brigade in tretja od bolnice 
v Toplicah na Dolenjskem za oddano ži- 
vino, četrta od Gubčeve brigade za od- 
dano svinjo, preklicujem. 
3889 Božič Jože! 

Vojna knjižica broj  556.495, glaseča 
se na ime, borca Brazkovič Andjelka, iz- 
gubljena je i oglašava se nevažećom. 
2900 Brajković Anđ'jelko 

Izgubil sem sprintalo I. razreda biv- 
še II. moške realne gimnazije v Ljub- 
ljani (Poljane) na ime Cernie" Stanko iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
3924 Cernič Stanko 

Uničeni sta mi bili spričevali L in II. 
razreda I. dekl. meščanske šole pri Sv. 
Jakobu v Ljubljani, obo na ime Djura- 
šković Alojzija iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujem. 
3887 Djuralković Alojzija 

Izgubil sem začasno osebno- izkaznico 
št. 74, izdano od OLO Dol. Lendava na 

•ime Felbar Štefan iz Renkovcev št. 11. 
S tem jo preklicujem. 
3914 Felbar Stefan. 

Renkovci št.' 11, p. Turnišče 

Izgubila sem spričevalo II. razreda II. 
drž. realne gimnazije v Ljubljani za L 
1932/33.  na 'ime Tuntek Bronislava iz 
Mengša. S tem.ga preklicujem. 
8940 ; '       Fimtek Brouisla»« 
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-   Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
713, izdano od KLO Loče in potrdilo o 
prijavi vojnega odseka, Slov- Konjice. S 
tem j::, preklicujem. 
3934      Gašck Franc, Loče-Klokočovnik 

Izgubilo se je dovoljenje za vožnjo, 
potrdilo o prijavi in velika spoznavna 
tablica za osebni avtomobil znamke 
>PeugeoU št. S—1637, št. mot. 15597. 
Lastnik in uporabnik osebnega avtomo- 
bila je uprava kmetijskih strojnih po- 
staj v Ljubljani. Zgoraj navedeni doku- 
menti se s tem preklicujejo. 
3910 Glavna uprava kmetijskih stroj- 

nih postaj LRS, Ljubljana 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF in prometno knjižico za kolo, 
vse • na ime Grad Vinko iz Vidma, p. 
Dol pri Litiji. S tem jih preklicujem, 
3909 ' Grad Vinko 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
26, izdano od KLO v Petanjcih, legiti- 
macijo OF, izdano od KOOF v Petanj- 
cih, sindikalno izkaznico in člansko iz- 
kaznico LMS v Petanjcih, vse na ime 
Gumllar Janez,- Petanjci št. 104. S tem 
jih preklicujem. 
3915 Gumilar Janez 

Izgubila sva: zač. osebno izkaznico 
št. 3705 na ime Habjan Miha in osebno 
izkaznico št. 3091 na ime Habjan Roža, 
oba iz Zaboršta 12, izdani od kraj. LO 
Domžale-Vir in jih s tem preklicujeva. 
3879 Habjan Miha 

Habjan Roža 

Izgubila sera oblačilno nakaznico št. 
IR 039090, osebno izkaznico, karto za 
nabavo kuriva, eindikalno knjižico in 
delavsko knjižico, vse- na ime Helbl 
Monika iz Dravelj, Vodnikova 271. S 
tem jih preklicujem. 
3929 Helbl Monika 

Ukradeni sta nam bili šoferska izkaz- 
nica in izkaznica za kolo na ime Je- 
klarna na Ravnah-Guštanj oz. na ime 
našega loìerja Lečnika Ivana. S tem jih 
preklicujemo. ' 
3872 Jeklarna na Ravnah 

Izgubil sem službeno legitimacijo, šo- 
fersko izkaznico, ligitimacijo OF, orožni 
list, sindikalno izkaznico, dovolilnico za 
cono A in B, vse na ime Juhant Ivan iz 
Mlake 34, okraj Kamnik. S tem jih pre- 
klicujem. 
3919 Juhant Ivan 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
04378, izdano od KLO v Ljutomeru na 
ime Kaučič Ana iz Gresovščaka, okraj 
Ljutomer. S tem jo preklicujem. 
3911 Kaučič Ana 

Izgubil sem legitimacijo OF in pro-" 
metno knjižico za kolo znamke »Olym- 
pia« št. 439332, izdano od 0L0 Celje- 
okolica na ime Krajne Martin, premi- 
kač, stanujoč v Sv. Tomažu pri Vojniku. 
S tem jih preklicujem. 
3933 Krajne Martin 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
018.012 in druge listine, izdane od OLO 
v Novem mestu na ime Krasna Jože iz 
Škocjana 32 pri Mokronogu. S tem jih 
preklicujem.    ' 
3903 Krasna Jože 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 1109, izdana od MLO v Kam- 
niku na ime Malovrh Jakob iz Mekinj 
št. 38. S tem jo preklicujem. 
3939 Malovrh Jakob 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
67, legitimacijo OF in družinski list, vse 
na ime Matjašič Janez iz Piacarja, p. 
Sv. Urban pri Ptuju. S tem jih prekli- 
cujem. 
3913 Matjašič Janez 

Izgubil eem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 18171, izdano od MLO, odsek 
za kurivo, Ljubljana na ime inž. Matko 
Anton iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
3907 Inž, Matko Anton 

Izgubil sem prometno knjižico za mo- 
ško kolo, znamke »Viktoria« tek. štev. 
110, tov. št. 1,375.116. S tem jo prekli- 
cujem. 
3871 Marine Ivo, Rogatec 11 

Platna knjižica br. J. 99341 i oficir- 
ska odječna knjižica br. 20.373, izdate 
na imo zastavnika Milutinovic Svetomir 
izgubljene eu i oglašavaju se nevaže- 
ćim. 
3888 Milutinovic Svetomir 

Izgubil sem indeks tehnične fakulte- 
te (kemični oddelek) univerze v Ljublja- 
ni, izdan 1. 1941 na ime Mlakar Slavko 
z Jesenic (Gor.). S tem ga preklicujem. 
3941 Mlakar Slavko 

Izgubila se je evid. tablica tovornega 
avtomobila št. S—5045. S tem jo prekli- 
cujemo« l 

3904 >Naproza«, Ljubljana 

Izgubila se je evidenčna tablica št. 
S—0863 osebnega  avtomobila  »Merce- 
des<. S tem jo preklicujemo. 
3899 Okrožni odbor LMS Celje 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo evid. št. tablice 207.9G9, izdano od 
komande NM v Ljubljani na ime Pez- 
dirc Josip iz Ljubljane.-S tem jo pre- 
klicujem. 
3905 Pezdirc Josip 

Izgubila sem osebno izkaznico, gla- 
ečo se na ime Potrč Ema, učiteljica pri 

Sv. Urbanu pri Ptuju. S tem jo prekli- 
cujem,                   ,„i    , 
3912 "     Potrč Ema 

Izgubile so se listine, in evid. tablica 
štev. S—0246 za avtomobil znamke 
»Jeep«, štev. motorja MB 448.722, šasija 
št. MB 355.272. S tem jih preklicujemo. 
3901   Predstavništvo ministrstva za zu- 

nanjo trgovino v Ljubljani 
Izgubil eem evid. tablico št. S—2552, 

izdano od ministrstva za lokalni promet 

v Ljubljani na ime Pičulin Oto iz Kra- 
nja. S tem jo preklicujem. 
3908 Pičulin 0<0 

Ukradene so- mi bile osebna izkazni- 
ca, železničarska legitimacija, izkaznica 
OF in sindikalna izkaznica, glaseče se 
vso na ime Pirnat Stanislav iz Sp. •••• 
št. 13. S tem jih preklicujem. 
8932      i Pirnat Stanislav 

Vojna knjižica broj 602.455, izdata n.a 

ime potporučnika Radović Radosava Mi- 
lana izgubljena je i oglašava se neva- 
žećom, ' 
3921              Radović Radosava Milan 

Izgubila se je prometna knjižica za 
žensko  kolo  znamke   »Jagdrad«  štev. 
133.885, glaseča se na ime Roje Amalij» 
in jo s tem preklicujem. 
3870 Roje Amalija, 

Za vodna 36, p. Celje. 
Zgorelo mi je spričevalo Q dovršenem 

šesttedenskem nostrifikacijskem tečaju 
za obrtniške vajence, izdano dne 17» 
maja 1946 v Guštanju. S tem ga prekli- 
cujem. 
3896 Scnica Franc 

Ukradeno mi je bilo oziroma izgubil 
sem osebno izkaznico št. 407, izdano od 
MLO v Kočevju, člansko izkaznico 0F4 
in sindikalno izkaznico na ime Stepté" 
nik Franc iz Kočevja — rudnik 291. ° 
tem jih preklicujem. 
3925 StepiŠnik Franc 

Odećna knjižica broj 16.477, izdata «a 

ime poručnika Stumpf Filipa Jožeta \v 

gubljena je i oglašava se nevažećom. 
3919 Stump! Filip Jože 

Izgubila se. je mala evid. tablica ** 
osebni avto JA 58383, izdana od m}a' 
za lokalni promet v Ljubljani na ti*1? 
UD V, delavnica v Ljubljani. S tem;]9 

preklicujemo. 
3943 UDV, Ljubljana 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdan0 

'od komando NM v Ljubljani   na   i.1116 

Vidmar Miroslav iz Ljubljane, Gerbiče«. 
va 41. S tem jo preklicujem. 
3931 Vidmar Miroslav 

Izgubil sem Izkaznico za dvokolo 
znamke »Wanderer«, tov. št. 675.434 W 
jo s tem preklicujem. " *   •* 
3873 - Vizjak Ivan,     . .',* 

Celje, Kovinarska uHca-'H 
Ukradeni sta mi bili osebna izkaznica 

in legitimacija OF, obe na ime Zalaf 

Leopoldina iz Ljubljane, Vodovodna ,}*> 
S tem jih preklicujem. 
3926 Zalar Leopoldina 

Izgubila sem začasno osebno izkaznl' 
co št. 0S524 izdano 19. XI. 1945 od'QLV 
Ljutomer. S tem jo preklicujem.   • •;. i 
3918   Žemljic Elizabeta, V,.BrebrovniK, 

p, Sv.'Miklavž pri Ormožu- 
Izgubila se je osebna izkaznic»! gl*" 

seča ee na ime Zupančič Anton,. w" 
1913, čebelar iz St. Vida pri Stični.» 
tem jo preklicujem. .    ,J;':n'   , 
3935 Zupančič Anton   '. 

Založba: .Uprava Uradnega list* JLRSj urednik: Pohar Robertj tiska tiskarna >Merkur< d. d. — vsi v Ljubljani. 
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Sodna òblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 8. oktobra 194G. 
Besedilo: Kovina, družba z o. z., trgo- 

vina i želcznino. 
Izbrišeta se poslovodji Götz Rudolf 

iu Majdič Jože. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 9. oktobra 194(3. 
Rg C V 

1223. * 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1946. 
Besedilo: Hipotekama banka Jugoslo- 

vanskih hranilnic d. ti. 
Z rešitvijo zveznega ministrstva za 

finance, št. 14216 z dne 21. septembra 
1940 se je odredila likvidacija. 

Likvidatorji: dr. Ogrizek Marjan, kon 
^olni inspektor ministrstva za finance 
LRS; dr. Havnihar  Vladimir, odvetnik 
v Ljubljani; K lina r Peter, bivši uprav- 
nik v Ljubljani.    _^> 

Likvidacijska firma; kakor doslej s 
pr.stavkom >v likvidaciji«. • , .    ,; 

Pcdpis firme: likvidatorji bodo firmo 
Zastopali in zanjo podpisovali tako. da 
bosta pod besedilo firme skupno po dva 
Člana pristavila svoj podpis. 

Izbrišejo se člani načelstva dr. Rav- 
nihar   Vladimir,  Tosti   Avgust,  Hieng 
Ernest,   Hribar   Rado,    Košak    Franc, 
Kosler Oskar in prokurist Klinar Peter. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
due H. oktobra 1946 

Rg B II 85/18 
* 

1224. 
Sedež: Ljubljana.i 
Dan vpisa: 10. oktobra 1946. 

. Besedilo: Kreditni zavod za trgovino 
Jn industrijo v likvidaciji. 

Na podlagi rešitve zveznega ministr- 
ova za finance, št. VII—14014 z dne 
21. IX. 1946. se izbrišejo člani načel- 
*tya Rogelj Anton. dr. Povh Vekoslav, 
dr. Lemež Milan, Ogrin Anton, Lesjak 
g'nil, pehani Otmar, dr. Zupan Franc, 
£regar Franc, Sesek Marjan; prokuristi 
i?.tern Otokar, dr. Berce Janko, Florjan- 

v^ Igo, Auersperg Rudolf, Biber Joško 
yi likvidatorji dr. Povh Vekoslav. dr. 
Pupari Franc in dr. Vrečko Franc, 
ç, vpiše se kot likvidator Denarni zavod 
Slovenije v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946. 

Rg B I 136/36 

Objave 
1225. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1946. 
Besedilo: Obrtna banka d. d, v likvi- 

daciji. 
Na podlagi rešitve zveznega ministr- 

stva za finance, št. VII—14017 z dne 
21. IX. 1946, se izbrišejo člani načelstva 
Hanuš Krofta, dr. Janko Zirovnik, 
Franzi Henrik, Breceljnik Alojz, Jelenič 
Jernej, Sinigoj Ignac, Slokan Ivan, Bri- 
celj Ivan, Kovačič Anton, Kramer Franc, 
Rojina Josip; prokurista Brinšek Fran, 
Smole Alfred in likvidatorji dr. Zirov- 
nik Janko, Jelenič Jernej, Kovačič An- 
ton, dr. Stele Albin, Kokolj Herma, 
Gjud Aleksander, dr. Pavlic, Stanislav 
in Turk Vladimir. 

Vpiše se kot likvidator Denarni zav/vl 
Slovenije v Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljarv' 
dne 8. oktobra 1916    , 

Rg B I 149/23 

1220. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. oktobra 1946. ' 
Besedilo: »Peko« družba z o. •, la- 

brikarija in prodaja čevljev. 
Sedež odslej: Bistrica pri Tržiču. 
Na  predlog delegata  ministrstva  za 

industrijo   in   rudarstvo  se   vpiše   kot 
sedei firme zopet Bistrica'pri Tržiču. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. oktobra 1946. 
.    Rg C III 20J/55     ' 

1227. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1946. 
Besedilo:    Parna    žaga    »Gorjanci«, 

družba z o. z. 
Na podlagi odločb okrajnega sodišča 

v Ljubljani z dne 21. in 23. IX. 1946, 
št.'Zp 7, 48/46 in 202/45, se preneseta 

( poslovna deleža ,Hrena Ignaca in Hrena 
Karola-v last države FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946 

Rg C V ?5Z6 

1228. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 10. oktobra 194.6.    . 
Besedilo: Prometna banka d. A. \ li- 

kvidaciji. 
Na podlagi rešitve zveznega ministr- 

stva za finance, št. 14215 z dne 21. IX.- 
1946, se izbrišejo prokurist Briški Aloj- 
zij in likvidatorji dr. Mal Josip, Hyba- 
šek Vojteh, Kròpfl Ivan in Buh Marija; 

vpišeta se nova likvidatorja Hartman 
Kamil, referent odseka za . banke pri 
min. za finance LRS in Drobež Franc, 
železničar. 

Okrožno sodišče v LiuMjanj 
dne R. oktobra 1946, 

Rg B II 1C9/22 

1229. 
Sedež: Trst, podružnica Ljubljana, 
Dan vpisa: 8. oktobra 1946.    . 
Besedilo: Giulio Meinl d. d. podru: 

niea Ljubljana. 
Na podlagi odločbe ministrstva za tr- 

govino in preskrbo z dne 12. IX. 1921— 
-IVa št. 4072/27, je prešla firma v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorja: Mejač Ivan, Ljubljana, 
Celovška c. 130; Peterman Franc, Ljub- 
ljana, Peruškova št. 21. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorja podpisujeta skupno li- 
kvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1946.    ( 

Rg B III 158/4 - 

1230.    . . 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1946. 
Besedilo: »SEKOTEX«, družba z o. z. 

v likvidaciji. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodišča. 

v Ljubljani z dne 23. IX. 1946, št. Zp 
1243/46—6,  se prenese  poslovni delež 
Sečko Marije iz Ljubljane. Strossmayer- 
jeva 8, v last države FLR Jugoslavije. 

Okrožno, sodišče v Ljubljani 
dne'7. oktobra 1946 

Rg C V 342/15 

1231. 
Sedež: Vrbnika, 
Dan vpisa: 9. oktobra 1946 
Besedilo: Konzvrriic tovarne, družba 

z o. z. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 

v Ljubljani z dne 21. IX. 1946, št. Zp 
1255/46—12, se prenesejo poslovni de- 
leži Bruma Franca v last FLR Jugosla- 
vije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 194Ü 

Rg C I 95/33 ,       ' 

1232.      ' *   ' 
Sedež: Zagreb, podružnica Kraii] 
Dan vpisa: 8J oktobra 1940., 
Besedilo; Julio Meinl d. d. podružnica 

Kranj. 
Na podlagi odločbe ministrstva za tr- 

govino in preskrbo z dne 12. IX. 1940, 
IVa št. 4072/27, je prešla firma-v li. 
kvidacijo. 

Likvidatorja: Mejac Ivan,  Ljubljana,- 
Celovška  c. št.  130;   Peterman  Franc.       "7 
Ljubljana, Peruškova št. 21; 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom *v likvidaciji?.     \ ' ' t 

Likvidatorja podpisujeta "skupno 11- 
kvidacijsko firmo.     ' . , ,  , ' 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1946. 
-    Rg B III 127/3 , 
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1233. 
Sedež: Kočevje. 
Besedilo: Tekstilna, tovarna sukna 

d. d: Kočevje. 
Na podlagi odločbe Zp 673/46 okraj- 

nega sodišča v Kočevju z dne 17. VI. 
1946 se pri. firmi Tekstilana, tovarna 
sukna d. d. v Kočevju zaznamuje pre- 
nos vsega premičnega in nepremičnega 
premoženja te firme v last države FLRJ 
in tudi, da so prenehale veljati vse pra- 
vice njenega bivšega upravnega in nad-, 
zornega sveta, kar je v registru že za- 
znamovano, od 2. oktobra 1945. 

Obenem se zaznamuje, da je zgubila 
vse pravice do te firme tudi bivša Za- 
družna gospodarska banka d. d. v Ljub- 
ljani, ki je bila pri njej soudeležena s 
100%, ker je bilo s sodbo vojaškega so- 
dišča ljubljanskega vojnega področja, 
senata v Ljubljani, z dne 11. VIII. 1945, 
opr. št. Sod 1442/45, vse njeno premično 
iii nepremično premoženje po sklepu 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 1. 
I IL 1946, opr. št. Zp 269/45—9, zaple- 
njeno v korist FLRJ. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 1. avgusta 1946. 

Reg. B. I 2G/24 

Izbrisi: 
1234. 

Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 12. oktobra 1946. 
Besedilo: Celjska mestna hranilnica. 
Zaradi registracije v registru drž. go- 

spodarskih, podjetij  pri okrožnem ,LO, 
oddelek za finance, Celje. 

Okrožno sodišče y Celju 
dne 12. oktobra 1946. 

A III 248/13 
* 

1235. 
Sedež: Celje. 
Dan izbrisa: 12*. okloora 1946. 
Besedilo: »Vino« trgovsko podjetje z 

vinom in alkoholnimi pijačami d. d. v 
Ljubljani, podružnica Celje. 

Zaradi registracije v registru drž. go- 
spodarskih podjetij pri ministrstvu •• 
finance LRSi 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. oktobra 1946. 

B II 7P 

1236. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 8. oktobra 1946 
.Besedilo: R. Miklatic »Pri ŠKofuc. 
Zaradi izvršene likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946 

Družb II 55/21 

1237. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 8. óktobia 1946. 
Besedilo: Državno trgovinsko podjetje 

51ovenije za promet z usnjem in teksti- 
li jami »Usteksc 

Izbriše se firma, ker se je vpisala v 
register' drž. gospodarskih podjetij pri 
ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1946; 

•Re A VIII 114/2 

Zadružni registei 

Vpisi: 
1238. 

Sedež: Brežice. 
(Okoliš zadruge obsega vse kraje, ujer 

je potrebna obnova, čeprav se ne krije 
z mejami bivšega okraja Brežice.) 

Dan vpisa: 26. aprila 1946. 
Besedilo: I. produktivna zadruga mi- 

zarjev z omejenim jamstvom v Brežicah. 
Zadruga je ustanovljena 26. januarja 

1946 za nedoločen čas. 
Naloga zadruge je: 
a) da izdeluje vse v mizarsko stroko 

spadajoče predmete po naročilu in na 
skladišče; 

b) da vnovčuje izdelke članov brez 
posrednikov; 

c) da ustanavlja posamezne odseke 
sorodnih obrtnih panog za dosego izpo- 
polnjenja svojih izdelkov, če in dokler 
ni v istem okolišu druge zadruge te 
vrste; 

č) najemanje, nakupovanje ali zgra- 
ditev nepremičnin in inventarja v za- 
družne svrhe; 

d) sklicuje članske sestanke, prireja 
predavanja in tečaje ter skrbi za za- 
družno vzgojo in poglobitev zadružne 
zavesti; te naloge opravlja radi samo- 
pomoči svojih članov in delovnega 
ljudstva. 

Zadružni delež znaša 2.000 din. Vsak 
zadružnik jamči še s petkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende, zato je zadruga opro- 
ščena plačila taks. 

Upravni odbor obstoji iz predsed- 
nika, tajnika, blagajnika, morebitnih 
načelnikov odsekov in dveh odborni- 
kov. Zadrugo zastopata in zanjo podpi- 
sujeta predsednik in tajnik upravnega 
odbora, če sta odsotna, pa dva za to 
pooblaščena člana upravnega odbora. 

Objave in priobčitve zadruge, kolikor 
ni v teh pravilih določeno drugače, se 
vrše veljavno s tem, da se nabijejo na 
zadružni razglasni deski. 

Člani  prvega upravnega odbora so: 
Rozman Dominik, mizarski mojster v 

Brežicah, Brezina št. 30, predsednik; 
Glogušek Alojz, mizarski pomočnik v 

Gaberju št. 76, tajnik; 
Planine Anton, mizarski pomočnik v 

Brežicah št. 67, blagajnik; 
Glogijšek Miha. mizarski pomočnik v 

Mihalovcu št. 24. odbornik; 
Vidic   Alojz, ' mizarski   pomočnik   v 

Brežicah št. 2, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu, 

dne 26. aprila 1946. 
Zt 37/46 - Zadr II 97/1 

Spremembe in dodatki: 
1239. 

Sedež:^Smarjc pri Jelšah. 
Dan vpisa: 12. oktobra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. r Šmarju pri Jelšah. 
Izbrišejo se-člani odbora: 
Vreze Ivan,' Habjan Vinko, Drobnak 

Mihael, Lorger Stefan, Pečnik Baltazar, 
Turk Ivan-in Skale Miha. 

Vpišejo se člani: 
Vodlan Marjan, ekonom, Ponikva, 

predsednik, 
Kovačič Avgust, mlekar, Šmarje Vn 

Jelšah št. 82, 
Kidrič Martin, kmet, Mestinje št. 38, 
Lusker Ivan, tajnik izvršnega odbora 

OLO Šmarje pri Jelšah št. 77, 
Peterlin Vera, kmetica, Šmarje pri 

Jelšah, 
Drofenik Karol, posestnik, Tržišče 

št. 7, 
Božiček Beno, nameščenec OLO Šmar- 

je pri Jelšah. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 12. oktobra 1946. 

Zadr. VI 150/4 

1240. 
Sedež: Godešič, 
Dan vpisa: 8. oktobra 1946. 
Besedilo: Kmetijska strojna in elek- , 

trična  zadruga  z  omejenim  jamstvom 
v Godešiču. 

Na skupščini dne 16. VI. 1946 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska strojna za- 
druga z omejenim jamstvom v Gode- 
šiču. 

Naloga zadruge je: 
a) da nabavlja kmetijske stroje in jih 

odstopa svojim zadružnikom v uporabo; 
b) da ustanavlja mehanične delav- 

nice za oskrbo in popravo motornih 
strojev; 

c) da  izdaja  motorne  stroje  članom 
v uporabo ped vodstvom   lastne   stroš- 
kovne moči; 

č) da zaradi zaščite in oskrbe «trojev 
postavlja potrebna poslopja, prav tako 
tudi pri svojih poslovalnicah. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
plača ob vstopu v zadrugo. Vsak za- 
družnik jamči še z enkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Priobčitve zadruge članom se nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski. Vabilo 
na skupščino se poleg tega pošlje vsem 
LOO. v območju katerih zadruga deluje» 
vsi člani pa se pisemno obveste najmanj - 
8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 5 članov, ki jih vse vo- 
lijo za dobo treh let. Vsako leto se iz" 
menja ena tretjina članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to P°* 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Bergant Franc, Bobnar Miha, Lukančiu 
Janez, Pavčič Anton in Starman Jakob« 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Križaj  Franc,  Godešič št.  46,  pred- 

sednik, 
Lukančič Franc, Godešič št. 40, tajnik, 
Alič Janez, Godešič št. 34, blagajnik, 
Janko Alojz, Godešič št. 28, 
Svalšak Jožef, Godešič št. 17, 
Hafner Vincenc, Godešič št. 38 in 
Bertoncelj Franc, Godešič št. 9. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1946. 

• Zadr. I 44/18 
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1241. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1946. 

. Besedilo:  »Novinarski  dom«  stavbna 
in gospodarska registrirana zadruga z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Na občnem zboru dne 23. julija 1946 
je  bila  sklenjena  likvidacija  zadruge. 

Likvidatorji: dosedanji člani uprav- 
nega odbora. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom: >v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvidacijsko 
firmo na ta način, da po dva izmed njih 
Pristavita pod besedilo zadruge s pri- 
stavkom  >v likvidaciji« svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1946 

Zadr I 143/2P 
* 

1242. 
Sedež: Stražišče. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z 'omejenim jamstvom v Stra- 
ziseli. 

Na skupščini dne 9. VI. 1946 so bila 
sprejeta nova pravila. 

Sedež odslej: Kranj. 
Besedilo odslej: živinorejska zadruga 

z omejenim jamstvom v Kranju-okoliea. 
, Naloga zadruge je: 'a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teli živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo. Rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo 
Sovedo. Molzno nadkontrolo in kontrolo 
rodovnika izvaja pristojna poslovna zve- 
za; ç) da nabavlja plemensko. živino, 
zlasti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo; č) da prevzema od članov 
mleko, ga predeluje in plačuje za njih 
račun po kakovosti ali povprečno ter to 
mleko in mlečne izdelke vnovčuje; 
d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mleka; 
c) da priskrbi in vzdržuje skupne paš- 
nike za živino svojih zadružnikov; 
Î) da prireja za svoje zadružnike živin- 
ske sejme, razstave, preinovanja, stro- 
kovna predavanja in kar še spada k 
Pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša 100 din in se 
Plača  ob vstopu ,v  zadrugo.  Vsak  za- 

j družnik jamči še š petkratnim zneskom 
vPisanih deležev. 

Priobčitve članom se nabijejo na za- 
družni oglasni deski. Vabilo na skup: 
sčino se poleg tega pošlje vsem LOO, 
v območju katerih zadruga posluje. 

.Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, dva podpredsednika, tajnik, bla- 
gajnik, morebitni načelniki odsekov in 
?0 članov, ki jih vse volijo za dobo treh 
Ie1- Vsako leto izstopi ena tretjina 
clanov. 
. zadrugo zastopata in zJjnjo podpisu- 
iefa predsednik in .tajnik upravnega od- 
bora, čA eta /visntnn •• dvn za tO .DO' 
obi — -4,4.(4      v.lt*IJU       U|/IM 

izbrišejo se člani upravnega  
"enedik Franc. Urbane Aleš. Oolnb Jer 

»Jaščena člana upravnega odbora,   ':t 
izbrišejo se člani upravnega odbora: 
sjiedik Franc. Urbane Aleš. Oolnb Jer 

"ej. Stare Malija, Kužnar Anton in Do- 
ienc Jernej, 

Vpišejo se člani upravnega odbora: 
Košnik Mihael, Primskovo 192, pred- 

seduik, 
Rozman Pavel, Stražišče 128, I. pod- 

predsednik, 
Porenta Anton, Bitnje 14, II. pod- 

predsednik, 
Grajzar Franc, Klanec 72, tajnik, 
Koželj Jakob, Klanec 40, blagajnik, 
Ziheri Anton, Sr. Bitnje 20, 
Dolenc Gregor, Stražišče 103, 
Kozjek Anton, Huje 16,' 
Križaj Valentin, Zg. Bitnje 10, 
Šink Ciril, Kranj, Blejska cesta 43. 
Ješe Janez, Gorenje 6, 
Kozjek Franc, Cirčiče 40, 
Poklukar Janez, Striževo 17, 
Urbane Janez, Rupa 43, 
Stare Joahim, Stražišče 50. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946. 

Zadr II 35/0 
>       * , 

124S. 
Sedež: Črnomelj. 
Dan vpisa: 12. junija 1946. 
Besedilo: Produktivna čevljarsKa za- 

druga z omejenim jamstvom v Črnomlju. 
Na podlagi zapisnika izrednega obč- 

nega zbora z dne 8. IX. 1945 in red- 
nega občnega zbora z dne 5^ V. 1946, 
se v zadružnem registru vpišeta še kot 
člana upravnega odbora Malerič Franc, 
čevljar iz Črnomlja št. 26 in Grahek 
Anton, čevljar iz Vojne vasi št. 8. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu, 

dne 12. junija 1946 
Zadr I p'9/tO 

1244. .   * 
Sedež: Kočevje. 
Dan. vpisa: 22. junija 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z oinej, 

jamstvom v Kočevju. 
Na podlagi zapisnika občnega zhora 

z dne 26. V. 1946, se izbrišeta izstopivša 
člana načelstva Blauštajner Jože, bla- 
gajnik in Marn Cirila, tajnik; 

vpišeta se novoizvoljena člana načel- 
stva Dušek Erhard, uradnik, Kočevje 
št. 122, tajnik, in OŽbolt Sonja, urad- 
nica, Kočevje št. 155, blagajnik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 22. junija 1946. 
Zadr 11 67/2 

1245. 
Sedež: Metlika. 
Dan vpisa: 28. junija 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Metliki. 
Na podlagi zapisnika prvega rednega 

občnega zbora z -dne 22. IV, .1946, se 
izbrišejo izstopivši člani upravnega od- 
bora: Petrič Franc, predsednik. Štefan 
Edvard, tajnik in Brodarič Martin, bla- 
gajnik, ter odborniki- Govednik Janez, 
Kočevar Janez, Slane Jože, Sašek Karo- 
lina. Pezdirc Franc, Muc .Anton; 

vpišejo se novoizvoljeni člani uprav- 
nega, odbora: , • ,f 

Brodarič Martin,, kmet in posestnik, 
Rosalnice št. 4, predsednik, 

Knret' Emil, zadružni uradnik v Me- 
tliki št 22, tajnik,     .  : ... 

rrrh Ivan,' kovaški mojster;. Metlika", 
št. 198, blagajnik, 

Kočevar Jože, posestnik" in kmet, Bo- 
janja vas št. 22, odbornik, _. 

Bajuk Janez, posestnik in vinograd- 
nik, liadovica št. 15, odbornik, , 

Kočevar Jože, posestnik in kmetova? 
lec v Božakovem št. 29, odbornik,. 

Mavretič Anton, posestnik • in kmet > 
valeč, Boldraž št. 9, odbornik, 

Urbas Anton, posestnik in kmetov i- 
lec, Grabrovec št. 34, odbornik, 

Pezdirc Anton, kolar in .posestni':. 
Trnçvec št. 25, odbornik, 

Krštinc Jože, tesar, Dragumlja vv s 
št. 12, odbornik, 

Pezdirc Anton, pos. sin, Drašiči št. 21 
odbornik, 

Muc Jože, kmetovalec, Primostek št. 1, 
odbornik, 

Prus Tinka, šivilja v Metliki št. 2 ), 
odbornik. 

Obenem se vpiše, da so se pravila v 
5. členu spremenila tako, da znaša d •- 
lež odslej 100 din. Vsak zadružnik jam ;i 
še z desetkratnim zneskom vpisanih d v 
ležev. 10. Člen pravil se glasi odskj; 
Upravni odbor sestavljajo predsednic, 
tajnik, blagajnik in 10 odbornikov. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem aiestu 

dne 28. junija 1946 
Zadr. I 29/O0 

1246. 
Sedež: Ribnica 
Datv vpisa: 30. avgusta 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga t ome- 

jenim jamstvom za Ribnico in Goreujr 
vas v Ribnici. 

Na podlagi zapisnika lr redne Skup- 
ščine z dne 10. III. 1910, se izbrišejo 

• izstopivši člani načelstva: Zalar Stane, 
tajnik in odborniki Hren Alojz, Marolt 
Anton, Turšič Alojz in Urbančič Her- 
man; 

vpišejo pa novoizvoljeni člani načel- 
stva': 

Cvar Jože, posestnik, Ribnica št. 24'., 
predsednik, 

Arko Janez, bivši zadr. poslovodju, 
Gorenja vas št. 11, tajnik, 

Lovšin Alojzij, posestnik, Gorenja v: s 
št. 15, odbornik, 

Klun Janez, posestnik, Bukovica št. l:i, 
odbornik, 

Mrše Janez, delavec, Ribnica št. 111, 
odbornik. 

Pri že .vpisanem članu načelstva P> 
terhnu  Filipu se briše beseda: »pred- 
sednik«, vpiše pa beseda »odbornik«. 
Okrožno kot trff. sodišče v Novem nicsfu 

dne 30. avgusta 1946. 
Zadr lì 87/2 

Izbtjsi: 
1247. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. oktobra 1940.       '   ' 
Besedilo: Nabavljalna zadruga rezerv- 

ni'» oficirjev, zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani — v likvidaciji 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno ;sodiš?« v Ljubljani 

dne' 3. oktobra 1946. 
Zadr II 55/6 
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124S. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. oktobra 1946. 
Besedilo: Nabavna in kreditna zadru- 

ga uslužbencev Sinančne kontrolo v 
Ljubljani. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946. 

Zadr II 90/11 

1249. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. oktobra 194b. 
Besedilo: Osrednja vinarska zadruga 

z o. j. v Ljubljani. 
Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 

dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946. 

Zadr IV 102/41 

1230. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 9. oktobra 1946. 
Besedilo: Zadružna klet v Ljubljani, 

zadruga z omejenim jamstvom. 
Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 

dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946. 

Zadr-II 106/15 
* 

1251. 
Sedež: SLVid nad Ljubljano. 
Dan izbrisa: 9. oktobra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru-. 

ga v št. Vidu nad Ljubljano, zadruga z 
omejenim jamstvom. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1940. 

Zadr I 90/6 

To 211/46 3984 
Oglas 

Tožeča stranka: König Ana, delavka 
v Koblarjih 16 pri Kočevju. 

Tožena stranka1: König Jožef, železo- 
slrugar iz Mlake 16, sedaj neznanega 
bivališča. 

Tožeča stranka je'vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin  Kresnik 
Jakob, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 30. septembra 1946. 

To 844/46 4027 
Oklic 

Blagovič Josipina rojena Muršak, tov. 
delavka v Studencih, Kratka ulica 6, je 
vložila proti Blagoviču Pavlu, mizarske- 
mu pomočniku ravnotam, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 8. novembra 1946 ob poli 12. uri pri 
tuk. sodišču, soba št. 84. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu je 
postavljen Lečnik Miloš, tajnik tuk. so- 
dišča, za skrbnika na čin, ki ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 5. oktobra 1946. 

To 842/46 
Oklic 

4028 

Buttner Marica rojena Krajnik, nata- 
karica v Mariboru, Gregorčičeva ulica 
23/11., je vložila proti Buttnerju Vilje- 
mu, trg. pom. v Mannheimu, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 8. novembra 1946 ob 12. uri pri 
tuk. sodišču, soba št. 84.   i 

Ker bivališče toženca ni znano, mu je 
postavljen Lečnik Miloš, tajnik tuk. so- 
dišča, za skrbnika na čin, ki ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam né javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 5. oktobra 1946. 

III T 1/46 * -   4025 
Oklic 

Tov. Majhenu Francu, kovinostrugar 
ju sedaj neznanega bivališča, je vročiti 
v pravdni stvari Enotne strokovne zve- 
ze delavcev in nameščencev Slovenije, 
podružnica v tovarni aluminija v Strni- 
šču, ki jo zastopa tov. Ivan Lajh, zid. 
polir v tej tovarni zoper Majhena Fran- 
ca, sklep z dne 14. X. '1946, posi. št. III. 
T 1/46, s katerim se določa sporna ustna 
razprava pri podpisanem sodišču za dan 
20. XI. 1946 ob 8.30 uri v sobi št. 16. 

Ker bivališče gori imenovanega ni 
znano, se postavlja za skrbnika tov Vo- 
bio Ivan, uradnik OLO v Ptuju iz Zg. 
Hajdine št. 45, ki ga bo zastopal na nje- 
govo nevarnost in stroške, dokler se ne 
oglasi sam ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 16. oktobra 194G. 

I Sp 532/46—1       * 4008 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Barkovič Josip, rojen 29. junija 1923 
v Breganskem selu 13, pristojen ravno 
tam, samski, zakonski sin pokojnih 
Barkovič Josipa in Helene roj. Bogovič, 
do okupacije bivajoč v Breganskem selu 
št. 13, je bil junija meseca 1. 1944. mo- 
biliziran k partizanom, od koder pa je 
kmalu dezertiral, nakar ga je Gestapo 
uvrstila v ustaške vrste. Od dne, ko je 
bil pogrešani uvrščen v ustaške edini- 
ce, to je v začetku 1. 1944., niso njegovi 
domaČi prejeli nikakega poročila več o 
njem. 

Ker je tedaj verjetno, da je Barkovič 
Josip mrtev, se uvede na predlog nje- 
govega strica Barkovič Miroslava, nos. 

sina iz Bregahskega sela št. 13, posto- 
stopanje za njegovo proglasitev za mr- 
tvega. 

vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ah 
skrbniku Miroslavu BarkoviČu, pos. si-•^ 
nu, Bregansko selo št. 13, p. Jesenice 
na Dolenjskem. 

Po 11. IV. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v BrežicaL 
za okraj Krško 

dne 11. oktobra 1946. 
* 

I Sp 426/46 4007. 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Vovk Jakob, rojen 8. VII. 1906 v Le- 
dini pri Sevnici, pristojen ravno tam, ' 
zak. sin pokojnih Vovk Gašperja in Ka- 
tarine, železniški delavec v Sevnici, JO 
odšel k partizanom dne 19. septembra 
1944. Leta 1945. je bil ujet po okupator- 
ju in nato odpeljan v kaznilnico v Ma" 
ribor. Po izjavi priče Senice Maksa iz 

Šmarja pri Sevnici je bil Vovk Jakob 
ustreljen 26. III. 1945. Od tistega časa 
ni bilo nobenega glasu več o njem.    , 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog pogrešančeve žene 
Vovk Frančiške, postopanje za progla- 
sitev za mrtvega s pozivom, da se o po* 
grešancu poroča sodišču ali s tem p°/ 
stavljenemu skrbniku Somerju Ludvi- 
ku, urad. pripravniku okraj, sodišča v 
Brežicah, do 20. I. 1947. 

Vovk Jakob, se poziva, da so zgla^ 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi 
Vovka Jakoba za mrtvega. 

Okrajno sodišrp v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 17. oktobra 1946 
.* 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

IV Sp 1928/46 3958 . 

Bratina Franc, rojen 28. VIII. 1904 X 
Dolu-Otlici pri Gorici, nazadnje rudar, 
stanujoč v Breznem št. 24, KLO Sv. Je; 
dert pri Laškem, je odšel 10. VII. 1944 
k partizanom. 

Dodeljen je bil X. brigadi (ljubljan- 
ski) in je v borbi pri Št. Vidu pri Stič- 
ni po izpovedi tovarišev padel dne ?• 
IX. 1944 in je tam tudi pokopan. ' 

Ker je potemtakem verjetno, da Ie 

imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Bratina Jere, gospodinje» 
Brezno št. 24, p. Sv. Jedert nad-La-, 
škim, postopanje v dokaz smrti, ter ee 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poro- 
ča do 81. XII. 1946 sodišču ali obenem 
postavljenemu skrbniku Mlakarju Jane-, 
zu, sodnemu uslužbencu v Celju. •- 

Po preteku tega. roka in po sprejem«, 
dokazov se bo odločilo o predlogu 

Okrajno sodišče v Celjr 
'«» 12 oktobra 104ß 
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W. Sp. 1940/46-1 4034 
Fùnkel  Franc,    rojen 27. I.  1902  v 

„Hrastniku, rudar, Brezno St. 25, pošta 
Laško, KLO Sv. Jedert, je odšel 10. VII. 
1944 v  NOV  in  od  njegovega odhoda 
dalje ui nobenega glasu več o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani Fuiikel Franc umrl, se uve- 
de na prošnjo Funkel Matilde, gospodi- 
nje, Brezno št. 25, p. Laško, postopanje 
v dokaz smrti ter se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem poroča do 1. VIII. 1947 
sodišču aH obenem postavljenemu skrb- 
niku Mlakarju Janezu, sodnemu usluž- 
bencu v Celju. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 15. oktobra 1046. 

IV Sp 1039/46-2. 4033 

Golob Drago, roj. 25. IX. 1019 v Tr- 
tiovom št. 19, je odšel 4. IX. 1042 v NOV 
iti je kot operativni oficir 18. slavonske 
brigado dne 25. III. 1043 padel v bojih 
pri Gradiški. Tam jo bil tudi pokopan. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, so uvede na prošnjo 
Golob Josipine, posestnice, Trnovo 19, 
KLO Laško, postopanje v dokaz smrli 
ter se izdaja poziv, poročati o pogre- 
feancu do 31. ••. 194G sodišču aH obe- 
nem postavljenemu skrbniku, tov. Mia. 
«arju Janezu, sod. uslužbencu v Celju. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov so bo odločilo o predlogu. 

/      Okrajiio sodišče v Celju 
dne 15.Noktobra.l946,   . .   . 

IV ••. 1937/46-1'        , •;•   • • r/    4032 

Janežič Mihael, rojen. 29. IX. 1017 v 
Mokronogu, trg. pomočnik v Celju, Raz- 
lagova ulica št. 8, jo leta 1943 odšel V 
»emško vojsko, kjor jo v oktobru 1944 
padel v severni Finski in je tam poko- 
pan. 

Ker jo potemtakem verjetno, da je 
imenovani Janežič Mihael umrl, se uve- 
de na prošpjo Janežič Julijane, šivilje v 
Celju, Aškerčeva ulica št. 4, postopanje 
V dokaz smrti, ter so izdaja poziv, poro- 

čali o pogrešanem do 31. XIL1046 so- 
dišču ali obenem postavljenemu skrb- 
niku tov. Mlakarju Janezu, sod. iisluž-, 
bencu v Celju. 

'   Po pretoku tega roka in po sprejemu 
dokazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče r Celju 
dne 16. oktobra 1046. ; . • _ 

IV Sp 1759/46-4   * '    '   3938 

•. Kruo Franc, rojen 23. VII. 1900, sta- 
?uj6č nazadnje kot orožnik v.Laškem 
,SL 181, je bil dne 4. VI. 1944 premeščen 
jot orožnik v Nemčijo. Baje je bil dne 
°- IX. 1944 'pri zračnem napadu v vasi 
kchriithei'm zadet in ubit. 

'„ Ker je potemtakem verjetno,' da je 
imenovani navedenega dne umrl, r se 
ÌJyaja na prošnjo Kruc Alojzije, gospo- 
^mje v Mokronogu, Martinja vas si. oü, 
^'spanje v dokaz smrti ter se izdaja 
'S$v, poročati o pogrešanem do 31. 
*II. 1916 sodišču ali hkrati Dostavilo 

nemu  skrbniku Mlakarju Janezu, sod- 
nemu uslužbencu v Celju. 

Po preteku tega roka in po sprejemu 
dokazov «e bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 8. oktobra 1940. 

IV Sp 1020/46 3060 
Muzel Jurij,, rój. 0. III. 1.020 v Šmarl- 

riom v Rožni dolini, nazadnje posestnik, 
'ravno tam, je leta 1943. spomladi kot 
vojak nemške vojske odšel na rusko 
fronto, kjer je baje oktobra 1943 v boju 
padel. Od tedaj ni nobenega glasu več 
0 njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo- 
nastopila zakonita domneva smrti, se na 
predlog njegove sestre Muzel F.lizabele, 
posestnice, Jezerce št. 2, KLO Šmartno v 
Rož. dolini, uvede postopanje za progla- 
sitev imenovanega za mrtvega, ter se 
izdaja poziv, naj vsak, ki kaj ve o uso; 
di pogrešanega, to sporoči sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Mlakarju 
Janezu, sodnemu   uslužbencu  v  Celju. 

Muzel Jurij se poziva, da se zglasi 
pri tem sodišču ali drugače da kakšno 
vest o sebi. 

Po 1. VIL 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi /a mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 12. oktobra 1946 

1 Sp 720/46-2        * 3988 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

DvorŠak -Ivan,' tov. delavec, Jesenice, 
Ciril-Melodova-4, je bil dne 6. III.-1943 
aritiran ;po gestapu v Brežicah, kamor 
je šel obiskat svoje starše, ki so bili 
preseljeni. Nato je bil nekaj časa zaprt 
v- Mariboru, od koder so ga- po dveh 
mesecih zapora odpeljali v Mauthausen: 

Nazadnje se je oglasil novembra me- 
seca 1943. Nemška-policija na Jesenicah 
je sporočila njegovi ženi, da. je njen 
mož 12. XII. 1943. umrl v Mauthausenu. 
Zvedela je pozneje tudi od Benedičiča' 
N„ tov. delavca z Josenic, ki je bil v 
istem taborišču, da je bil njen mož bo- 
lan in da ga je tudi pozneje videl mr- 
tvega. 

Ker je utemeljena domneva, da je 
Dvoršak Ivan v taborišču Mauthausen 
umrl, se na prošnjo Dvoršak Veronike 
uvede postopanje .v dokaz smrti in še 
mu postavlja za skrbnika tusodni urad- 
nik Rihter Mirko. 

Komur je o Dvoršaku Ivanu kaj zna- 
no, naj sporoči to sodišču oz. skrbniku 
do 1. I, 1047. 

Po preteku tega roka so bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. oktobra 1946. 

I Sp. 735/46-2 3987- 

Uvedba postopanja v dokaz 
'    smrti 

Kuplenik Ivan, roj. 27. XII« 1909 na 
Koroški, Beli, .pristojen, na Kor. Belo, 
luv, delavce. slaiiujcÒ Blòi:ka Dobrava- 

št. 64, jo odšel 18. maja 1943 k partiza- 
nom v jeseniško-bohinjski odred. V lolu 
1943. je odšel z omenjenim odredom m 
Dolenjsko jn bil pri Sercerjevi brigadi. 
V predzadnji ofenzivi leta 19-13, je bil 
v borbi .ranjen in odpeljan v bolnico, 
kjer jo bil do razpada Italije. Leta 1914, 
so Nemci in belogardisti bolnico na- 
padli. Ob loj priliki je bil Kuplciiik 
Ivan ponovno ranjen in je kmalu nato 
podlegel poškodbam. 

Ker je utemeljena domneva,, da je 
Kuplenik Ivan ob gori navedenem na- 
padu umrl, se na prošnjo Kuplenik An1» 
tonije uvede postopanje v -dokaz snirti 
in se mu postavlja za skrbnika tusodni 
uradnik Rihter Mirko. 

Komur je o Kupleniku Mirku kaj zna- 
no, naj sporoči to sodišču oziroma skrb- 
niku do 1. januarja 1047. 

Po preteku tega roka so bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10, oktobra 1040. 

Uvedbe postopanja za progïa« 
sitev za mrtve 

I Sp 727/46r-2 3987 
Ažman Alojzij, železničar, Jesenice* 

Ukova 8, je bil prestavljen kot železni- 
čar 15. oktobra 1942 v Schalding pri 
Passami. 

Dno 7. IV, 1915 se je zadnjikrat ogla- 
sil. Isti dan, po prejemu pošte okoli 18. 
IV. 1945, se je zglasil pri njegovi ženi 
Demšar N.. tov,-delavec na Jesenicah, 
,ki je bil z njim skupaj v službi.- Pripe- 
.Ijal je njegovo kolo nazaj in ženi obe- 
nem izročil 10Ô RM, katere mu je dal 
Ažman Alojzij, da jih izroči ženi. Dejal 
je Demšarju, da naj* se pelje z njegovim 
kolesom, on sam pa da bo prišel z vla- 
kom domov. 

Ker pa se do danes še ni vrnil in se 
kljub poizvedovanju po Rdečem križu 
ni javil, je verjetno, da ni več med ži- 
vimi. Zato se na predjog žene pogrç- 
Šanca Ažman Julijane/Uvede postopanje 
za njegovo proglasitev za mrtvega. 

Komur je o Ažmanu Alojziju kaj -zna- 
no, naj javi to sodišču ali skrbniku Rih- 
terju Mirku, tusodnemu uradniku, <io 
1. I. 1947. . 

Po tem roku se bo dokončno' sklepalo 
0 predlogu." ,,,.-. 

Okrajno sodišče 1)a Jesenicah   . 
dno 10. oktobra 1046.        "'; 

1 Sp 678/46-2        *      . - ?   '   .   - 3985 
Godec Tomaž, rojen. 15.:XII. 1905 V; 

Boh. Bistrici, usnjar, .nazadnje stanujoč 
Boh. Bistrica 117, je šel v partizane 3. 
VII. 1941. Dno 13. II. 1942 so ga ujeli 
Nemci na Vojah pod Triglavom in ga 
odpeljali na Bled in nato .v Begunje. 
Dne 17. IV. 1942 so ga. od pel jal i s 50 
tovariši v Beljak, °d Beljakal.(naprej je 
pa ža njim izginila'vsaka" sled. Po po-- 
dr-tkih Rdečega križa Slovenije pa je 
ugotovljeno, da so Nemci-vse to ujetni- 
ke ustrelili dne 19 IV. 1042, Zato je ute- 
meljena domneva., da. imenovani tega 

'dne ni več cieživcl. "   - -.< 



Stran 448 Štev. 

Na predlog Godca Blaža, usnjarja in 
trgovca v Boh. Bistrici št. 117, se uvede 
postopanje v dokaz smrti Godca Toma- 
ža. 

Komur je o Godcu Tomažu kaj ana- 
no, naj o tem obvesti sodišče ali skrb- 
nika Rihterja Mirka, tusodnega uradni- 
ka, do 1. januarja 1947. 

Po iem roku se bo dokončno sklepalo 
0 predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. oktobra 1946. 

1 Sp 767/46—2 3992 
Gorjanc Ignac, pekovski mojster, ro- 

jen dne 2. avgusta 1906 v Stražišču pri 
Kranju, nazadnje stanujoč na Jesenicah, 
Cerkvena ulica 4, je šel dne 20. avgu- 
sta 1944 proti Sv. Križu nad Jesenica- 
mi, od koder se ni več vrnil. Ker je ute- 
meljena domneva, da imenovani ni jec 
med živimi, se na predlog Šušteršiča 
Janeza, žel. v pokoju, stan. Jesenice, 
Blejska 20, uvede postopanje za progla- 
sitev pogrešanega za mrtvega. 

Komur je o Gorjancu Ignacu kaj zna- 
no, naj to javi sodišču ali skrbniku Rih- 
terju Mirku, tus. uradniku, do 1. janu- 
arja 1947. 

Po tem roku se bo dokončno sklepalo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. oktobra 1946. 

I Sp 744/46—2 3900 

Osenčič Antonj rojen 11. V. 1905 v 
Studenu, tov. del., nazadnje stan- na Je- 

. senicah, Gregorčičeva 5, je šel v parti- 
zane in je bil v Gradnikovibrigadi, 31. 
div. v Zirovskem vrhu nad Škofjo Loko, 
od koder se ni nikoli oglasil. 

Ker je verjetna domneva, da ni več 
med živimi, se uvede na predlog Osen- 
čič Marije, gospodinje z Jesenic, Gre- 
gorčičeva št. 5, postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega. 

Komur je o Osenčiču Antonu kaj zna- 
no, naj to javi sodišču ali skrbniku Rih- 
terju Mirku, tus. uradniku, do 1. I. 
1947. 

Po tem roku se bo dokončno sklepalo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
"dne 10. oktobra 1946. 

I Sp 768/46—2 3993 

Pogačnik Janez, tov. delavec, rojen 19. 
VIII. 1910 v Sp. Gorjah, nazadnje stanu- 
joč v Sp. Gorjah št. 24, je bil mobilizi- 
ran od partizanov 11. IV. 1944. Bil je 
dodeljen v Prešernovo brigado, 3. bata- 
ljon, I. četa na Jelovici. Od meseca ju- 
nija 1944 dalje ni o njem nobenega 

.glasu več. 
Ker je tedaj verjetno, da iinenovani 

ni več med živimi, se na predlog Po- 
gačnik Frančiške, gospodinje, Sp. Gor- 
je 24, uvede postopanje za proglasitev 
za mrtvega. 

Komur je o Pogačniku Janezu kaj 
znano, naj to javi sodišču ali skrbniku 
Rihterju Mirku, tus. uradniku, do 1. ja- 
nuarja 1937. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jescnicph 
dne 10. oktobra 1946. 

I Sp. 769/46-2      * 3994 

Poklukar Jože, tov. delavec, rojen 17. 
III. 1914 v Poljšici, nazadnje stanujoč 
v Sp. Gorjah št. 136, je bil mobiliziran 
od partizanov dne 11. aprila 1944. Ne- 
kaj časa je bil dodeljen mobilizacijske- 
mu oddelku. Od začetka avgusta 1944 
daljo pa ni bilo o njem nobenega glasu 
več. 

Ker je utemeljena domneva, da ime- 
novani ni več med živimi, se na pred- 
log Poklukar Marije, gospodinje, Sp. 
Gorje št, 136, uvede postopanje za pro- 
glasitev pogrešanega za mrtvega. 

Komur je o Poklukar j u Jožetu kaj 
znano, naj to javi sodišču ali skrbniku 
Rihterju Mirku, tus. uradniku, do 1. I. 
1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. oktobra 1946. 

I Sp 721/46—2 3980 
Žerjav Jakob, pos. sin iz Plavškega 

Rovta, p. Jesenice, je bil mobiliziran od 
Nemcev 18. februarja 1943. Od koman- 
dirja čete je dne 4. III. 1945 dospelo 
obvestilo, da je Žerjav Jakob padel dne 
2. III. 1945 pri Rittersdorfu zapadno od 
Ratibora, kjer je bil po infanterijskem 
izstrelku hudo ranjen v levo stegno in 
levo nadlaket. Na prevozu v bolnico je 
poškodbam podlegel. 

Ker je utemeljena domneva, da je 
Žerjav Jakob ob gori navedenem napa- 
du umrl, se na prošnjo Žerjav Janeza iz 
Plavškega Rovta uvede postopanje v do- 
kaz smrti in se pogrešanemu postavlja 
za skrbnika tusodni uradnik Rihter 
Mirko. | 

Komur je v Žerjavu Jakobu kaj zna- 
no, naj sporoči to sodišču oz. skrbniku 
do 1. I. 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 10. oktobra 1946. 

I Sp 747/46—2 3991 
Živič Milan, roj. 7. septembra 1912 v 

Zagoracu na Dolenjskem, stan. v Selit 
št. 20, je odšel 1. 1944 k partizandm, v 
3. bataljon gorenjskega odreda. Nato je 
odšel po izjavi tovarišev •• Primorsko, 
kjer je bil dodeljen minerskemu vodu 
XXX. divizije. Po nemški ofenzivi v 
marcu 1945 je bil pogrešan in od tedaj 
dalje ni bilo o njem nobenega glasu 
več. 

Ker je verjetna domneva, da imeno- 
vanega ni več med živimi, se uvede na 
predlog /živič Marije, uradnice, Selo 20, 
p. Žirovniea, postopanje za proglasitev 
pogrešanega za mrtvega. 

Komur je o Živiču Milanu kaj znano, 
naj o tem obvesti sodišč© ali skrbnika 
Rihterja Mirka, tusodnega uradnika, do 
1. I. 1947. 

Po tem roku se bo dokoru-no sklepalo 
o predlogu. 

Okrajno  sodišče na Jesenicah 
dne 10. oktobra 1946. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
II Sp 466/46-2 •    3788 

Djordjevič Mauojlo, roj. 3. VIII. 1907 
v Malem Izvoru v Srbiji, r. k. vere, 
poročen, čevljarski mojster, stanujoč v 
Stražišču št. 35, je odšel 15. II. 1942 k 
partizanom ter je bil dodeljen Kranjske- 
mu odredu na Čepuljah. Zadnjo vest o 
njem je prejela žena 1. 1943, ko je šel 
iz Kranjske gore na Primorsko, kjer je 
bila veiika ofenziva. Od takrat dalje, 
kljub poizvedbam po Rdečem križu v 
listih, ni o pogrešanem več sledu. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvaja na prošnjo 
njegove žene Djordjevič Marije, gospo- 
dinjo v Kranju, Stražišče št. 35, posto- 
panje za proglasitev pogrešanega ?a 

mrtvega in se izdaja poziv, da se do. 
1. XI. 1947 o njem poroča sodišču aH 
hkrati s tem postavljenemu skrbniku 
Železniku Simonu, sodnemu uradniku v 
Kranju. 

Djordjevič Manojlo se poziva, da ?e 
/.glasi pri podpisanem sodišču ali <)a 
drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. XI. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odlomilo 
o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 1. oktobra 1946. 

II Sp 479/46—2 3830 
Halužan Ignac, rojen 27. VII. 1009 v 

Tržiču, r. k. vere, oženjen, usnjar*^1 

pomočnik, stanujoč v Tržiču, Pot »a 

pilarno št. 8, je odšel 16. IX. 1944 \} 
partizanom. Zadnjič so ga videli '3- 
XII. 1944 v Tomšičevi brigadi na šta- 
jerskem, od tedaj dalje pa ni o njci» 
nobenega "glasu več. 

Ker je torej verjetno, da je pogrešani 
umrl, se uvaja na predlog njegove žene 
Halužan Jožefe, gospodinje v TržičUi 
Pot na pilarno št. 8, postopanje za pro- 
glasitev pogrešanega za mrtvega ter se 
mu hkrati postavlja za skrbnika Žel s?- ' 
nik Simon, sodni uradnik v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre; 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. V. 1917. 

Halužan Ignac se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da k&o 
drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog in po izvedbi dokazov odločilo- 
o proglr-itvj pogrešanega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. oktobra 1946. 

II- Sp 425/46-2 3483 
'Kunstelj Vladimir, rojen 5. VI. t«6, 

v Kranju, ključavničar y Kranju, B«j£ 
weisova ul. 24, jo bil dne 4. •. 1J*t 
odpeljan od gestapovcev v Begunje, ° 
koder so ga 18. X. 1942 odvedli w «°"' 
centraciisko taborišče v Auschwitz, v i 



_-ćV. G9 Strün 44! 

danes se še ni vrnil, niti 'ni od takrat 
dal od sebe glasu in vse poizvedbe po 
njem so ostalo do danes brez uspeiu. 
Xjegosi materi Kuiistelj Mariji je prišel 
Septembru 1D13 nek gcstapovoc pove- 
dat, <Ja je v liavedenein taborišču umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
iui*t'tp:lu zakon.ta domncvu smrti, so 
Uvodu na prošnjo oz. predlog njegovega 
brata Kunsteljn Milka, brivca v Kranju, 

* Tavčarjeva ul. 7, postopanje zn progla- 
sitev pogrešanega za mrtvega. Za skrb* 
nika se mu postavi Zeloznik Simon, 
uradnik pri okrajnem sodišču v Krn- 

-  nju. 
Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 

šanem, ne poziva, du to javi sodišču 
ali postavljenomu skrbniku. 

Kunstelj Vladimir se poziva, da ee 
'     zelasi pH podpisanem sodišču ali dru- 

gai"1« da kako vest o sebi. 
Po 30. XII. 194G bo ćodlšCe na vno- 

vično prošnjo in po inorobltni  izvedb! 
• • dtrkazov odločilo o proglasitvi za mrtve- 

ga.. 
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 10. septembra 1940. 

11 Sp 478/46—3 3B20 
-    Markovič Anton, rojen 25. VIII. 1899 

v Tržiču, r. k. vere, oženjen, sin Antona 
in" Marijo roj. Mubl, delavec, stanujoč v 
Blokah št. 7 pri Tržiču, jo odšel 20. IV. 
•. 14 k partizanom na Primorsko. Mod 
veliko nemško ok'uzivo so ga videli le 

"'.M.  III. 1045, od tedaj dalje pa  ni o 
lijem nobenega glas\i več. 
(Ker Je verjetno, da jo pogrešani umrl, 

se-iivaja Ha predlog lijekove, žejio JVl.ir- 
•'kovic Pavlo, gospodinje na .Blokah st. 7 

p'fl Tržiču, .postopanje   za  proglasitev 
pogrešanega   za   mrtvega   ter so  mu 
hkrati  poslavlja  za skrbnika Zeleznik 
Simon, rodili uradnik v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
SatißBi. se poziva, da lo javi sodišču aU 
postavljenomu skrbniku do 1. V.  1047. 

•    MarHovič Anion se poziva,'da se zgla- 
si pri popisanem sodišču ali da iUko 

/   finite dn'kaît« vest o sebi. 
Po Ï. V. 10-17 bo sodisčo na vnovično 

prošnjo in no izvedbi dokazov odlučilo 
o proglasitvi pogrešanega za mrtvega. 

Okrajno.sodišče v Kranju 
dne 4. oktobra 101C. 

* 
' ÌI Sp 477/4C-2 3828 

"Mezek Jožef/ rojen H IV. 1009 v 
Tržiču, r. k. veru, oženjen, zakonski MI 
'Antona in Marije roj. Dobrin, *••}• 

'mojster, stanujoč v Tržiču, Pot na pua.-. 
"•no št. <J, jo • 17. IX. 10«,k para- 
nom v Gornji «rad, kjor K^l'V,-*om* 
Si'evi brigadi. Dno 1«. Ali. 1014 so 
pogrešanega HO videli med Lucami i" 
Sv. Antonom pod Volovjokom, nakar jo 

" izginila za njim vsaka sled.    • 
Ker jo to-ej verjetno, da jo pogrešani 

umrl, BO uvaja na predlo« njegovo žene 
. MeSok Morijo, gospodinjo v fraavPot 

»a pilarno il 9, postopanje za proglasi- 
tev pogroSanega za mrtvoga tor so mu 

'    hkrati postavlja za skrbnika Železnih 
' Simon, sodni uradnik v Kraoiu, 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. V. 104J. 

Mežek Jožef sn poziva, da se zelali 
pri podpisanem sodišču ali da kako 
drugače da kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1047 bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proph   tvi po»reîan»"a za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. oktobra 101C. 

II Sp 450'4ß-2      * 3(• 
Valančič Anton, roj. 27. ••. 1•04 v 

Pševem št. 18, r. k. vere, ožjnien, de- 
lavec, stanujoč ff Pševem št. 12, jo G. 
Vili. 1944 odšel k'pa'rlizancm oz. bil mo- 
biliziran od part'zanov In od tedaj da- 
ljo ni o njem več Klasu. V tistem času je 
Mio Iz njegovo vasi mobilizirano veliko 
moških In so bile v tej okolici hajke, 

K^t je verjetno, da jo imenovani 
i.ir-ri, se uvede nn prošnjo njegove že- 
i)t, Valančič Hozalije, gospodinjo v Pše- 
vem št. 12 pri Kranju, po-dopaujo za 
proglasitev za mrtvega in *e obenem * 
tem postavlja za skrbnika Z'Moznik Si- 
mon, sodni uradnik v Kranju. 

Vsakdo, komur je- kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da sporoči to sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do Ì5. X. 
1947. 

Valančič Anion He poziva, da so zgla- 
si pri podp snncm sodišču ali da dni« 
gn?o kuko vest o sebi do 15. X. 1047. 

Po 15. X. 1947 bo sodišče nn Vnovično' 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
,;   •   dno 27. septembra 1910. - 

II Sp 45D/4G* • *     •    -    ' 3833 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Porenta France, rojen 10. II. 1903 v 

Zg. Bitju, r. k. vere, oženjen. Hin «,pok. 
Perento Inalicela 4n Marije roj. Križnar, 
nazadnje stanujoč v Zg. Hitnju št. 92, jo 
bil dne 8. IV. 1944 ubit in pokopan V 
bližini svojega doma. 

Ker je potemtakem verjetno, da jo 
Porenta France umrl, se uvaja na pred- 
log njegove žene Porenta Ivano roj. Er- 
žen, gospodinjo v Zg. Bitnju št. 92, po- 
stopanje v dokaz smrti pogrešanega in 
so mu hkrati poslavlja za skrbnika Ze- 
leznik Simon, sodni uradnik v Kranju. 

Vsakdo, komur je kaj znuuo o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
pa postavljenemu skrbniku do 1. .febru- 
arja 1047. * 
' Porenla Franc se poziva, da so zgla- 
si pri sodišču ali'da drugače kako vest 
o sebi. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišCe v Kranju 
dno 7. oktobra 1940. 

II Sp. 472/40—2     *'.   •  • 3790 
Uvedba postopanja v dokaz 

'smrti 
j    Prosen Janez, roj. 13. V. 1900 v Sen- 
l čuriu. h L .v.eré. samski, sin Piosena 

Janeza in Angele roj. Svctc'j, mssar y 
Strazisi*« Št. 03, je bil 10. V. 1052 o<. 
Nemcev aretiran, nato zaprt v Begu- 
njah in 1. VII. 1042 ustreljen kot talec 
v Mostah pri Žirovnici, kar su Nemci 
objavili na plakatu in je bil pcgre.'.ani 
naveden kot 10. rned ustreljenimi. Hes- 
ničnost teh podatkov potrjuje krajevni 
odbor v Mostah pri Žirovnici. 

Ker je verjetno, da je Proaon' Janez 
umrl, se uveja na predlog njegovega 
očeta Pro?ena Janeza, bajtarja v Šen- 
čurju, št. 10, postopanje v dokaz smrti 
pogrešanega iti •« mu postavi hkrati za 
skrbnika Železnih Simon, sodni urad- 
nik v Kranju. 

Vsakdo, komur jo kaj znano o pogre- 
šanem, eo poziva, da do 1. II. 1017 javi 
lo sodišču ali pa hkrati s tem postav 
Ijenomu skrbniku Zelczniku Simonu. 

Po .preteku toga roka in lzv.cdbi do 
dokazov so bo odločilo o dokazu starti 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. oklobra 1910. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
Ok 100/40-3 3812 

Dobičkar Silvester-Frančišek, rojen 
20. X. 1912 v Dev. M. v Polju, sin 'Sil- 
vestra in Antonije roj. Dobrota, samski, 
delavec, stanujoč v Fužinah št. 14 (Mo- 
ste), na'zadnjö partizun II. grupe Štajer- 
skih odredov, jo od srede maja 1912, ko 
so bili hudi boji na Jancah pri'Litiji, 
pogrešan. ) 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvaja na prošnjo Dobičkar Silvestra st., 
tov. delavca, Fužino 14, postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku tov, 
Doblekarju Silvestru st. 

Dobičkar Silvester-Frančišek se pozi- 
va, da so zglasi pri podpisanem sodi- 
šču aH drugače da kako vest o sebi. 

Po 81. Ï. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče r Ljubljana 
dne •. oktobra 1940.   ' 

Okl58/4G-4 *        .      .   ''.3000 
Hanžič Valentin, • rojen '15. XII. 190Û 

v Lescah, sin pok. Ferdinanda in- Ma- 
rije, roj. Iiekelj, žel zvaničnik v Ljub, 
ljani, stan. Jarčeva uL 13, oženjen,.;iia- 
î?5Înj? .P?.îtizan delavskega ' bataljona 
XXXI; 'divizije v pokretni liolnici med 
Trnovskim gozdom in Mrzlo Kupo, je 
pogrešan od nemške hajke v začetku 
aprila 1045, ko jo bil žo ves oslabljen. 

Ker jo potemtakem' verjetno^ da bo 
nastopila zakonita-domneva smrti, se 
uvaja na prošnjo Hanžič Franje, gospo- 
dinje. Albanska ul.'89. v. Ljubljani, po- 
stopanje za proglasitev za, mrtvega ter 
se jzdaja poziv, da se o pogrešanem po- 

!roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku, lov. Hanžič Igranji, 

Hanžič Valentin se poziva, da še zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali da druga- 
če da kako\v,est o sebi . ', 
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Po 30. IV. 1947 bo sodišče lia vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
<lne •. oktobra 1046. 

Ok 188/4G-4 3949 

Likar Pija, roj. 14- V. 1900 na Glin- 
cali, hči Pavle roj. Likar, zasebnica, 
samska, stan. Tržaška c. 64 v Ljubljani, 
nazadnje internirana v koncentracij- 
skem taborišču v Rawensbrücku v Nem- 
čiji, je pogrešana od začetka 1- 1945. in 
je bila po pripovedovanju neugotovlje- 
nih internirank v krematoriju sežgana. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvaja na prošnjo Jezeršek Ivana, skrb- 
nika zapuščine. Tržaška c. 87 v Ljub- 
ljani, postopanje za proglasitev za mr- 
tvo ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šani poroča sodišču ali s tem postavlje- 
nemu skrbniku Jezersku Ivanu. 

Likar Pija se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali da drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 28. II. 1947 bo sodišče odločilo o 
proglasitvi za mrtvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. oktobra 1946. 

Ok 199/46—3 3811 

Žustar Franc, rojen dne 30: X. 1910 
v Ljubljani, sin Janeza in Frančiške roj. 
Plaveč, tapetniški pomočnik, oženjen, 
stanujoč Okiškega u)ica 24 v Ljubljani, 
nazadnje partizan 3. bat. ljubljanske 
brigade, se pogreša od sovražne ofen- 
zive na takrat osvobojenem ozemlju Slo- 
venije, od začetka novembra 1943 da- 
lje. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvaja na prošnjo Šuštar Marije rojene 
Klančar, Okiškega ul. 24 v Ljubljani, 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Šuštar Mariji. 

Šuštar Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. 4. 1947 bo sodišče odločilo o 
proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. oktobra 1946, 

Ok 1G4/46—5 3813 

Tence Marijan, roj. 20. III. 1899 pri Sv. 
Križu pri Trstu, sin pok. Ivana in Ane 
roj. Košuta, oženjen, železničar iz Ljub- 
ljane, Židovska steza št. 4, nazadnje v 
koncentracijskem taborišču v Neuen- 
gamme — Hamburg v Nemčiji, je bil od 
tu v aprilu 1945 evakuiran v Lübek in 
tam na ladjo ^Deutschland«. Ta se je 
3. V. 1945. ob bombardiranju iz zraka 
potopila. Tence Marijan je od takrat po- 
grešan, štirje neugotovljeni intexniran- 
ci, ki so se tedaj rešili, so izjavili, da je 
Tence mrtev., - 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva *mr.tf,   ge 

uvaja na prošnjo Tence Marije roj. Pod- 
bevšek, delavke, Židovska steza 4 v 
Ljubljani, postopanje za proglasitev za 
mrtvega in se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču aH s tem po- 
stavljenemu skrbniku Tence Mariji. 

Tence Marijan se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču aH da druga 
če da kako vest o sebi. 

Po 3. V. 1947 bo sodišče odločilo o 
proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. oktobra 1940. 

V Sp 483/46-2 3015 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Protner Ivan, rojen 22. XII. 1870 v 
Dragučovi št. 25, pristojen v Sy. Marjeto 
ob Pesnici, zakonski sin Franca in Ma- 
rije Protner rojene Menhard, poro- 
čen z Julijano Ribič, nazadnje po- 
sestnik v Dragučovi št. 25, je leta 1914. 
odšel na gališko fronto in je bil pri 
trdnjavski artileriji v Przemyslu, kjer 
je prišel v rusko ujetništvo. Zadnjič se 
je javil iz vojnega ujetništva leta 1918., 
in sicer iz Turkestana. Od tega časa je 
pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvaja na prošnjo njegovega sina Prot- 
nerja Ivana, posestniškega sina iz Dra- 
gučove št. 24, postopanje za proglasitev 
za mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Drevenšku Jo- 
sipu, so'dnemu uradniku v Mariboru. 

Protner Ivan star. se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 25. decembru 1946 bo sodišče na 
vnovično prošnjo Protnerja Ivana ml. 
odločilo o proglasitvi pogrešanega za 
mrtvega. 
Okrajno   sodišče  v  Mariboru,  odrt. V., 

dne 24. septembra 1946. 

VI Sp 415/46—1     * 3946 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Žagar Mirko, rojen dne 4, V. 189G v 
Kobaridu, šofer mestnih podjetij, nazad- 
nje stanujoč v Mariboru, Jadranska c. C, 
je bil 24. VIII. 1944 od gestapa aretiran 
ter poslan v taborišče Dachau, od koder 
je pisal eno samo pismo dne 5. XII. 
1944. Od takrat pa ni več glasu o njem. 
Poizvedbe po Rdečem križu, radiu in 
pri internirancih so bile brezuspešne. 

Ker je tedaj verjetno, 'da je Žagar 
Mirko mrtev, se uvaja na predlog žene 
Žagar Jožice postopanje za proglasitev 
za mrtvega in se mu postavlja za skrb- 
nika Rajšp Zoran, uradnik okrajnega 
sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozjvlja, da to do 1. II. 1947 
javi sodišču ali postavljenemu skrjbniku. 

Po preteku tega roka .in izvedbi do- 
kazov se bo sklepalo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v 3Iariboru, odd. VI., 

dne 9. oktçbra 1946. 

1 Sp 390/40-2     „ 3760 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Hiršl Regina roj. lleiiner, zasebnica 
v Tešanovcih št. 154, rojena 13. VI. 1877 
v Leinerju, okraj M. Sobota, je bila dne 
27. IV. 1944 od madžarskih oblasti are- 
tirana in odvedena v Veliko Kani/o Od 
tam so jo odpeljali v taborišče Au- 
schwitz, kjer je bila okrog 15. VI. 1914 
zastrupljena s plinom in nato sežgana. 

Ker je potemtakem verjetno, da je , 
imenovana umrla, se uvaja na predlog 
njenega sina Hiršla Nikolaja, trgovca v 
Tešanovcih št. 154, postopanje v dokaz 
smrti pogrešane. Za skrbnika se ji pO" 
stavlja Miholič Koloman, urad. priprav- 
nik okraj, sodišča v Murski Soboti. 

Vsakdo, komur je o Hiršl Regiui kaj 
znano, se poziva, da to javi sodišču ali 
skrbniku do 1. XÎI. 1946. 

Po preteku  tega  roka  in  po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu, 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 27. septembra 1946. 

Sp 450/46 '    . 3630 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega * 

Sekula Stanko, rojen 23. VI. 1925 y 
Koroški vasi, sin Franca in Alojzije roj. 
Gazvoda, samski, delavec, nazadnje sta- 
nujoč in pristojen v Koroško vas št. 9, 
je bil 9. XI. 1943 mobiliziran po parti- 
zanih v Levstikovo brigado, FI. bata- 
ljon, 2. četa. Ob nemški ofenzivi je bil 
20. X. 1943 še na Robu, od tedaj'pa o. 
njem ni več glasu. 

Ker je tedaj verjetno, da imenovani 
ni več živ, se uvede ha prošnjo matere 
Sekula Alojzije, delavke iz Koroške va- 
si št. 9, postopanje za proglasitev za 

mrtvega ter se izdaja poziv, da se o pđ- , 
grešanem poroča sodišču ali s tem po-' 
stavljenemu skrbniku Švajgerju Fran-- 
cu, sodnemu uslužbencu v Novem me- 
stu. 

Sekula Stanko se poziva, da se zglasi 
pri tem sodišču ali da drugače kako 
vest o sebi. 

Po 1. januarju 1947 bo sodišče • 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 24. septembra 1946. 

Sp 447/46 *   - 3G03 

Uvedba, postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Uraek Janez, rojen 20. III. 1928 v D°; 
brušlci vasi št. 12, izven zakona rojeni 
sin Ivanke Umek, samski, kmečki • 
lavec, nazadnje stanujoč v Rulmi vast» 
je odšel v oktobru 1943 prostovoljno • 
partizanom. V marcu 1944 je bil zajet oa 
domobrancev in prepeljan v novoniçskf 
zapore; od tedaj dalje jo pogrešan. - 

•4Ker je potemtakem verjetno, <*?   ^. 
nastopila zakonita domneva smrti,-s 
uvede na prošnjo matere Umek I^Hli. ' 
gospodinjske    pomočnice   iz  DobriisK ( 
vasi št. Ï2; postopanje za nieeQvo..o*y 
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«liisilov za mrtvega ter se izdaja poziv, 
•• sc <> pogrešanem poroča sodišču ali 
s toni postavljenemu skrbniku Švajgerju 
Francu, hodnemu uslužbencu v Novem 
mestu. 

Uniek Jane/, se poziva, da se zglasi 
pi i tem sodiSêu ali drugače da kako 
Vest o sebi. 

fo 1. I. 15)47 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga,' 

Okraju» soilišiio v Novem mestu 
dne 23 septembra 1946. 

Sp mim-2 * 3696 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Jamnik Vinko, posestnik in trgovec 
.m Otiškem vrhu, KLO St. Jan/., OLO 
Prevalje, rojen dne 15. X. 1911 na Oti- 
skom vrhu, tam stanujoč, je bil dne 27. 
XII. 1943 na Selali pri Slovenjem Gradi- 
ču ustreljen in dne 2. decembra 1945 
prekopan na Solali in pokopan na po- 
kopališču v St. Janžu pri, Dravogradu. 

Ker je verjetno, da je Jamnik Vinko 
dne 27'. decembra 1945} umrl, se uvaja 
na predlog njegove žene Jamnik Minke, 
zasebnice na Otiškem vrhu pri Dravo- 
gradu, postopanje v dokaz smrti in se 
izdaja poziv, da se do 31. XII. 1946 o 
Pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
"Postavljenemu skrbniku Cegovniku Fi- 
lipu,- sodnemu   uradniku  v  Prevaljah. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov se bo o dokazu smrti odločilo. 

Okrajno sodišče v  Prevaljah 
dne 20. septembra "1946. 

Sp 438/46 '"    ^ 3699 

JJvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Priteržnik Franc, sin Ferdinanda in 
Alojzije, rojen dne 24. VIII. 1910 v Sta- 
vom trgu pri Slovenjem Gradcu, nazad- 
nje stanujoč v Šmartnem pri Slovenjem 
Gradcu, je bil dne 18. IV. 1944 mobili- 
ziran od partizanov. Dokler je bil s évo- 
jo enoto na Pohorju, so je večkrat ogla- 
sil svoji ženi, od meseca decembra 1944 
Pa ni dobila več obvestila od njega. Po 
vesteh je bil v času od 10.—20. decem- 
bra 1944 v bojih pri Žužemberku ranjen 
od drobcev mine povsem telesu in nato 
odpeljan v neko bolnico, kjer pa je ra- 
ient podlegel. Ista bolnica pa je bila 
smalli nato izdana in so bili vsi bolniki 
°d-okupatorja usmrćeni. 
. Ker .jo potemtakem verjetno, da je 
imenovani mrtev, se uvede na prošnjo 
žene Priteržnik Frančiške, delavke v 
šmartnem 63 pri Slovenjem Gradcu, 
Postopek v dokaz smrti in se izdaja po- 
ziv> da se o pogrešanem do 15. I. 1947 
Poroča podpisanemu sodišču ali hkrati 
Postavljenemu skrbniku Cegovniku, Fi- 
HpU, sodnemu uradniku v Prevaljah. 
- Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
r r' V dno 26. septembra 1946 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Sp 424/46-2 3697 
Čas Franc, rojen 4. I. 1905 na Selah, 

sin Cas Marije, nazadnje stanujoč na 
Vrhah 28, je bil dne 16. V. 1944 mobi- 
liziran k partizanom. Služil je v I.odredu 
Tomšičeve brigade na Koroškem in ba- 
je tam v bojih z Nemci padel. O božiču 
1944 je bil še živ, odtlej pa se ni več ja- 
vil in se pogreša. 

Ker je verjetno, da je nastopila za- 
konita domneva smrti, se uvaja na pro- 
šnjo Čas Marije, zasebnice na Vrhah 28, 
postopek za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 4o 
15. I. 1947 poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Cegovniku Fili- 
pu, sodnemu uradniku v Prevaljah. 

Cas -Fran se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču aH drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku gornjega roka bo sodišče 
na vnovično prošnjo odločilo o progla- 
sitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
dne 25. septembra 1946. 

Sp 450/46 3550 
Komprej Andrej, roj. 10. III. 1910 v 

Javorju, med vojno zaposlen Kot rudar 
v Žerjavu, je bil dne 14. XII. 1944 are- 
tiran od gestapa, odveden nato v Dra- 
vograd in Celovec. Tam je bil zaprt 7 
tednov, od tam pa premeščen v kaz. ta 
borišče v Baden, odkoder ee je zadnji- 
krat oglasil 4. marca 1945. 

Popolnoma izčrpanega ga jo gestapo 
okoli 14 dni pred osvobojenjem odpe- 
ljal neznanokam iz taborišča. 

Ker, je potemtakem verjetno, da jo 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
njegove žene Komprej Zofije, zasebni- 
ce v Črni, postopek za proglasitev za 
mrtvega in se mu postavlja za skrbnika 

.Čegovnik Filip, sodnj uradnik v Pre- 
valjah. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem _ Kompreju Andreju, se pozivlje, 
da to javi sodišču ali skrbniku do 31. 
XII. 1946. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov bo sodišče na vnovično  prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Prevaljah 
dne 4. septembra 1946. 

*, 
Sp 451/46 3519 

Novak Ivan, roj. 23. X. 1914 v Želez- 
ni , Kaplji, med vojno zaposlen kot mi- 
zar v rudniku Žerjavu, je dne 1. VIII. 
1944 odšel k partizanom! in bil nekako 
sredi decembra 1944 zajet v bojih z 
okupatorjem v Ljubnem v Savinjski 
dolini. 

' Odveden je bil v Mozirje. Tam jo pre- 
bil eno noč, od tam pa je bil odveden 
v Celje, kjer je izginila za njim vsaka 
sled. Njegova žena je govorila z njim 
zadnjič, ko ga je eredi novembra 1944 
obiskala pri partizanih na položaju ob 
izhodu iz Savinjske doline. 

Ker je potemtakem verjetno,,   da je 
, imenovani umrl, se na prošnjo njegove 

žene Novak. Terezije, zasebnice v. Črni, 
uvede postopanje za proglasitev pogre- 
šanega Novaka Ivana za mrtvega in se 
mu postavlja za skrbnika Čegovnik Fi- 
lip, sodni uradnik v Prevaljah. . 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču al: 
skrbniku do 31. XII. 1946. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi pogrešanega za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Prnvaljah 
dne 4. septembra 1946. 

* 
Kp 4-37/46-2 S698 

Pudgar Franc, roj. 2. XI. 1914 v Crni, 
sin Pudgarja Jakoba in Marije roj. Mo- 
drej, rudar, stanujoč v Crni, je bil 3, 
IX. 1043 aretiran od nemške policije, 
odveden nato v zapor v Celovec, od tam 
v koncentracijsko taborišče v Dachau 
in bil dne 27. III. 1944 premeščen v ta- 
borišče Natzweiler. Svoji ženi Pudgar 
Justini se je javil zadnjikrat s pismom 
z dne 1. I. 1945 in se od tedaj naprej 
pogreša. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
nastopila zakonita domneva smrti,, se 
uvede na prošnjo Pudgar Justine, go- 
spodinje v Crni, postopanje za progla- 
sitev za mrtvega 1er se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem do 15. I. 1947 poroča % 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Cegovniku Filipu, sodnemu urad- 
niku v Prevaljah. 

Pudgar Franc se poziva, da se '/.glasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače.-da 
kako- vest o sebi. 

Po 15. I. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Prevaljah. 
dne 25. septembra 1946 

*      v 
VII Sp 287/46—2 3922 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Mlakar Stanko, mali kmet v Apačah 
št. 115), je bil 1. 1943 od okupatorja pri- 
silno mobiliziran. Dne 7. I. 1945 je bil 
na francoski fronti pri mestu Drusen- 
heimu po granatnih drobcih v prsa in 
trebuh težko ranjen, desna noga mu je 
bila odtrgana. Prepeljali so ga v bol- 
nico. Od tedaj naprej o njem ni nika- 
kega glasu in je verjetno, da je zaradi 
težkili telesnih poškodb umrl. 

Ker je potemtakem ' verjetno, da je 
Mlakar Stanko umrl, se uvaja na pred- 
log njegove ženo Mlakar Ivane, male 
kmetice v Apačah št. 109, postopanje v 
dokaz smrti pogrešanega in se mu po- 
stavlja ZSL skrbnika Kogej Jožef, sodni 
uradnik v Ptuju.   - 
^ Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to do 15. decem- 
bra 1946 javi sodišču ali pa postavljene- 
mu skrbniku. '   • 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se-bo-odločilo p dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII. 
dne 11. oktobra 1946. 
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I Sp 435/46—2 4039 
Amortizacija 

Na prošnjo Kruleja Ernesta, posest- 
nika in gostilničarja v Sevnici, se uvede 
postopanje za amortizacijo delnic Go- 
stilničarske pivovarne d. d. Laško štev. 
12741 do 12750, izdanih dne 6. aprila 
1935 in glaseče se na njegovo ime. Del- 
nice je pustil na svojem domu v Sevni- 
ci, ko ßa je izgnal okupator 1. 1941. iz 
Sevnice v ljubljansko pokrajino. Po vr- 
nitvi iz izgnanstva v domači kraj tob 
delnic Krulej Ernest ni več našel do- 
ma. 

Imetnik teh delnic se poziva, naj uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih od 
dneva tega razglasa, in sicer naj poka- 
že te delnice sodišču' ali pa da ugovore 
zoper predlog, ker bedo sicer po tem 
roku zgoraj navedene delnico razveljav- 
ljene. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 16. oktobra 1946. 

I Sp 439/46-2 4038 
•   Amortizacija 

Na prošnjo Vučajnk Josipine, privat- 
ne uradnice v Brežicah, se uvede posto- 
panje za amortizacijo 2 delnic Gostilni- 
čarske pivovarne d. d. Laško, in sicer 
št. 01655 do 01056 v nominalni vred 
nosti po 500 din, glasečib se na ime Vu- 
čajnk Josipina. Ko jo je l. 1941. izgnal 
okupator jz domačega kraja, jo delnice 
pustila doma, a jih po vrnitvi iz izgnan- 
stva ni več našla. 

Imetnik teh delnic se poziva, naj uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih od 
dneva tega razglasa, in iicer naj poka- 
že te delnice sodišču ali pa da ugovore 
zoper predlog, ker bodo sicer po tem 
roku zgoraj navedene delnice godno raz- 
veljavljene. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 1-6. oktobra 1046. 
. * 

Amortizacije 
VI Sp 382/46—3' 3877 

Na prošnjo tov. Delcott Olge, učitelji- 
ce v pokoju v Sp. Radvanju št. 76, se 
uvede postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedenih vrednotnic, ki jih Je pro 
eilec baje izgubi], in se njih imetnik 
poziva, da v dveh mesecih, počenši z 
dnevom objave v Uradnem listu, uvelja- 
vi svoje pravice, sicer bi so po-preteku 
tega roka Izreklo, da so vrednotnice iz- 
gubile svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
knjižico    »Savinjske    posojilnice«    v 

'Žalcu: 
1. vlož. knjižica št. 17.931 na' ime Ol- 

ga Delcott, DFJ din 2.589.12, 
1. vlož. knjižica Št. 17,932 na ime 

Amalija Delcott, DFJ din 2.308-85, 
3. vlož. knjižica št. 17.797' na ime Da- 

nica Delcott, DFJ din 1.071.—. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 21. septembra 1916. 

VSp4S9/45-G      *, . .     3923 
Na prošnjo Kogoja Jaka, bivšega no- 

tarja in.hišnega posestnika Y Mariboru, 

Vrtna ulica št. 21, se uvede postopek 
za amortizacijo vrednotnic, ki jih je 
prosilec baje izgubil oziroma so mu bi- 
le uničene, in se njih imetnik poziva, 
da v dveh mesecih, počenimi z dnem ob- 
jave v-Uradnem listu, uveljavi svoje 
pravice, sicer bi so po preteku lega ro- 
ka izreklo, da so vrednotnice tirez moči 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. hranilna knjižica Posojilnice Na- 

rodni dom v Mariboru Št. 31.670, glase- 
ča se na ime Kogej Jak., s stanjem 1- 
I. 1941 din 5 180.-; sedaj din 1.784.48. 

2. hranilna knjižica št. 20.067. Spod 
nještajerske ljudske posojilnice v Ma- 
riboru, glaseča se na ime Kogej Jak. z 
vlogo DFJ din 3.779.15 per 1. I. 1940 in 

3. 10 komadov akcij Privil. agrarne 
banko v Beogradu, sedaj Zadružne in 
poljoprivredne banke v Beogradu, III. 
serije broj 578.831-578.810 po 500 din, 
skupaj starih jug. din 5.000.—, glaseče 
se na imo Kogej Jak. s kuponom št. 11 
za leto 1941. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd- V., 

dne 10. oktobra 1946. 

VT Sp 356/46-3     * 3878 
Na prošnjo tov. Vari Ivana, poslovod- 

je drž. železnic v Mariboru, Hlebova ul. 
št. 8, se uvede postopanje za amortiza- 
cijo spodaj navedene vrednotnice, ki jo 
je prosilec bajo izgubil, in se nje imet- 
nik poziva, da v dveh mesecih, počenši 
z dnevom objave v Uradnem listu, uve- 
ljavi svoje pravice, sicer.bi so po prete- 
ku tega roka-izreklo, da je vrednotnica 
izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Mestne hranilnice v 

Ljubljani št. 20(1.458, glaseča se na ime 
Vari Ivan, s stanjem din 2.502.76. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI-, 

dne 21. septembra 1946. 

Sp 319/4ß-4 * 3897 
Amortizacija 

Na prošnjo Homan Beti, gostilničar- 
ko v Skofji Loki, Mestni trg št. 3, se 
uvede postopek za amortizacijo vred- 
notnic, ki jih je prosilka ali izgubila ali 
so ji bile ukradene, in se njih imetnik 
poziva, da v dveh mesecih, počenši z 
dnevqm objave v-Uradnem listu, uve- 
ljavi svoje pravice, sicer bi se po prete- 
ku tega roka izreklo, da so vrednotnice 
brez moči. 

Oznamenilo vrednolnic: 
dve delnici Gostilničarske pivovarne 

d. d. Laško št. 01Ï73 in 01174. vpisani v 
delniški knjigi pod št. 260. izdani BO. 
XII. 1933 na ime Homan Beti, Škofja. 
Loka, v nominalni vrednosti po 500 din, 
skupaj 1000 din 
Okrajno sodišče v Škofji Loki, odd. II., 

dne 8. oktobra 1940. 

Sp. 228/46-4. * .3781 
Amortizacija 

Na prošnjo Košir Marijo, posestnice 
na Križni gori št. 6, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo spodaj navedenih 
vrednotnic, >ki so bile prosilki baje uni- 
čene, ter se njih imetnik poziva,'da v 

dveh mesecih po objavi v Uradnem listu 
uveljavi Mvoje  pravice, sicer bi  se  pO 
preteku lega roka izreklo, da sta vred- 
rmtniri izgubili pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednolnic: '   -- 
hranilni  knji/iri   Hranilnice  in   poco 

jilnice v St; ri Loki, in sicer: 
1. št. 2707 na une •••• Mirka, Križ- 

na gora >t. (i, i vlogo din  1 020.72; 
2. št. 2305 na ime Kokalj Anton, Križ' 

na gora. z vlogo din  1.016.04. 
Okrajno sodijo  v čkofjj Loki, odd- L» 

dne 1. oktobra 191<1. 

I Sp 385/46- 3681 

Amortizacija 
Na prošnjo Marmili I.avoslave, trgov- 

ke v Zagorju-Toplirah 95, se uvode V0' 
stopek za amortizacijo vrednotnic, ki jih 
jo pok. mož prosilke Marmili Lavoslav 
ob priliki svoje aretacijo leta 1942. ba- 
je izgubil. 

Imetnik teh vrednotnic so poziva, da 
v 3 mesecih po objavi v Uradnem listu 
uveljavi svoje pravico, sicer bi so po 
preteku lega roka izrpklo, da so le 
vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic; ''.-- 
pet delnic Gostilničarske pivovarne 

d. d. Laško št. 06381—06385, glaaečih 
so na ime Marnuh Lavoslav, trgovec, 
Toplice, p. Zagorje ob Savi, z nominal- 
no vrednostjo po 500 din, torej v skup- 
ni vrednosti 2500 din in datumom izda- 
je 13. I. 1940 ter zap. št. vpisa v delni! 
ški knjigi 1823. 

Okrajno sortisco v Trbovljah, odd. lì, 
dne 27. septembra 1046. 

Register -:;:;.' 
državnih gospodarskih nodietit 

Vpisi: 
30.       , 3930 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: .4. oktobra 1946.      ^    _ 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ~v»rio'm 

in alkoholnimi pijačami VINO, 
Firma so glasi:  r... 
v ruskem jeziku: »Vino tdrgovoje. 

predprijalije vinom i alkoholjnimi n'a- 
pltkamk, 

v francoskem jeziku: »Vino, entropp", 
se do vin o do boissons alcooliques«;" . 

v angleškem jeziku: »Vino, doalënr if»' 
wine and alcoholic beverages«,- ^ '• 

v italijanskem jeziku: »Vina, impT^f,. 
vini o prodotti alooollci«. "'•', ['. 

Ustanovitelj podjetja: vlada LRS' (od- 
ločba z dne 30. IX. 1946, štev. .218/4)- 

Podjetje zastopajo jn podpisujejo:, 
a) Deu Zane, ravnatelj — samostojno.! 
vse listino denarnega, materialnega» 

obračunskega in kreditnega značaja •• 
poleg ravnatelja oz. njegovega -ponio0*-- 
hika: * 

b) Godec Jože, v, d. glavnega raču- 
novodje. • ->;-.;> 

-< ' Ministrstvo za finance MRS,- =.-_"'; 
otlsck   za  financiranje  KOspodarstT*«» ;" 

Ljubljana •>' '•.-'' ;  ; 
•    due 4. oktobra 1946.     '"V.'Vi 

Štev; 44-11F —.1946 >; 
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31. 4035 
Sedež: Brezice. 
Dan vpisa: 17. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestna ljudska hranilnica v 

Brežicah. 
Poslovni predmet: Izvršuje vse hra- 

nilnične posle po splošnem zakonu o dr- 
žavnih kreditnih podjetjih. 

Podjetje je ustanovil: okrajni izvršil- 
fli LO Krško. 

Kot nameščenci, pooblaščeni za pod- 
pisovanje: 

ravnatelj: tov. Lebar Miško sam, a v 
ojegovi  odsotnosti:   knjigovodinja   tov. 

' Skrlec Marija in blagajničarka tov. Vu- 
čajuk Josipina, skupno. 

Za strokovni svet: 
predsednik strokovnega sveta: tov. 

Poljanšek Ignac, 
, tajnica strokovnega sveta: tov. skr- 

lec Marija in 
član strokovnega sveta: tov. Lebič Mi- 

loš, skupno. 
/ Okrožni LO novomeškega okrožja, 

oddelek za finance, 
dne 17. oktobra 1946. 

St. 3463-1-1946. 

32. 3898 
Sedež: Smolenja vas. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1946. 
Besedilo: Čevljarska delavnica v Smo- 

leiiji vasi, skrajšano »Podplat«. 
Poslovni predmet: Izdelovanje novih, 

Popravilo starih čevljev vseh vrst in 
Vsega, kar spada v čevljarsko stroko. 

Podjetje je, ustanovil: KLO Smolonja 
vas.     . . 

Vodja podjetja: Zupančič, Anton, na- 
mestnic Zupančič Franc, jki podpisujeta 
samostojno vso listine in dopise, ki ne 
presegajo kompetence, določene za vodjo 
obrata po pravilih podjetja. 

Okrožni LO novomeškega okrožja, 
oddelek za finance, Novo mesto 

dne 4. oktobra 1946. 
Štev. 3393/1-1946.  , 

i i 

Razna oblastva 

Štev. 1758/4G 3979 
Razpis 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
huje mesto rednega profesorja pri sto- 
iki upravnega prava. 

Predpisno opremljene prošnje je tre- 
ba  vložiti najkasneje do 4.  novembra 
1946 pri rektoratu univerze v Ljubljani. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 16. oktobra 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

štev. 1754/46 3972 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 

se 2 mesti honorarnih predavateljev 
2* .ruski jezik na gospodarski fakulteti 
univerze v Ljubljani, s honorarjem 
^in 100.— za uro in z mesečno doklado 
Za znanstvene delavce din 1.500.—. 

Prošnje je vložiti do 2. novembra 1946 
na rektoratu univerze v Ljubljani. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 15. oktobra 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

Štev. 1738/46 * 3973 
Razpis 

Rektorat  univerze v  Ljubljani  raz- 
pisuje naslednja mesta: 

• 1. mesto honorarnega bibliotekarja, 
2. mesto uradniškega pripravnika IX. 

pol. skupine, 
3. mesto služitelja, 
4. mesto telefonista (dnevn. služitelj) 

pri Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani. 

Za mesto hon. bibliotekarja je po- 
trebna tak. izobrazba. Prednost imajo 
absolventi prirodoslovne 6kupine. Za 
mesto telefonista imajo prednost inva- 
lidi. Za uradniškega pripravnika IX. 
pol. skup. je potrebna popolna srednje- 
šolska izobrazba. 

Prošnje je vložiti najkasneje do 2. no- 
vembra 1946 pri upravi Narodne in uni- 
verzitetne knjižnice. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 15. oktobra 1946. 

Rektor: Krâl s. r. 

St. 91/1 * 4001 
Razpis 

Državne elektrarne Slovenije (DES) 
obrat Notranjsko so zaprosile za oblast- 
veno odobritev gradnje 20 kW zveznega 
daljnovoda .Borovnica—Podpeč. 

Projektirani'daljnovod bo zvezal obrat 
Grosuplje z obratom Notranjske in s tem 
omogočil napajanje Notranjske z dveh 
strani. Zvezni daljnovod se bo odcepil 
od vrhniškega daljnovoda pred Bregom, 
potekal vzhodno od vasi Breg, preko 
potoka Borovniščica, mimo vasi Goričica, 
kjer bo sekal riovi železniški tir, in nato 
mimo vasi Prevalje preko zemljišč k- o. 
Kamnik in Preserje ter se bo vzhodno 
od vasi Podpeč priključil daljnovodu v 
Notranje gorice. 

Daljnovod bo zgrajen za obratno na- 
petost 20 kW ter bo pri vsakem dese- 
tem drogu izvršeno pilotiranje, ker po- 
teka večinoma po močvirju. Za križanje 
daljnovoda z železnico se bo izvršil sta- 
tičen račun po komisijskem ogledu. 

Radi zaščite javnih interesov in pra- 
vic mejašev in privatnih interesentov 
razpisuje OIO ljubljanskega okrožja na 
osnovi čl. 29. spi. zakona o ljudskih od- 
borih, §§.107. in nad. obrtnega zakona 
ter predpisov gradbenega zakona kra- 
jevni komisijski ogled in razpravo na 
četrtek dite 24. oktobra 1946 ob 9. uri 

zjutraj 
s sestankom'komisije pri;,KLO Podpeč* 
Jezero. 

Interesenti in mejaši se s tem obve- 
ščajo,, da so jim načrti projektirane 
elektrifikacije na razpolago radi vpo- 
gleda pri okrožnem referentu za grad- 
nje in pri KLO Ppdpeč-Jezero, da imajo 
pravico podali glede projektirane grad- 
nje daljnovoda ugovore bodisi Dismëno 

ali ustno na zapisnik do dneva komisije 
na gospodarski oddelek OIO ljubljan- 
skega okrožja ali pa na azpravnem na- 
roku samem. Glede' interesentov in me- 
jašev, ki se ne bodo udeležili komisij- 
skega ogleda niti osebno niti po poobla- 
ščencu, bo veljalo, da soglašajo e pro- 
jektirano graditvijo daljnovoda in se bo 
gradbeno dovoljenje izdalo, kolikor ne 
bo zadržkov iz javnih ozirov. 

Ljubljana 14. oktobra 1946. 
OIO ljubljanskega okrožja 

gospodarski oddelek, rei. za gradnje 

St. 48760/11—46 3956 

Sprememba okolišev 
pošt Grosuplje in Višnja gora 

Dne 1. XI. 1946 se izločijo naselja in 
zaselki Blečji vrh, Dolenja vas, Gorenja 
vas, Goričane, Kozljevec, ,Mali konec, 
Peč, Polica in Troščine iz okoliša pošte 
Višnja gora ter se priključijo okolišu 
pošte Grosuplje. / 

Poštna direkcija v Ljubljan) 
dne 11. oktobra 1046. 

Št. 1•6 * 3982 
IZasglas o zakupu lovišč 

Okrajni izvršilni ljudski odbor v Kra- 
nju razpisuje v smislu 5. člena začasne- 
ga zakona o lovu z dne 23. VII. 1946, 
Uradni list št. 181/50, oddajo v petletni 
zakup 18 lovišč v območju kranjskega 
okraja, in sicer do 31. Hi. 1952. leta. 

Oddaja navedenih lovišč v zakup bo 
v uradnih prostorih OILO Kranj,.odde- 

ilek za gozdarstvo, po naslednjem vj-st; 
nem redu: *' 

21. oktobra 1916 ob' 9. uri. 
loïtKf poïrf na     raJviSJe     Izkliriui 

ha        Jt ','arov  cen« d n 
1. Voglje 2297       15       2297 
2. Mavčiče 1351        9       1351 
3. Besnica     ,   -   36,32,      24       3632 

21. oktobra, 1946 ob 11. uri: 
4. Kranj                 3802 25       3S02 
5. Storžič              2623 17       3333 
6. Velesovo            1524 10       1524 

23. oktobra 191G ob 9. uri: 
7. Smlednik 1585       10       15fio'; 
8. Šenčur 1925 '     12       1925 • 
9. Predoslje .        1804       12       1804 \ 

23. oktobra 1916 ob 11. uri:... 
10. Naklo                 3454 23 •    3454 
11. Kovor                1641, 11       1641 
12. Preddvor           2623 ' 17       333? 

28. oktobra 1916 ob 9.,uri:, ' 
13. Tržič-Sv. Ana     1587       10'      2380 ' 
14. Sv. Katarina      2562       17       3843 
15.' Križe ,1417       16      2125 

28. oktobra 1946 ob 11. uri': 
16. Jezersko 3639      24"  ;,5458 
17. Kokra -   3526   '   23       5289' 
18- Cerklje I—II   ; 5246      35       5246 

Zakupniki morejo biti le lovske'dru- 
žine. 

K oddaji v zakup, naj prideta, stare- 
šina in gospodar lovske družine''s pis- 
meno in kolkovano uonudbo in žigAn 
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lovske družine. Podpisala bosta zakup- 
no pogodbo in plačala vnaprej zakupni- 
no in predpisane takse. 
Okrajni  izvršilni ljudski  odbor  Kranj 

dne 14. oktobra 1946. 

Št. 5071/46 * 4022 
Razglas 

o  zakupu  okrajnih  lovišč 

Okrajni izvršilni LO v Ptuju razpisu- 
je v smislu 5. člena začasnega zakona o 
lovu. z dne 24. VII 1946, Ur. list štev. 
181/50, oddajo v petletni zakup 34 lo- 
višč v območju okraja Ptuj; in «ker: do 
31. ,111. 1952. leta. 

Oddaja navedenih lovišč v zakup bo 
v uradnih/ prostorih odseka zat kmetij- 
stvo in gozdarstvo okrajnega ljudskega 
odbora Ptuj po naslednjem vrstnem re- 
du: 

• IovUJe . površina . najvišje    Izklicna 
ba        {t. članov   cena din 

dne 2. XI. 1946 ob 9. uri: 
Sv": Andraž, Si. g. 1660  ' 16     2490.— 
Sv. Bolfenk, SI. g. 2376 23     3564.— 
Cirkovcé 3653 36 • 7306 — 
Cirkulane 3322 33     3322.— 
Domava 1493 15     2986.— 
Dravinjski vrh 2604 26     2604.— 

dne 4. XI. 1946 ob 9. uri: 
Grajena 1646 16 . 2469- 
Gruskovje 1007 10 1007.— 
Hajdina 1004 10 2008.— 
Hum pri Ormožu 1145 11 1717.50 
Sv. Janž, Dr. p. 1795 18 3590.— 
Juršinci 3443 34 3443.— 

;     dne S. XI. 1946 ob 9. uri: 
Eèsicovec 2401 24     2401.-> 
Sv. Lovrenc,.Dr. p, 2649 26     5298.— 
Majšperk 2989 30     44S3.50 
Sv: Marjeta, Dr. p. 1546 .15-3092.— 
Sv. Marjeta n. Pt. 2850 .128     5700.— 
Markovci 3260 .32^.4 6520.— 

dne 6. XI. 1946 ob 9. uri: 

Razno 

Obrez 1930 19' 2895.- 
Ormož 1730 17 2595.— 
Podgorci 1764 17 2646.— 
Podlehnik 3410 34 5115.— 
Polenšak 2137 21 3205.50 
Ptuj 1420 14 2840,— 

•     dne 7. XI. 1946 ob Ü uri: 
Ptujska gora 2087 20 3130.50 
Rogoznica 1969 20 3938.— 
Sela 2332 23 4664.— 
Slovenja vas 1733 17 3466.— 
Središče ob Dravi   1363 13 2044.50 
Stbperce            ' 1878 18 1878.— 

dne 8. XI. 1946 ob 9. uri: 
Sv: Urban 
Velika Nedelja 
Zavrč 
Zelale 

3416     3.4 3416, 
3002 ' 30 6004.' 
1944     19 1944.' 
3716   -37- 3716.- 

Zakupniki morejo biti le lovske dru- 
žine.- " 

;K-oddaji v zakup naj prideta stare- 
šina iri gospodar lovske družine s pis- 
meno in kolkovano ponudbo, in žigom 
lovske družine. Podpisala bosta zakup- 
tio pogodbo in plačala vnaprej zakup- 
nino in predpisane fakse. 

Okrajni izvršilni ljudski odbor Ptuj, . 
'    •  dne 17: oktobra 1946. 

4011 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za finance 

FLRJ, VII št. 17337 z dne 5. oktobra 
1946, je odrejena likvidacija Bank für 
Kärnten, podružnice v Kranju in kot 
likvidacijski organ je postavljen Denar- 
ni zavod' Slovenije — Centrala Narod- 
ne banke FLRJ za Ljudsko republiko 
Slovenijo. 

S tem se pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Bank für Kärnten, podružnice v 
Kranju, da v smislu 7. člena pravilnika 
o postopku pri likvidaciji zasebnih kre- 
ditnih podjetij prijavijo svoje terjatve 
oziroma dolgove. 

Upniki in dolžniki Bank für Kärnten, 
podružnice v Kranju imajo pravico, da 
se v roku meseca dni od dneva te ob- 
jave prepričajo o točnem knjiženju nji- 
hovih terjatev oziroma dolgov. Po pre- 
teku tega roka veljajo knjiženja za ve- 
rodostojna. 

V Ljubljani dne 18. oktobra 1946. 
Za Bank für Kärnten, podružnico 

/ v Kranju: 
Denarni zavod Slovenije, 

r.pn'raia Narodne banke FLRJ za Ljud- 
sko reonbliko Slovenijo 

Poziv 
3968 

Konzorcij za zgradbo doma Smučar- 
skemu klubu »Ljubljana« poziva imet- 
nike obveznic, ki jih je klub izdal za 
zgradnjo doma na Pokljuki, da jih v 
roku šestih mesecev po tej objavi pred- 
lože v izplačilo na naslov: Kopriva Fra- 
njo, Ljubljana, Cankarjeva 14. Podjetja 
morajo predložiti vse prejete obveznice 
skupaj. Pri izplačilu se bodo upoštevale 
določbe zakona o regulaciji predvojnih 
obvez z dne 27. oktobra 1945. 

Obveznice, ki v prednjem roku ne 
bodo predložene, zapadejo. 

Likvidator 

4009 

Poziv upniKom in dolžnikom 
Po odredbi min. za fin. FLRJ VII br. 

15364 z dne 30. IX. 1946, je prešla Celj- 
ska posojilnica d. d. v Celju v likvida- 
cijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, da 
prijavijo svoje terjatve in obveznosti y 
roku 30 dni po objavi likvidacijskemu 
odboru, če tega še niso storili. 

Likvidacijski odbor 
Celjske posojilnice d. d. Celju 

Zp 120/46 
Poziv upnikom 

3876 

Pr{ okrajnem sodišču v,Trebnjem je 
uvedeno zapìembeno postopanje glede 
imovine tvrdke >Mirna«, gozdna pro- 
dukcija,, družba z b. z. ^Ljubljana. 

Pozivajo se vsi upniki spredaj. na- 
vedene tvrdke, da v 15 dneh, počenši. 
z dnevom objave x Uradnem Hstu, pri- 

javijo  svoje   terjatve   okrajnemu   sodi- 
šču v Trebnjem. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 9. oktobra 1946. 

4006-3-1 
Poziv upnikom 

Nabavljalna in prodajna zadruga z o- 
j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 9. 
X. 1946 vpisala v zadru/.nem registru 
okrožnega sodišča v Ljubljani spojitev 
spodaj navedenih zadrug z Nabavno in 
prodajno zadrugo z o. j. v Ljubljani. 

Spojile so se in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: 

1. Zadružna klet, z. z o. j., v Ljublja- 
ni; 

2. Nabavna in kreditna zadruga usluž- 
bencev finančne kontrole, z. z o. j. v 
/Ljubljani; 

3. Nabavna in prodajna zadruga, z. z 
o. j., St. Vid nad Ljubljano; 

4. Osrednja vinarska zadruga, z. z o.. 
j. v Ljubljani. 

Nabavljalna in prodajna zadruga, z. z 
o. j. v Ljubljani, kot sprejemajoča  za- 
druga, poziva upnike vseh spredaj na- 
vedenih zadrug, da prijavijo svoje ter- 
jatve v roku 3 mesecev od dneva poziva 
Nabavljalne   in   prodajne   zadruge   v 
Ljubljani, Masarykova ć. 15. 

Upravni odbor 
Nabavljalne in prodajne zadruga 

v Ljubljani 

3603 5"-2 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo št. 4072/27 od 12. IX. 1046 
jo odrejena likvidacija podjetja Julij 
Meinl v LRS. 

Pozivamo vse upnike, da prijavi.!0 

svoje terjatve in vse dolžnike, da ' PP; 
ravnajo svoje obveznosti do 15. uovem- 
bra~1946 in to upravi podjetja aH n.ic- 

nim naslednjim podružnicam: 
Celje, Hrastnik, Jesenice, Kranj. 

Ljubljana, Tyrseva 2, Ljubljana. Vodni- 
kov trg 4, Maribor, Gosposka 7, Mari- 
bor, Meljska 2, Ptuj, Gornja Radgona. 
Slov. Bistrica. Slovenj Gradec. Slov. Ko- 
njice, Šoštanj, Zagorje. 

Po preteku zgoraj odrejenega časa *e 
event, terjatve né bodo priznale.    : 

Vse prijave se morajo poslati *>a 

upravo podjetja Julij Meinl v likvida- 
ciji, Ljubljana, Prešernova ulica 54/1, a 
dolžniki morajo svoje obveznosti porav- 
nati tam, kjer dolgujejo. •'- 

Ljubljana 1. oktobra 1946. 
Likvidatorja 7 

3714 3-3' 
Poziv upnikom 

. Po sklepu skupščine delničarjev z-dne 
28. julija 1946 preneha Učiteljska tiskam? 
v Ljubljani kot delniška družba in se,îZ 

vede likvidacija. Ta-sklep je bil vpisan • 
trgovinski register dne 19. septembra ,-r 
pòtì št.RgBIII136rtI. • . . 

Likvidatorji pozivajo vse upnike, da Po- 
javijo svoje terjatve. ., •, .: J                                    Likvidat»«      . 
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3716 3—3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
S sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani 

z dne 28. septembra: 1946 se je družba 
Brata Okršlar, tovarna usnjenih izdelkov, 
Domžale, razšla in prešla v likvidacijo. Li- 
kvidatorja pozivata vse ev. upnike in dolž- 
nike, da prijavijo svoje terjatve oziroma 
dobroimetja zaradi končne likvidacije v 
roku enega meseca od dneva objave. 

Za tvrdko Brata Okršlar, tovarna usnje- 
nih izdelkov, Domžale v likvidaciji: 

likvidatorja 
Okršlar Anton Okršlar Vinko 

* 3769 3-3 
Poziv upnikom 

Z odločbo ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS z dne 28. IX. 1946, 
št. 5556/49 oziroma z odločbo okrožnega 
sodišča v Ljubljani z dne 3. X. 1946, opr. 
št. Zadr. I G4/9, je prešla v takojšno likvi- 
dacijo Gorenjska mlekarska zadruga z o. j. 
v Kranju.' 

Pozivamo vse upnike, da prijavijo do 
20. X. 1946 svoje terjatve oziroma dobro- 
irncije radi končne likvidacije. Terjatve 
je prijaviti na naslov: Gorenjska mlekar- 
ska zadruga z o. j. v likvidaciji, Kranj. 

Likvidatorji 

izgubljene listine 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
°d KLO Spodnja Hudinja na ime Bom- 
bic Ivan, stanujoč v Ceiju, Spodnja Hu- 
dinja, legitimacijo OF na isto ime, iz- 
stavljeno od odbora OF Spodnja Hudi- 
nja in šofersko izkaznico I., 11. in III. 
skupine, izdano od okrožnega NO. S tem 
jih preklicujem. 
'1047   Bornšck Ivan, mehanik, Celje, 

Spodnja Hudinja 106 

Uničeno mi je bilo spričevalo o za- 
Vršnem izpitu na drž. trgovski akade- 
miji v Ljubljani iz 1.1935 na ime Božič 
Cirila iz Kamnika. S tem ga preklicujem. 
•954 Božič Cirila 

Izgubil   sem   osebno   izkaznico  štev. 
0S0378 in legitimacijo OF, obe na ime 
ßi'Oskvar Vinko iz Ljubljane, Vodovod- 
na c. 1. S tem jih preklicujem. 
4050 Breskvar Vinko 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
?d bivše uprave policije v Ljubljani na 
^nio Cankar Ivan iz Ljubljane, Tržaška 
c/ 93. S tem jo preklicujem. 
4038 Cankar Ivan 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
é8?, izdano od KLO Mirna vas na ime 
Uobevc Franc, pos. sin, roj. 6. IX. 1926 
v sužnji vasi. S tem jo preklicujem. 
ft     

( Debevc Franc, 
•••• Cužnja vas, p. Mokronog 
, Izgubil sem dovolilo za vožnjo z mo- 
jornhn kolesom znamke NSU, Štev. mo- 
l<>r.ia 432903, izdano od uprave NM, pr,o-, 
Setni odsek v Škofji Loki,, na im>- 
"?mšar Leopold iz Žirov. S tem ga pre. 

"°2 Demšar. Leopold 

Podpisani Frelih Jožef, rojen 20. ja- 
nuarja 1912, stanujoč v Laznici št. 9, 
pošta Limbuš, sem izgubil in zato pre- 
klicujem naslednje svoje listine: začas- 
no, službeno izkaznico št. 133971, izdano 
od žel. uprave Ljubljana, dopustnico 
št. 237 za hojo po progi Maribor—Stu- 
denci — Puščava — Sv. Lovrenc, objavo 
št. 25 za vožnjo nà progi Maribor—Stu- 
denci—Puščava—Sv. Lovrenc. 
3998 Frelih Jožel 

Ukradeno mi je bilo spričevalo o za- 
vršnem izpitu na II. dekl. meščanski 
šoli v Sp. Šiški, izdano 1. 1929. na ime 
Glušič Ada ìL Ljubljane. S tem ga pre- 
klicujem. v 

3977 Glušič.Ada 

Izgubljena vojnička knjižica broj 
945656, glaseča se na ime Golobic I. 
Maks, personalni poverjenik, izdata od 
štaba I. Ljubljanske brigade SDNO, 
oglašava se nevažećom. 
3944 Golobic I. Maks 

Izgubil sem delavsko knjižico štev. 
63510, izdano od krajevnega LO Pince, 
in glasečo se na ime Gor Josipa Franc, 
roj. 20. I. 1905 v Pineali, bivajoč v Pin- 
eali št. 7. S tem jo preklicujem. 
3983 Gor Josipa Franc 

Spričevalo o završnem izpitu stolne 
meščanske šole v Mariboru z dne 28. 
VI. 1935 na ime Gornik Marija, rojena 
15. V. 1921 v Teznem pri Mariboru, sem 
izgubila ter ga proglašam za neveljavno. 
3971 Gornik Marija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime 
Grabek Vera iz Mledenovca.-S tem jo 
preklicujem. * 
3978 Grahek Vera 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
057246, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Hočevar Emâ iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 
4053 Hočevar F.ma 

Izgubila sem zač. osebno izkazuico 
št. 90, izdano od KLO Mirna vas, na ime 
Hočevar Marica, hči trgovca iz Cužnje 
vasi. S tem jo preklicujem. 

Hočevar Marica, 
3965.     Cužnja vas št. 19, p. Mokronog 

Ukradette so bile oblačilne nakaznice 
št. 267742-267753 in jih š tem prekli- 
cujem. 
4013 Irgl Alojz, Levanjci št. 32 

p. Sv. Urban pri Ptuju 
Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 

od krajevnega LO, v, Kresnicah in služ- 
beno legitimacijo, izdani od. uprave 
telefonske sekcije v Ljubljani na ime 
Jančar Mihael iz Kresniškega vrba št. 
2. S tem ju preklicujem. , 
4055 v'     '"*'•'   Jaiîcar Mihael 

Ukradena mi je bila", osebna izkazni- 
ca, legitimacija 'BrČk,o-"BanovJ,či, " legiti- 
macija OF in izkaznica ZMSt vse nà ime 
Janušič' Fedor iz Ljubljane. S' tem 'jih 
preklicujëni. v ' * ' • ..   "!' '.•   , 
405"! Januiič Fedor 

•    .       -.    j'":.;-''i' "' -'.••*---: U'•»••-: * •. 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo, tov. št. 1243307 na ime Jug Stanko .iz 
Zagrada 109, p. Celje^ S tem'jo'prekli- 
cujem. 
4036 Jug Stanko ' 

Izgubil seni, spričevalo trg. tečaja na 
mestnem licèju v Ljubljani iz 1. 1910. na 
ime Kačič Vera iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
3976 - Kačič Vera 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
049654, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Kefer Marija it Zg. firii- 
šice 22 pri Ljubljani. S tem jo prekli- 
cujem. 
3975 Kefer Marija 

Izgubili sem izkaznico za kurivo, se- 
rija C št. 028701, izdano od MLO, od- 
sek za kurivo v Ljubljani-Kožna dolina 
11-11. S tem jo preklicujem. 
4023 . Kočevar Jernej. 

Izgubila sem osebno . izkaznico £t. 
5446, izdano 7. X. 1945 in jo s tem 
preklicujem. 

Koler Marija, ." 
Zg. Ščavnica, p. Sv. Ana 

3945 v Slov. gor. 

Ukradene so mi bile legitimacija ; fi- 
lozofske fakultete univerze v Ljubljani, 
osebna izkaznica št. 104, izdana od 
okrožnega N00 v Novem mestu, .legiti- 
macija OF: in izkaznica ZMS, glaseče še' 
vse na ime Komelj Ivan iz Novega me-, 
sta. S tem jih preklicujem. "-' ;> 
3947 Komelj Ivan   ' 

Izgubil   sem  osebno  izkaznico   štev. 
064182 in legitimacijo OF št. 183, ,obe 
na   ime, Kovač   Kaiman   iz   Ljubljane«-. 

.Stari trg 24. S tem jih preklicujem.  ' 
3996    .     / -      Kovač Kaiman'-: 

Izgubilo* se je šest oblačilnih nakaz-; 
nie, pet nabavnih listov za blago-in iz- 
kaznica OF,, izdano vse na ime družine 
Kožuh iz Vevč 44 pri Ljubljani. S tem 
jih preklicujemo.. - •  •. 
3942       ' '„, Družina Kožuh >' 

Izgubil se,m prometno knjižico za.'mo- 
ško kolo znamke >France«, tov štev. 
463002, ev^št. 203176, izdano od bivše 
uprave policije v Ljubljani na ime Ko- 
žuh Peter iz Ljubljane. S tem jo'prekli- 
cujem. '" ...,:. 
4056     ••'*:£*  '                 Kožuh Peter.; : 

Izgubil sem' osebno izkaznico, izdano, 
od KLO Galušak in knjižico ža kolo na:. 
ime'Kreft "Kari. S tem jih preklicujem.- 

..  -"'.Kreft Kari, Kutinci :6, 
4012       "pySv.  Jurij  ob  Stavnici 

Izgubila sem  spričevalo II.' razreda 
drž. realne gimnazije v Kranju za 'leto. 
1945/46. na-ime Kristan Anica iz Stra-. 
hinja, okraj  Kranj. S tem ga  prelili- 
icujein.   '. .'. *., 
3950 Kristan Anica ..' 

:   Izgubil, gem, odpusinico osnovne šole,.. 
prj.Sv, Benediktu v Slov., gor., šofer.s.ko. 
.legitimacijo.'II. kat.,; domovnico, krstni 
list.in Varstveno spričevalo, vse na.Ime 
'Kurbü's Ludvik, uradnik pri pošti, Ma-' 
ribpr.l. S'tem'jili preklicujem. 
3999        '':> Kurbu»'Ludvik " 
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Ukradene so bile osebna izkaznica, 
legitimacija OF in sindikalna izkaznica, 
vse na ime Marinšič Marija iz Ljub- 
ljane in sindikalna izkaznica na ime 
Turk Branko iz Ljubljane. S tem jih 
preklicujeva. 

Marinšič Marija, 
3955/ Turk Branko 

Izgubil sem orožni list za lovsko pu- 
ško št. 17/46 ter zac. osebno 'izkaznico 
št. 704, oboje na ime Marolt Leopold iz 
Kočevja. Orožni list je bil izdan od 
okrožja Novo mesto, osebna izkaznica 
pa od odseka za notranje zadeve v Ko- 
čevju. Oba dokumenta s tem prekli- 
cujem. 

Marolt   Leopold. 
4010 Kočevje  št.  254 

Izgubil sem legitimacijo tehnične fa- 
kultete univerze v Ljubljani, glasečo se 
na ime Milosevic Romi iz Celja. S. tem 
jo preklicujem. 
3953 Milosevic Romi 

Ukradene so mi bile osebna'izkaznica, 
legitimacija OF in prometna knjižica za 
kolo, vse na ime Mrčun Jožef iz Sela 
pri Vodicah. S tem jih preklicujem. 
3959 Mrčun Jožel 

Ukradene so mi bile: 2 vojaški objavi, 
da sem služil v Tomšičevi brigadi JA 
od 18. maja 1945 do 2. septembra 1945, 
-vojaška knjižica in zač. osebna izkaz 
niča št. 83, vse na ime: Nemec Alojz iz 
Poiane 19, okr. Murska Sobota. S tem 
jih preklicujem. 
4030 Nemec Alojz 

Uničena mi je bila diploma o dovr- 
šeni vojaški godbeni šoli v Vršcu, iz- 
dana 1. XII. 1939 in. spričevalo IL let- 
nika Muzičke akademije v Beogradu, 
izdano 1. VIII. 19-10. S tem jih prekli 
cujem.    - 

'• Oberlajt  Anton, 
Studenci-Maribor, 

4017 Zrihjskega  ulica 2G 

Izgubil sem vojaško knjižico štev. 
6C6441, izdano septembra 1945 od ko- 
mande pozadine IV. armije, osebno iz- 
kaznico št. 7997, izdano od okraj. LO 
v Trbovljah in uverenje o ranjavanju, 
vse na ime Odak Ferdinand iz Siveriča 
(Dalmacija). S tem jih preklicujem. 
3944 Odak Ferdinand 

Izgubila sem izkaznico OF št. 3G8G, 
izdano od četrti Rakovnik. na ime Oven 
Amalija iz Ljubljane. S  tem  jih  pre- 
klicujem. 
4054 ' Oven Amalija 

Izgubili smo evid. tablico motornega 
kolesa znamke BMW št. S—370G, izdano 
od OILO, oddelka za notranje zadeve v 
Novem mestu, glasečo se na okrožno 
gradbeno podjetje' »Novograd< v No- 
vem mestu. S tem jo preklicujemo. 

Okrožno gradbeno podjetje 
3957 sNovograd«, Novo mesto 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz- 
dano od pooblaščenstva NM v Krškem 
na ime Peršolja Rozina iz Libna 6, P- 
Videm-Krško. S tem jo preklicujem. 
4048 Peršolja Rozina 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 2066, izdana od MLO v Idriji 
na ime Pire Bojan iz Idrije. S tem jo 
preklicujem. 
4037 Pire Bojan 

Izgubila ,sva osebni izkaznici, izdani 
od komande NM v Ljubljani na ime 
Podkrajšek Herman in Podkrajšek Irma 
iz Ljubljane, Kamniška 19. S tem jih 
preklicujeva. 

Podkrajšek Herman, 
3907 Podkrajšek  Irma 

Ukradena mi je bila osebna izkaz- 
nica, izdana od krajevnega LO v Dolu 
pri Ljubljani na ime Rahne Anton z 
Dola pri Ljubljani. S tem jo prekli- 
euiem. 
4057 Ralme Anton 

Izgubila sem spričevala L, II. in III. 
razredp drž. real. gimn. v Vinkovcih iz 
I. 1933. na ime Roško Katarina iz Ma- 
ribora. S tem jih preklicujem. 

Roško Katarina, 
3961 Maribor, Dušanova  12 

Izgubili smo potrošniške nakaznice za 
industrijske proizvode, izdane dne 1. X. 
1946 na ime: Siplic Mihael. Siplic Ju- 
lija, Sialic Štefan in Siplic Jolanka, vsi 
porestniki v Vučji gomili h. št. 18, iz 
kaznico /a kolo na ime Siplic èteTan, 
pos. v Vučji gomili 18 in osebno izkaz- 
nico na ime Siplic Jolanka, pos. v Vučji 
gomili h. šf. 18. 

Siplic   Mihael,   Siplic   Julija, 
4021 Siplic Stefan, Siplic Jolanka 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija D št. 034157. izdano od MLO. odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Slak Lud 
vik iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
4002 Slak Ludvik 

Izgubil sem unikat spričevala 2. raz- 
reda kragujevaške gimnazije za leto 
1943/44. na ime Smerde] Viktor. S tem 
ga preklicujem. 

Smenlcl Viktor, 
4043 Maribor, Betnavska 18/1. 

Izgubilo se je spričevalo III. razreda 
drž. gimnazije v Novem mestu za leto 
1940/41.  na  ime Sonnenvvald   Irena  iz 
Maribora. S tem ga preklicujem. 
3970 Sonnenwald Irena 

Izgubilo se je spričevalo IV. razreda 
II. ženske realne gimnazije v Ljubljani 
(Poljane) za 1. 1940/41. na jme Sotler 
Marija iz Jezice — Mala vas 5S. S tem 
ga preklicujem. 
39G9 Sotler Marija 

Izgubila sem uverenje o posesti odli- 
kovanja reda bratstva in edinstva I. 
stopnje št. medalje 544. izdano od pred- 
sedstva AVNOJ-a v Beogradu na ime 
Srim.šek Anica iz Cerknice pri Rakeku. 
S tem ga preklicujem. 
4024 Srimšek Anica 

Stepihar   Hinko  preklicujem   indeks 
in dački  list beograjske pravne fakul- 
tete, ki sta mi bila 1. 1941. odvzeta. 

Stepihar Hinko, 
4000 Celje, Kidričeva ul. 1 

Ukradene so mi bile osebna izkaz- 
nica, izdana od komande NM v Ljub- 
ljani in dve prometni knjižici za kolo, 
vse na ime Smuč Nuška iz Ljubljane, 
Smoletova 4. S tem jih preklicujem. 
3948 Smuč Nuška 

Uničena mi je bila diploma o dovr- 
šeni vojaški godbeni šoli v Vršcu. iz- 
dana 1. XII. 1938 in spričevalo II. let- 
nika Muzičke akademije v Beogradu, 
izdano 1. VIII. 1940. S tem jih prekli- 
cujem. 

Sporn Adolf, 
40ie Maribor,  Delavska ulica 4 

Ukradena   mi  je  bila  esebna   izkaz- 
nica, izdana od KLO Videm-Dobrepolje 
na ime Šteblaj Ana iz Podgorice 12. S 
tem  jo preklicujem. 
4052 Šteblaj And 

Izgubili smo žig (uradno štampiljko) 
»Krajevni ljudski odbor, Tinsko« s pia- 
menčki; nova štampiljka je brez pia* 
menčkov. S tem staro štampiljko raz. 
veljavljamo. 

Krajevni  ljudski  odbor 
4049 Tinsko 

Izgubil  sem  spričevalo o   izpitih  za 
nostrifikacijo za VII. razred gimnazije 
ter spričevalo o višjem tečajnem izpitu, ' 
izdani  dne  18.   X.  1945  cd   I.   mo?Ue- 

realne gimnazije v Ljubljani. S tem 1^ 
oreklicujem. 
3951 Tišler Miha 

Ukradeni sta mi bili spričevali \•• 

in V.a razreda II. moške realne gin'" 
nazije v Ljubljani na ime Trefalt Boži- 
dar iz Kranja. S tem jih preklicujein- 
4020 Trefalt Božidar 

Ukradeni sta mi bili osebna izkaz- 
nica it. legitimacija OF št. 195—774, i2' 
dani od kraj. odbora OF v Trobnjeni 
na ime Uhan Franc, posestnik v R°4" 
nah, okraj Trebnje. S tem jih prekh' 
cuiem. . - 
3997 Uhan Franc 

Izgubila  sem   prometno   knjižico, t-3- 
kolo, evid. št. tabi. 185704, izdano o«, 
ckr.   LO  Celje-mesto,  prometni  odsek 
na ime Urankar Kristina iz Celja. S teni 
jo preklicujem. 
4015 Urankar Kristina 

Spričevalo srednje strok. 'tehnič'16 

šole iz leta 1941. na ime Veronik Jer* 
nej sem izgubil. S tem ga preklicujem' 

Veronik Jernej, 
4029 Maribor, Ljubljanska c. • 

Izgubil sem osebno izkaznico, iza4"° 

20 

od komande NM v Ljubljani na ime. Vo- 

dičar Ivan iz Podgore pri Dobrem' P/f 
lju. S tem jo preklicujem.   • 

4031 Vodičar Iv»? 

Založba! .UDrava Uradntita luta.LRSi uxedaüi; #uhai Kotiert; tiska tiskarna ^Merkur« d. d. — vai v Ljubljani, 
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Letnik III. Priloga k 70. kosu z dne 6. novembra 1946. Številka 70. 

Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Vpisi: 
1252. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 21. oktobra 1946. 
Besedilo: Skupna nabavljalnica malo- 

prodajalcev špecerijskega blaga, družba 
* omejeno zavezo.   . 

Obratni prednici: 
a) oskrbovanje maloprodajalcev e 

špecerijskim, kolonialnim in mešanim 
blagom; torej nabava takega blaga in 
oddaja maloprodajalcem brez posredni- 
kov, da se na ta način nudi potrošni- 
kom čim cenejše blago: 

b) ustanovitev, pridobitev, zakup ali 
najem in upravljanje trgovskih naprav, 
inventarja, strojev in nepremičnin, po- 
trebnih za dosego namena pod a); 

c) izvrševanje vseh tehničnih in tr- 
Bovskih opravil za pospeševanje pod a) 
in b) navedenih namenov. 

Družbena pogodba z dne 14. oktobra 
3946. — Družba je ustanovljena za ne- 
določen čas. 

Višina osnovne glavnice: 200.000 di- 
narjev. 

Poslovodje: 
Anton Verbič, Ljubljana, Stritarjeva 

Ivan Pezdir, Ljubljana, Gradisce 3, 
Simon Jurčič, Ljubljana, Frančiškan- 

ska 2, 
Anton Legat, Ljubljana, Miklošičeva 

c 28, 
•Tanko Stupica, Ljubljana Tavčarjeva 

£t. 7. 
Zastopstvo družbe in podpis firme: 
Družbo zastopata in njeno firmo pod- 

pisujeta kolektivno dva poslovodje nli 
en poslovodja in en prokurist, če si ga 
družba postavi. Poslovodja podpisuje 
tako, da postavi pod tiskano, odtisnje; 
Ho ali napisano besedilo firme svoj 
Podpis, prokurist pa svoj podpis z oz- 
načbo prokure. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 10. oktobra 1948. 

Zt 97/46 - Rg C V 3C6 
• >, •  , *        .   t » • t* 

1253.        ' K " ' k'   •      ' 
Sedež: Stancžičc 5C. St. Vid n/Lj. 
Dan vpisa: 30. oktobra 1946. • 
Besedilo: »Lipa«, mizarstvo, družba z 

°ö»e]eiio zavezo. 
Obratni predmet: mizarstvo in izdelo- 

vanje pohištva. 
, Družbena pogodba z dne 29. septem- 
bra 1940. ' 

Družba je ustanovljena za dobo dveh 

Objave 
let, katera doba se avtomatično podaljša 
vedno še za eno leto, če se ne poda tri 
mesece pred potekom pogodbenega roka 
pismena odpoved. 

ViSina osnovne glavnice din GO.OOO. 
Na to vplačani zneski v gotovini: din 

C0.000.—, 
Poslovodje: Burger Mihael, Vižniarje 

St. 83, Ložar Anton, Vižmarje št. 192, 
Hočevar Franc, Št, Vid n/Lj. št 77. 

Pravica zastopstva: družbo zastopata 
po dva poslovodji skupno. 

Podpis firme: podpis tvrdke se vrši 
na ta načiin, da pristavita po dva poslo- 
vodji kolektivno svoj podpis pod druž- 
beno tvrdko, ki je od kogar koli napi- 
sana, natiskana ali odtisnjena. Ce je 
postavljen en poslovodja, zastopa ta 
družbo samostojno. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. oktobra 1940. 

Zt 96/46 - lig C V 309/1 

Spremembe in dodalhi: 

1254. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1940. 
Besedilo: Celjska posojilnica d. d. Ce- 

lje. 
Z odločbo ministrstva za finance 

FLRJ z dne 30. IX. i946, VII B štev. 
15.304, je odrejena likvidacija. 

Likvidatorji: 
Štajnpihlar Jože, uradnik Denarnega 

zavoda v Celju, 
Grobelnik Tone, uradnik Ljudske po- 

sojilnice v Celju, 
Lesničar Aloiz, uslužbenec finančne- 

ga odseka v Celju. 
Likvidacijska firma: kakor doslej z 

dostavkom »v likvidaciji«. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisuje- 

jo likvidacijsko  firmo tako, da   vedno 
po dva izmed njih pristavita svoj last- 
noročni nodnis pod pisano, tiskano ali 
z žigom odtisnjeno besedilo firme. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. oktobra 1946. 

B II 25 

1255. 
Sedež: Dobertesa vas pri Sv. Petru 

v Savinjski dolini. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1946. 
Besedilo: Ogriseg & Tliemel, Savinj- 

ska tkalnica, barvarna in apretura. 
Po odločbi ministrstva za industrijo 

in rudarstvo LRS z dne 11. X. 1946, št. 
5416/1, je razrešen delegat Ašić Alojz, 
na njegovo mesto pa postavljen Rozman 
Jože. 

Okrožno sodišče v Celju 
- dne 22, oktobra 1946. 

A III 150/20 

125G. 
Sedež: Hrastnik. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946. 
Besedilo: Viljem Abela dediči, Hrast- 

nik. 
Na podlagi odločbe ministrstva za in- 

dustrijo FLRJ z dne 30. IX. 1946, štev. 
7370, se izbriše direktor Pufler Janko 
in se vpiše direktor Kastelic Jože, 
Hrastnik. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 22. oktobra 1946, 

A 2/72 

1257. 
Sedež: Hrastnik. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946. 
Besedilo: V. Bauerheim, trgovina t 

mešanim blagom. 
Lastnik firme: Paul Bauerheim in 

Viktor Bauerheim. 
Firma se podpisuje tako, da pristavi 

Pavel Bauerheim ali Viktor Bauerheim 
pod pisano, tiskano ali z žigom odtis- 
njeno besedilo firme svoj lastnoročni 
podpis. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. oktobra 1940. 

••• II 191/6 
* 

1258. 
Sedež: Mcstinje. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1940. 
Besedilo: »Kopitarna« prva jugoslo- 

vanska tovarna kopit in drugih izdel- 
kov v Mestinjah d. z o. z. 

Po odločbi okrajnega sodišča v Šmar- 
ju pri Jelšah z dne 21. IX. 1946, Zp 
154/46—12, je prešla imovina družbe- 
nikov Königa Franca in Karola, obsto- 
ječa iz ene četrtine deležev »Kopitar- 
ne« prve jugoslovanske tovarne kopit 
in drugih izdelkov v Mestinjah, družbe 
z o. z., v last Federativne ljudske repu- 
blike Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. oktobra 1946. 

C II 93/1 

1259. * 
Sedež: Radeče. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946. 
Besedilo: Anton Poiane. 
Besedilo odslej: Anton Poiane nasled- 

nik, valjčni mlin, Radeče. 
Obratni predmet: Valjčni mlin. 
Lastnik: Poiane Franziska. 
Podpis; Poiane Frančiška. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. oktobra 1946 

-A III 261/7 
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12G0. 
Sede/.:  Ljubljana. 
Dan vpisa: IO. oktobra 104(5. 
Besedilo: »Brata Kberle« nasledniki 

Martine, Corne & Co., pleskarstvo, Ii- 
karstvo in črkoslikarstvo, družba z o. z. 

Po sklepu družbenikov z dne 4. X. 
1940 se je družba razdru/ila in prešla 
v likvidacijo. 

Naziv firme: kakor doslej s pristav- 
kom >v likvidaciji '. 

Likvidatorja: Martine Josip in Cerne 
Franc, oba v Ljubljani, Vošnjakova 
St. 8. 

Pravico  zastopanja   in   podpisovanja: 
oba likvidatorja skupno tako, da posta- 
vita pod besedilo firme svoja podpisa. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 15. oktobra 1940. 

Rg C II 43/37 

1261. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1940. 
Besedilo: Jeločnik  & Simonč'č Nova 

manufaktura  »Pred  ŠenklavžciiK. 
Firma se je spremenila v: Jeločnik* & 

Co, manufaktura »Pred Šenklavžem«. 
Izstopil je družbenik Simončič Lud- 

vik, vstopila je kot nova družbenica Je- 
ločnik Helena roj. Majce, soproga trg. 
poslovodje v Ljubljani, Semeniška št. 2. 

Za namestovanje upravičen: Jeločnik 
Avgust. 

Podpisovanje firme: za tvrdko podpi- 
suje Jeločnik Avgust na ta način, da 
postavlja svoj podpis pod napisano ali 
odtisnjeno besedilo firme. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1946. 

Rg A VII 239/4 
* 

'2fi2. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 8; X. 1940. 
Besedilo: Jos. Köhler, lastnica Ufi De- 

laeorda   1'oza. 
Po sklepu okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani z dne 4. IX. 1946, štev. Zp 
3183/46-4, preide tvrdka v last FLR 
Jugoslavije. 

Okrožno  sodišče Y Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946. 

Rg A VII 278/2 

1263. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo: Prva slovenska zidarska 

družba z o. z. 
Izbriše se poslovodja Šifrer Ivan v 

Vrhovcih št. 8. 
Vzame se na znanje prenos poslov- 

nega deleža Šifrerja Ivana v znesku 
din 20.000.— na družbenika Peklenka 
Jožeta in Kosa Jerneja, za vsakega v 
znesku din 10.000.—. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 24. oktobra 1946. 

Rg C V 284'3 

1264. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vnisa: 16. oktobra 1946. 
Resedilo: sSEKOTEKS« družba z o. t. 

Y likvidaciji. 

Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 
ljani z dne 23. IX.' 1946, it. Zp 294/25-21, 
se prenese poslovni delež Sečka Malije 
iz Ljubljane, StrosMiiaverjeva 28, v last 
države FLR Jugoslavije. 

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani 
dne 15. oktobra 1940 

Rg C V 342/16 
* 

1265. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1946. 
Besedilo: Iv. Schumi, trgovina s kuri- 

vom. 
Po odločbi ministrstva za trgovino in 

preskrbo  z  dne  10.  X.  1946,  IV  štev. 
3959/2,   se   izbriše   likvidator   Lesjak 
Alojz in  vpiše  nov likvidator Rozman 
Janez,    v. d. ravnatelja   drž. trg. pod- 
jetja >Kurivopromet< d. d. v Ljubljani. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 15. oktobra 104«. 

Rg A VI 54/8 
* 

1266. 
Sedež: Ljubljana. 

.    Dan  vpisa:  18. oktobra  1946. 
Besedilo: Pražarna >Žika« družba z 

o. z. 
Po odločbi MLO, oddelek za trgovino 

in preskrbo, z dne 26. VII. 1946, štev. 
11.417, je prešla tvrdka v likvidacijo. 

Naziv tvrdke: kakor doslej e pristav- 
kom >v likvidaciji-«:. 

Likvidatorja: Lukanc Ivan iz Ljub- 
ljane, Dalmatinova ulica št. 3 in 

Vajt Ciril iz Ljubljane, Sv. Petra c. 
št. 27. . 

Pravica  zastopanja  in  podpisovanja: 
oba likvidatorja skupno tako, da posta- 
vita pod besedilo firme svoja podpisa. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 15. oklobra 194ü. 

Rg C II 37/28 

1267. 
Sedež: Ljubljana-ltožna dolina XV/4a. 
Dan  vpisa: 18.  oktobra 1946. 
Besedilo: Žikin  laboratorij J.  Vabič. 
Po odločbi MLO, oddelek za trgovino 

in preskrbo, z dne 26. VII. 1940, štev. 
11.417, je prešla tvrdka v likvidacijo. 

Naziv tvrdke: kakor doslej s pristav- 
kora »v likvidacijk. 

Likvidatorja: Lukanc Ivan iz Ljublja- 
ne, Dalmatinova 3, 

Vajt Ciril, Ljubljana, Sv. Petra cesta 
št. 27. 

Pravica  zastopanja  in  podpisovanja: 
oba likvidatorja skupno tako, da posta- 
vita pod besedilo firme svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. oktobra 194G 

Rg A VI II. C6/5 

1268. * 
Sedež: ••••••. 
Dan vpisa: 15. oklobra 1046. 
Besedilo: Oeršaška tovarna lesnih 

snovi in lepenke, preje Viljem Fürth, 
registrovaiia družba z omejeno zavezo 
Y Ceršaku. ' 

Na podlagi sodbe vojaškega sodišča 
ljubljanskega vojnega področja od 24. 
VIIT. 1945 in odločb okraine zaplembe- 
ne  komisije  v  Mariboru-levi  breg od 

27.  VIII.  1945, opr. št. 515/a in 515/b, 
se vpi.-e, da so ueieži družbenikov bV 
nača Franca, tovarnarja v Ljubljani, Čo- 
pova  ul.   10,   v   znesku   din   182.500.—» 
Fiirtha  Jurija,   industriaica  v   Gradcu, 
Flizabetna cesta 3, v znesku din 132.500 
in Peera Riharda, tovarn, ravnatelja v 
Mislinjah, z znesku din 02.500.— prešli 
v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 15. oktobra 1946. 

C I 26/44 

12•.9. 
Sedež: Dolnja Lendava. 
Dan vpisa: 18. okt. 1946. 
Besedilo: Dolenje Lendavska hranil- 

nica. 
Na podlagi 5. člena pravilnika o po- 

stopku pri likvidaciji zasebnih kreditnih 
podjetij (Služb, list FLRJ št. 57 od !«• 
VII. 1946) v zvezi z odločbo ministrstva 
za finance FLRJ od 5. X. 1946, VII št. 
17337, se ima pri tej firmi izvršiti likvi- 
dacija. 

Likvidacijski organ: Denarni zavod 
Slovenije v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidator podpisuje firmo tako, da 
pristavita po dva za podpis pooblašče- 
na zastopnika likvidatorja pod besedilo 
firme svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. oktobra 1946 

B I 1/7 

1270. 
Sedež: Križevci (Prekmurjc). 
Dan vpisa: 15. oktobra 1946. 
Besedilo: Hranilnica Y Križeveih d. A- 
Na podlagi 5. člena pravilnika o P0' 

stopku pri likvidaciji zasebnih kredit' 
nih podjetij (Služb, list FLRJ št. 57 od 
16. VII. 1946) v zvezi z odločbo mini- 
strstva za finance FLRJ od 5. X. 1946, 
VII. št. 17337, se ima pri tej firmi izvr- \ 
•šifi likvidacija. 

Likvidacijski organ: Mestna hranilni' 
ca Murska Sobota. 

Likvidacijska firma: kakor doslej S 
pristavkom  >v likvidaciji«. 

Likvidator podpisuje firmo tako. da 
pristavita po dva za podpis pooblaščena * 
zastopnika likvidatorja pod besedilo fi1" 
me svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno ko't trg. sodišče v Mariboru 
dne 15. oktobra 1W 

'    B I  5/5 
* 

1271. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. okt. 1946. 
Besedilo: >Balkan«, špedicija, agentu- 

ra in komisija, družba z omejeno zate* 
zo v Mariboru. "' 

Na podlagi odločbe okrajnega LO M"»' 
rilx>r-mesto, gospodarski odsek. ra^!R 
lek za obrt in podjetja od 30. VIIL JW 
št. 3902/46, s katero se ugotavlja preijF 
nek trgovinskega obrta trgovine z n 
nufakturo na drobno in se ta obrt - y, 
v obrtnem  recistru, se odredi,, da •• 
tudi   v   trgovskem   rettistrut v   *w,i0i 
predmet   podjetja   pod   c)   izbrise 
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predmet podjetja: >trgoviua z manufak- 
turo*:. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. oktobra  1946. 

C II 3/42 

1272. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 15. oktobra  1940. 
Besedilo:    Crcditanstalt - Bankverein, 

podružnica Maribor. 
Na podlagi 5. člena pravilnika o po- 

stopku pri likvidaciji zasebnih kreditnih 
podjetij (Služb, list FLRJ št. 57 od 16. 
Vil. 1940) v zvezi z odločbo minis'rstva 
?-a finance FLRJ od 5. X. 1940. VII St. 
17337, se ima pri tej firmi izvršiti likvi- 
dacija. . , 
^ Likvidacijski organ: Denarni zavod 
Slovenije v Ljubljani. 

Likvidacijska  firma: kakor   doslej s 
prislavkom >v iikvidaciji«. 

Likvidator podpisuje Vvnw tako: da 
pristavita po dva za podpis pooblaščena 
zastopnika likvidatorja pod Insedilo lu- 
me svoja lastnoročna podpisa. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 13. oktobra 1940. 
9 B 3/23 

* 
1278. 

Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1940. _ . 
Besedilo: Doltschck & Marini T Mari- 

boru. ,     , 
Na podlagi odločbe mestne zapi einbe- 

tte komisije.v Mariboru od ll.IX.194o, 
opr. št. 1599; se vpiše, da je ta nrrna 
prešla v državno last. 

Okrožno kot trg. sodišče • Mariboru 
dne 8. oktobra 194(5. 

9 A 78/9 

1274. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1940. 
Besedilo:   August Ehrlich,   tekstilne 

tovarne   komanditna družba v Marifto- 
••- ,     u Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 
ne komisije v Mariboru od 18. IX. U4o, 
opr št 1009, se vpiše, da je delež ko- 
manditista Khrlicha Viljema, industri- 
ja v Ruppersdorfu, prešel v državno 
last FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Maribora 

dne 8. oktobra 1946. 
A 3/29 

1275. * 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1946 

, Besedilo: Tvornica karionaže allergo« 
,p. Hcrgouth in T. r&eliuiHler v Mari- 
boru.    , 

Na podlagi odločbe mestne, zaplembe- 
•• komisije v Mariboru od 15. XI. 194», 
°Pr. št. 3188a, se vpiše, da ie osnovna 
v4'a družbenika Hergoiltha Franca, to- 
varnarja v Mariboru, v znesku ••> 
«»larjev prešla v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 8. oktobra 1946 

9 A 34/12 

1276. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 13. septembra 1940. 
Besedilo: Mariborska tiskarna v  Ma- 

riboru. 
Na  podlagi odločbe  mestne  zaplem- 

bene  komisije  v Mariboru od  15.  IX. 
1945  in 21.   •.   1940, opr.  štev. 3254, 
3254c in 3254e, se vpiše, da je ta firma 
in osnovni delež, Standarte Verlags- u. 
Druckerei  (ìesellschat't m. b. H. Berlin 
v znesku RM 75.000.— ter osnovni delež 
zveznega vodje Franca Steindl v znesku 
RM   25.000.—    prešli   v   državno   last 
FLRJ. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 13. septembra 1940. 
9 B 12/49 

* 
1277. 

Sedež: Maribor. 
Dan  vpisa: 15. oktobra  1940. 
Besedilo: Marine Franc, trgovina z le- 

som na debelo in izvoz v Mariboru. 
Na podlagi odločbe okrožnega sodišča 

v  Mariboru od 4.  X.   1940, opr.  štev. 
Spo 100/46, se vpiše, da se je odredila 
sekvestracija te firme. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 15. oktobra 1946. 

A IV 02/4 
* 

1278. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 8. oktobra 1940. 
Besedilo: I). Uakusch, podružnica Ma- 

ribor, 
Na podlagi odločbe mestne zaplem- 

bene komisije v Mariboru' od 20. X. 
1945, opr. št. 2433. se vpiše, da je ta 
firma prešla v državno last FLRJ*. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 8. oktobra  1940. 
A III 284/5 

1279. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 5 oktobra 1946. 
Besedilo:   Herman   Wügercr,   tovarna 

mesnih izdelkov. 
Na podlagi odloka VLRS ministrstva 

za  industrijo   in   rudarstvo od   H. IX. 
1940, zap. št. Pers 4893/1, se vpiše kot 
delegat Tr if kovic Predrag. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 5. oktobra 1946. 

9 A 04/10 

1280. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1940. 
Besedilo: Benko Josip ml., Murska 

Sobota. 
Na podlagi odločbe okrožnega sodišča 

v Mariboru od 18. IX. 1946, opr. št. Spo 
98/40, se vpiše, da se je odredila se- 
kvestracija (začasna uprava) te firrne in 
da se je imenoval za začasnega upravi- 
telj Sifter Ivan, šef socialnega skrbstva 
pri OLO v Murski Soboti. i! 

Okrožno kot trg. sodišč«; v Mariboru 
dne 24. septembra 1940. 

A I 122/4 

12S1. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1940. 
Besedilo: Jos. Benko, Murska Sobota. 
Na podlagi odloka VLRS, ministrsh i 

za   industrijo in rudarstvo od 27. IX. 
1946, zap. št. Pers 4894/1, se vpiše, < a 
se je namesto razrešenega delegata Z' - 
panca Janeza postavil za delegata Basi 2 
Franc. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 5. oktobra 1946. 

A I 29/15 
'• * 

1282. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 15. oktobra 1910. 
Besedilo:   Kreditna   banka   d.   d.   • 

Murski Soboti. 
Na podlagi 5. člena pravilnika o po- 

stopku pri likvidaciji zasebnih kredi - 
nih podjetij (Služb, list FLRJ št. 57 < d 
le. VII. 1940) v zvezi z odločbo miri- 
strstva za finance FLRJ od 5. X. 194 i, 
VII št. 17337, se ima pri tej firmi izr 
vršiti likvidacija. 

Likvidacijski organ: Denarni zavod 
Slovenije v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«'. 

Likvidator podpisuje firmo tako, da 
pristavita po dva za podpis pooblaščena 
zastopnika   likvidatorja   pod   besedilo 
firme svoja lastnoročna podpisa. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 15. oktobra 194G. 

B I 9/5 

1283. 
Sedež: Ptuj. 
Dan vpisa: 12. okt. 1946. 
Besedilo: F. Stress sinova, tekstilna 

barvarna in «pretura v Ptuju. 
1. Na podlagi sodbe vojaškega sodišča 

mariborskega vojnega področja v Mai•'•• 
boru od 20. VIII. 1945, opr. št. 955/45- 
19, potrjene od vrhovnega suda DFJ — 
vojno veće opr. št. II Sud br. 2873/4 cl 
24. IX. 1945, se vpiše, da so ta firn a 
kakor tudi deleža družbenikov Strosra 
Ferdinanda in Franca, trgovčevih sinov 
v Ptuju po 25.000.— din prešli v držav- 
no last FLRJ. 

2. Na podlagi odloka VLRS, minisi-- 
stva za industrijo in rudarstvo od 21. 
IX. 1945, zap. št. Pers 2598, se vpife 
kot delegat Zigon Angelo. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 12. oktobra 1946. 

A IV 22/4 

1284. • \ * • 
Sedež: Slovenj Gradec, 
Dan vpisa: 12. oktobra 194G. 
Besedilo: Ivan Mikolič, tovarna meril. 
Na podlagi odloka LRS, ministrstva za 

industrijo in rudarstvo od 10. IX. 1940, 
zap. St. Pers 4S90. se vpiše, da se ie rayr 
rešil delegatske funkcije .Štor Miloš in 
na njesovo mesio postavil Cvar Rudolf. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 12. oktobra 1940. 

A IV 84i5 
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1285. 
Sedež: Novo mesto. 
Besedilo: Keramika, tovarna peS, Šte- 

dilnikov, kamenine in samotnih izdel- 
kov J. Klemcnčič, družba z om. zavezo 
v likvidaciji. 

Na podlagi pravnomočnih zaplembenïh 
sklepov okrajnega sodišča v Novem me- 
stu z dne 7. V. 1046, Zp 1166/46-3, z dne 
16. V. 1946, Zp 4/45/17 prej I 13/45 in 
z dne 12. V. 1946, Zp 6/45/19, ee zazna- 
muje: 

ad 1. pod Reg C I 46/17 prenos dele- 
ža nedružbenika pokojnega Kožuha 
Ludvika, bivšega zdravnika v Ribnici, ki 
mu je pripadel do 9.31°/o v znesku pred- 
vojnih 46.550 din, 

ad 2. pod Reg. C I 46/18 prenos so- 
lastninskega družbinega deleža, pripa- 
dajočega pokojnikovi ženi Klemenčič 
Mariji v Novem mestu, Trdinova cesta 
IX. 4, poleg drugih nepremičnin in pre- 
mičnin in od celotno družbine glavnice, 
ki je v registru vpisana z zneskom 
500.000 din predvojne valute z nanjo 
odpadajočimi 55.8% v znesku predvojne 
valute 279.000 din, 

ad 3. pod Reg C I 46/19 prenos zaple- 
njenega poslovnega deleža družbenika 
Prijatelja Ivana, posestnika v Novem 
mestu. Ljubljanska cesta št. 10, odpada- 
jočega nanj z 11.63°/o v znesku pred- 
vojnih 58.150 din, 

in sicer vseh treh v last FLRJ. 

Okrožno kot trp. sodišče v Novem mestu 
dne 17. julija 1946. 

Reg C I 46/17, 18, 19 

Izbrisi: 
1286. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 16. oktobra'1946. 
Besedilo: VVino« trgovsko podjetje z 

vinom in alkoholnimi pijačami d. d. 
Izbriše se tvrdka, ker se je vpisala v 

register drž. gospodarskih podjetij pri 
ministrstvu za finance LRS. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 16. oktobra 1946. 

Rg B III 170/8 
* 

1287. 
Sedež: Ptuj. 
Dan izbrisa: 15. oktobra 1946 
Besedilo: »Vino«, podjetje z vinom in 

alkoholnimi pijačami d. d. v Ljubljani, 
podružnica Ptuj. 

Na podlagi 22. člena pravilnika o re- 
gistraciji državnih gospodarskih podje- 
tij se je ta firma vpisala v register dr- 
žavnih gospodarskih podjetij pri mini- 
strstvu za finance. Zaradi tega se njena 
podružnica v Ptuju izbriše v tukajšnjem 
trgovskem registru. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 15. oktobra 1946. 
B III 13/5 

Zadružni register 

Vpisi: 
1288. 

Sedež: Kozje. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Kozjem. 
Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno žiivino svojih zadružnikov ter 
vodi o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščino za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo; 

č) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun po 
kakovosti ali povnrečno ter to mleko 
in mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mleka; 

c) da nriskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike  za živino svojih zadružnikov; 

f) da prireja za svojo zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premavanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja je 
delo zadruge razdeljeno na odseke. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini 14. VIII. 1946 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša en sto din in 
se mora plačati ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 8 članov, ki jih vse voli 
skupščina z nadpolovično večino glasov 
za dobo 3 let. 

Člani upravnega odbora so: 
Turnšek Andrej, pos., Drensko rebro 

29, predsednik. 
, Rupret Jožef, pos-, Zdole 39, 

Maček Josip, upokojenec, Kozje 46, 
tajnik, 

Koželj Mirko, šolski upravitelj, Kozje 
42, blagajnik, 

Kostanjšek Franc, pos., Pilšfanj 50, 
Ti*elj Peter, pos., Vrcnska gorca (Bu- 

če) 9, 
Dobrave Franc, pos., Podsreda 6, 
Klavžer Franc, pos., Veternik 5, 
Mercen Anton, pos., Prevorje 34, 
Romih Ignac, pos., Zagorje 4, 
Druškovič Jože, nos.. Kozje 102. 
Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena ciana upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 24. oktobra 1946. 

Zt 79/43 — Zadr. VII 34/2 

1289. 
Sedež: Šoštanj. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1946. 
Besedilo: Lesna produktivna zadruga 

z o. j. v Šoštanju. 
Naloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst lesa (god- 

nih pridelkov) od svojih članov-gozdnin 
posestnikov, v smislu posebnega dogo- 
vora pa tudi od uprav državnih gozdov 
in razlaščenih posestev ter agrarnih za- 
jednic; 

b) obdelovanje lesa v polizdelke in 
izdelke na račun članov ter plačevanje 
lesa po izvršeni prodaji in po odbitku 
stroškov; 

c) najemanje, nakupovanje ali zgradi- 
tev nepremičnin in inventarja zaradi 
zagotovitve sodobnih obratovališč za ob- 
delovanje lesa; 

č) poglobitev zadružne vzgoje in za- 
vesti, pospeševanje smotrnega gozdarje- 
nja in gospodarjenja z lesom sploh. 

Vse te naloge opravlja zaradi samo- 
pomoči in izboljšanja gospodarstva čla- 
nov in delovnega ljudstva. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 19. III. 1946. 

Zadružni delež znaša en sto din in *e 

mora plačati ob vstopu v zadrugo. 
Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev. 
Priobčila so izvršujejo s tem, koliko1 

ni v pravilih drugače določeno, daie 

nabijejo na zadružni razglasni deski. 
Upravni odbor sestavljajo predsednik; 

tajn;k, blagajnik, morebitni načelnik1 

odsekov in 4 člani, ki jih vse voli skup 
ščina z nadpolovično večino glasov' rf 

dobo treh let. 
Člani upravnega odbora so: 
Mazej Franc, posestnik v TopolŠčic1 

št. 72, predsednik; 
Mele Ivan, posestnik v Pesjem št. "> 

tajnik; 
Sovič Franc, posestnik v Ravnah št- 

44, blagajnik; h 
Navodnik Rudolf, posestnik v •••1 

vodah št. 13, odbornik; . 
Grabner Franc, posestnik v Zavodo1 

št. 4, odbornik; 
Jurjevec Franc, posestnik v škorne1? 

št. 36, odbornik; 
Jonko Matija, posestnik v Družmiri11 

št. 48, odbornik. 
Zadrugo zastopata in zaujo P^P1^, 

jeta predsednik in tajnik upravnega "£ 
bora, če sta odsotna, pa dva za to. P 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Okrožno 6odišce v Celju 
dne 14. oktobra 1946. 

Zt. 84/46-2 - Zadr. VII 33/2 

1290. 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1946. , 
Besedilo: Lesnoproduktivna za«""* 

z omejenim jamstvom. 
Zadruga je bila ustanovljena na eku 

ščini dne 8. septembra 1916 za "eu 

ločen čas. 
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Naloga zadruge je: 
a) prevzemanje vseh vrst Jesa (gozd- 

nih pridelkov) od svojih članov — gozd- 
nih pose&tuikov, v smislu posebnega 
dogovora pa tudi od uprav državnih 
gozdov in razlaščenih posestev ter 
agrarnih zajednic; 

b) obdelovanje lesa v polizdelke m 
izdelke z» račun članov ter plačevanja 
iesa po izvršen! prodaji In po odbitku 
stroškov; 

c) najemanje, nakupovanje aH *gra: 
ditev nepremičnin in inventarja radi 
ugotovitve sodobnih obratovalisč za ob- 
delovanje'lesa; 

Č) poglobitev zadružno vzgoje In za- 
vMl, pospeševanje smotrnega gozdar- 
jenja in gospodarjenja z lesom sploh. 

Zadružni delež znaša <Hn 100.-, i<t 
se vplača ob vstopu. ,     .,    . 

Vsak zadružnik jamči ?e z desetkrat- 
nini zneskom vpisanih deležev 

Zadruga objavlja svoje priobčitvo z 
nabitjem na zadružni razglasili deski. 
Vabilo na skupščino se poleg tega' se 
Pošlje vsem KLO, v območju katerih 
zadruga posluje, in pismeno se obveelo 
vsi Ciani najmanj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 8 člani, ki se vsi volijo 
*a dobo 3 let. Vsako leto izstopi tretjina 
odbornikov. 

Zadrugo zastopata jn zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upraviiega od- 
b.°ra, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oolaščona člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Sveblc Franc, kmet,/Vrhpolje 20,' 

predsednik, -  '    ' •      - 
Brleč Janez, kmet, Loke Si. 18, tajnik, 
Šimenc Filip, delavec, GodiČ 54, bla- 

Sajnlk, 
••••• Franc, pos. ein, Laseno st. 2,f 
Jeras Anton, posestnik, Stahovica 2, 
Hočevar Ivan, kmet, Novije 17, 
Vode Nando, kmet, Komenda.št 23. 

Okrožno sodiščo v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1046. 

Zt 09/46 - Zadr V 114/1 

4291. * 
§edež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra •6. . 
Besedilo; Zveza živinorejskih ladrug, 

zatlruga % omejenim jamstvom. 
.Zadruga jo bila ustanovljena na ekup- 
|«mi dne 14, avgusta 1946 za nedoločen 

Zadruga ima namen: 
1. voditi in nadzorovati strokovno in 

^hnično delo svojih članic; 
A pospeševati živinorejo vseh vrst na 

sVojem gospodarskem, področju; 
3- zbirali in vnovčevatl živino veake 

vrste v živem ali zaklanem stanju Jer 
Proizvode živinoreje vseh.vrst, kakor 
«ileko, volno, kože, žimo, roževino itd.; 
s 4- organizirati potrebna proizvajalna 
rj Prevozna sredstva kakor mlekarne, 
Bionico, tovarne za mesne izdelke, 
B«Iadišča, avtomobile itd.; , ^ " 

jj. nabavljata' živinorejsko potrebnome; 
v- sodolovali z organi ljudske oblasti 

^r' on/anlzaciii'kmetijske pospeševan" 
^uzbe kakor tudi z vsemi kmetijskimi 
"^reševalnimi ustanovam« 

7. zbirati podatke svojih članic za za- 
družno statistiko; 

8. poslovati po navodilih zadružnega 
vodstva za Slovenijo. 

Poslovni delež znaša üOO diu in se 
plača ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči še z devetkral- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobSitve na 
razglasili deski. 

Vabila na skupščino se poleg tega ob- 
javijo v zadružnem glasilu »Nova za- 
druga« in pošlje primerno vsem člani- 
cam najmanj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik in 20 članov, ki so 
volijo za dobo treh let. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Za zadrugo podpihujeta po dva člana 

upravnega odbora, od katerih eme ene- 
ga nadomeščali za to pooblaščeni usluž- 
benec zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
l'otelin Andrej, pos., VoSnjakova 10, 

Ljubljana, predsednik. 
Polrič- Janez, Vrhnika, pos,, Verd št. 

181, podpredsednik, 
Zigmund Ivan, posestnik, Gledališka 

10, Ljubljana, tajnik, 
.ErČulj Ivan, nameščenec, Krakovski 

na»!p, Ljubljana, odbornik, 
Hrovat Ivan, nameščenec, Zagradce 

št. 8, odbornik, ( 

Grebene Ivan, pos., Grebenje 2, od- 
bornik, 

Potokar Anton, posestnik, Mala Rač- 
na ß, odbornik,   , 

Škrabec Janez, pos., Vel. Bloke '4, od- 
bornik,'        '- ,, 

Petrič Franc, pos., Dano-19, Loška 
dolina, odbornik, 

Marcitoie Ignacij, posestnik, Horjul, 
odbornik, 

Simončič Franc, posestnik, Litija 42, 
odbornik, 

Laboda Franc, posestnik, Homec, od- 
bornik, 

Aljančiu Janez, posestnik, Križe 30, 
odborniki 

Košmik Miha, posestnik, Primskovo 
192, odbornik, 

Rópret Stanislav, posestnik, Šenčur 
Št. 70, odbornik, 

Sifrer Viljem, posestnik, Koprivnik 
št. 23, odbornik, 

.   Kuralt Franc, posestnik, Žafenica 23, 
odbornik,     i 

Rozman Valentin, posestnik, Boli. Bi- 
strica-Ravne 13, odbornik,'* 

Cerno Andrej, posestnik, Kranjska 
gora 169, odbornik, 

ing. Ribar Jožef, Ljubljana. Predjam- 
ska 109, odbornik, 

za mesto Ljubljana: 
Zaje Franc, pos., Smarino ob Savi, 
Zernec, Jože, posestnik, Ljubljana, 

Rudnik 10. 
Okrožno, sodišče v Ljubljiuii 

dne 25. oktobra 1940. 
Zadr. 98/46- 

1292 *        . 
Sedež: "Ptuj.-      N 
Dan vr>n: 1S. cklo'cra 1fv,6. 

.     Besedilo: Ribarska zadruga z oiu«ie- 
1 aim jamstvom y, Ptuju 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini <lne 30. V. 1Ö4G za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) skrbeti za var- 
stvo ribolova, posebno prod neupravi- 
cenim ribolovom in un.čevanjem rib/ 
b) predlagati letno ministrstvu za~ kme- 
tijstvo in gozdarstvo v odobritev ribar- . 
ski gospodarski načrt, c) postavljati 
lastna ribja vališča iti ribnike, gojiti v 
njih ribe in rake, nbji zarod in mla- 
dice ter jih vlagati v vode po danih od-, 
redbah ministrstva za kmetijstvo in go- 
zdarstvo, č) čuvati ribarsko revirje, 
nadzorovati njih vedno steze in čistilne 
naprave, d) izdajati^svojim članom ribo- 
lovne pravice v svoj ili, v najem ali 
upravljanje prevzetih vodah, v okviru 
obstoječih zakonov, e) voditi ribarsko 
statistiko, 1) nabavljati svojim članom 
vse vrste ribarskih potrebščin ter vse v 
ribareko stroko spadajoč« • predmete 
brez posrednikov, g) pridobivati zase 
in za svoje člane ribarske pravice, iz je- 
Yirja brez posrednikov, h) ustanavljati 
ribiške zadružn© prodajalne in poslo- 
valnice v zaprtih prostorih in na pro- 
stem, i), vnovčevali vse vrste sladko- 
vodnih rib in rakov, j) prirejati svo- 
jim članom poučne äzlele, tekme, raz- 
stave sladkovodnih, morskih, domačih 
in importiranih rib in rakov, ki bj me, 
gle našemu trgu, ribarskemu in zadruž- 
nemu razvoju na kakršen koli način, ko- l 

risiiti, k) prirejati in pospeševati disku- 
sije o preizkušenih znanstvenih uspehih 
iz ribarske stroke ter vzpostavljati zveze 
s istrokovnjaki, strokovnimi in znanstve- 
nimi društvi doma in v tujini, ki imajo 
podobne namene, 1) naslavljati na fe- 
deralne in zvezne državne oblasti pred- 
loge, peticije, mnenja itd. v ribarskih 
zadevah, m) izdajati, naročati in širiti 
mod svoje elane vr-e v ribarsko stroko 
spadajoče strokovno clivo. 

Za dosego toh nalog si sme zadruga 
priskrbeli potrebne stavbe in tehnične 
naprave ter ei v ta namen pribaviti po- 
trebne • koncesije. Vse te naloge oprav- 
lja zadruga radi samopomoči in zbolj-, 
sanja gospodarstva svojih članov iu de- 
lovnega ljudstva.   ,     . 

Zadružni delež znaša din 500.— in «e 
plača ob vstopu v zadrugo ali v obrokih" 
v teku enega leta. Jamstvo je omejeno/ , 
Vsak zadružnik "jamči še s petkratnim1 

zneskom vpisanih deležev. 
Oznanila se objavljajo'.na'.zadružni 

razglasa! deski. ,    ,- 
Upravni odbor sestavljajo predsednik,- , 

podpredsednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni načelniki odsekov in 7 članov, ,ki • 
jih vse voli skupščina za dobo treh let. 
Vsako   leto  se   izmenja   ena   tretjina 
članov. •-,.,'•'-.' 

,   Zadrugo zastopata in zanjo podpisu-', 
jeta predsednik in tajnik upravnega-od- 
b£ja: co sta odsotna, pa", dva .za to po- 

«oblašcena člana upravnega odbora. 
Člani upravnega odbora so: 
Peklar Marko, nameščenec MLO Ptuj, 

.Budina, predsednik, 4 1    Cafuta Alojz, pravnik^ Skorba, pod-.' 
predsednik,      ..... -<   -* 

Jakhel Maks, Železniški uradnik v p., 
• VW\ VPfcya   trinik.   . • 

Hlupič Ivan,   trgovec, Ptuj. Vičava, 
blagajnik. 



Stran 462 Štev. 70 

Ekart Anton, kmet, Sv. Janž na Drav. 
polju, odbornik, 

Tušek Jurij, mesar, Sv. Vid pri Ptuju, 
odbornik, 

Vaupotič Janez, kmet, Muretinci, od- 
bornik, 

Trop Ivan, čevljar, Ormož, odbornik, 
Sok Anton, posestnik, Domava, od- 

bornik, 
Simonie Franc, predsednik OKLO v 

Ptuju, odbornik, 
Zemljane Janez, delovodja, Zabovei, 

odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 15. oktobra 1946 
Zadr. III 5/2 

* 
1293. 

Sedež: Sv. Janž na Dravskem polju. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1946. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom pri Sv. Janžu na Drav- 
skem polju. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 21. I. 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
izbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teli živalih kon- 
trolo; b) da vodi rodovnik in molzno 
kontrolo; rodovnik mora voditi ločeno 
za pasemsko ustrezajoče in drugo gove- 
do; molzno nadkontrolo in kontrolo ro- 
dovnika izvaja pristojna poslovna zveza; 
c) da nabavlja plemensko živino, zlasti 
plemenjake in živinorejske potrebščine 
za svoje zadružnike ali posreduje tako 
nabavo; č) da prevzema od članov mle- 
ko, ga predeluje in plačuje za njih ra- 
čun po kakovosti ali povprečno ter to 
mleko   in   mlečne    izdelke    vnovčuje; 
d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbirainice 
in   po   potrebi   predelovalnice   mleka; 
e) da priskrbi in vzdržuje skupne paš- 
nike za živino svojih zadružnikov: i) da 
prireja zâ svoje zadružnike živinske 
sejme, premovanja. strokovna predava- 
nja in kar še spada k pospeševanju ži- 
vinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja vrši 
zadruga delo po odsekih. Vse te naloge 
opravlja zaradi samopomoči in izboljša- 
nja gospodarstva svojih članov in delov- 
nega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100.— dinarjev 
in se plača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 

'samh deležev. : 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 3 člani, ki jih voli skupščina 
za dobo 3 let. Vsako leto se izmenja ena 
tretjina članov odbora. , 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
ta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta pa odsotna, dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Šolar Jakob, posestn. sin, Starše 22, 

predsednik; 

Ekart Anton, kmet, Starše, tajnik; 
Ekart Jakob, kmet, Starše, blagajnik; 
Potočnik Martin, kmet, Loka, odbor- 

nik; 
Fras Oton, kmet, Rošnja, odbornik; 
Ekart Alojzij, kmet, Starše, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 5. oktobra 1946 
Zadr ITI 2/2 

1294, 
Sedež: Šmiklavž pri Slovenjem Gradcu. 
Dan vpisa: 1. oktobra 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga • ome- 

jenim jamstvom v Smiklavžu pri Slove- 
njem Gradcu. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 10. VI. 1940 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: a) da pod vod- 
stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas, b) da pod vodstvom 
gospodarskega strokovnjaka izdela pro- 
račun obnovitvenih del za vsakega po- 
sameznega člana in za celotni okoliš, 
nadalje določi višino obremenitve v delu 
in denarju' in odplačilni načrt za vsa- 
kega člana, c) da posreduje med čani 
in narodno oblastjo ureditev zemljiško- 
knjižnih, služnostnih in drugih event, 
spornih odnosov (komasacija), č) da pri- 
skrbuje kredit za nabavo materiala in 
izvedbo obnovitvenih del. d) da skupno 
nabavlja in izdeluje, zbira in porazde- 
ljuje med svoje člane gradbeni mate- 
rial, e) da s pritegnitvijo vseh razpo- 
ložljivih delovnih moči pod vodstvom 
tehničnega strokovnjaka obnovi poru- 
šena naselja po predloženem in odobre- 
nem obnovitvenem načrtu, f) da po 
možnosti od pristojniji vojaških oblasti 
izposluje pritegnitev delovnih moči, zla- 
sti iz vrst vojnih ujetnikov ter jim od- 
reja delo po njihovi strokovni usposob- 
ljenosti. 

Zadružni delež znaša din 500.— in 
se vplača ob vstopu v zadrugo. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z desetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Oznanila se nabijejo na zadružni raz- 
glasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik, morebitni načelniki 
odsekov in 4 člani, ki jih vse voli skup- 
ščina za dobo treh let. Vsako leto se 
izmenja ena tretjina članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Šmid Matilda, učiteljica, Slovenj Gra- 

dec, predsednik. 
Perše Jože, kmet v Sp. Podgorju, 

tajnik, 
Detečnik Franc, kmet všmiklavžu, 

blagajnik, 
Andreje Miha, kmet v Smiklavžu, od- 

bornik, 
Lenart Luka, kmet v Smiklavžu, od- 

bornik. 
Knez Jože, posest, sin v Razborju, 

odbornik, 

Marzel Marija, kmetica v Smiklavžu, 
odbornik. 

Okrožno kot trg sodišče v  Mariboru 
dne 1. oktobra 1940 

Zadr  HI  4/a 
* 

•». 
Sedež: Vas Radica. 
Dan vpisa: 80. septembra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga • omejenim jamstvom Vas K a ill«* 
Hcmšnik. 

Zadruga je bila ustanovljena na skiipr 
ščini dne 4. VIII. 1940 za nedoločen cas 

Naloga zadruge je: a) nabava in Pr0, 

daja gospodarskih in življenjskih potreb- 
ščin za članstvo brez posrednikov, W 
vnovčevanje pridelkov in izdelkov w|1' 
nov brez posrednikov, c) najemanje }n 

nakupovanje inventarja in nepremičnin- 
kolikor je to v zadružno korist, c) 
ustanavljanje in sodelovanje P1'!.,."8^', 
navijanju poslovalnic in oddajališč za- 
družnih gostiln in podjetij zaradi boljše 
in cenejše preskrbe svojih članov, «' 
sklicevanje članskih sestankov, prireja- 
nja predavanj in tečajev za poglobile* 
zadružne vzgoje in aktivnejše eodclo' 
vanje ter prebujanje'zadružne zavesti. 

Vse te naloge opravlja radi sani?' 
pomoči in izboljševanja gospodarstva 
svojih članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša din 150.— in sfj 
plača ob vstopu v zadrugo ali pa v j 
enakih mesečnih' obrokih. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadriižn|K 

jamči še s petkratnim zneskom vpisa»)'1 

deležev. 
Oznanila se izvršujejo tako, da se ra^ 

glase v zadružnem glasilu in da se "a 

bijejo na zadružni razglasili deski ,,a 

sedežu uprave in vseh podružnic. 
Upravni odbor sestavljajo predseduj 

podpredsednik in toliko članov upi"aV' 
nega odbora kot jo poslovalnic; o^0 

voli skupščina za dobo treh let. Vsak 
leto se izmenja tretjina članov odbora- 

Zadrugo zastopata in zanjo podpis"' 
jeta  predsednik in en član  upravna 
odbora,  oziroma dva  člana  upravnog 
odbora ali pa po en član upravnega <& 
bora in  po en nameščenec, ki  gaj.P~ 
predhodni    načelni   odločbi   skupše111, 
upravni odbor pooblasti in ga priJaV 

za vpis v zadružni register. 
Člani upravnega odbora so: „ 
Erjavc Alojz, tesarski mojster, Vas I" 

predsednik, , 
Gregi Make, najemnik, Remšnik, p°d' 

predsednik, 
Ferk Draga, posestn. hči, Sp. Vižinga> 

tajnica, j . 
Kunčnik Anton, posestnik, Vas, bla- 

gajnik, . 
Znajden Alojz, posestnik, Radica, o" 

bornik, k    ' i,' 
Golob Anton, posestnik, Kozji v1"' 

odbornik, „ >,. 
Hiter Anton, posestn. sin, Remsnl-' 

odbornik, . J 
Jerič Ivan, posestnik, RemSnik, °°" 

bornik, •. 
Repnik Anton, posestnik, Radica, 

bornik. v 
Okrožno kot trg. sodišče v Maribor 

dne 30. septembra 1946. 
Zadr III W 
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Spremembe in dódatkir  
1296. 

Sedež: Mozirje. 
Dan vpisa: 18. okt. 1946.' 
Besedilo: Nabavua in prodajna za- 

druga z o. j. Gornja Sav. doline v Mo- 
zirju. 

Po sklepu prve letne skupščine z dne 
,28. IV. 1946 so se spojile z Nabavno in 
prodajno zadrugo z o. j. Gornje Sav. do- 
line v Mozirju Kmetijska nabavna in 
prodajna zadruga v Rečic: ob Savinji, 
Kmetijska nabavna in prodajna zadru- 
ga v Solčavi z.zo. j. in Kmetijska bla- 
govna zadruga z o. j. v Lucali. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. oktobra 1946. 

Zadr. VI 173/10 
* 

1297. 
Sedež: Nova Štifta. 
Dan vpisa: 8. okt. 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga v Novi Štifti z. z o. j. 
Na osnovi skupščinskega sklepa z dne 

12  X. 1945 se vpiše sklenjena spojitev 
zadruge z Nabavno in prodajno^ zadru- 
go Gornje Savinjske doline z o. j. v Mo- 
zirju ter se odredi  izbris Nabavne in 
prodajne zadruge v Novi Štifti z. z o. j- 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. okt. 1946. 

Zadr. VI 65/8 

1298. 
Sedež:, Sv. Jurij pri Celju. 
Dan vpisa: 9. okt. 19,46. / 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o. j. Sv. Jurij pri Celju. 
Izbriše se Član upravnega odbora Le- 

nasi Jurij, vpiše pa se član upravnega 
odbora Zdolšek Marija, učiteljica, Sv. Ju- 
rij pri Celju. ** 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. okt. 1946. 

Zadr. VI 128/7 
T      * 

1299. \'V 
Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom na Bledu. 
Na skupščini dne 18. januarja 1946 

je bila sprejeta spojitev Kmetijskega 
društva zadruge z omejenim jamstvom 
• Gorjah s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dno 26. oktobra 1946. 

Zadr V 91/2 

1300. 
Sedež: Jesenice. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom na Jeseni- 
cah. 

Na skupščini dne 14. aprila 1046 je 
°ila sprejeta spojitev Nabavljalne za- 

druge-usluž. -drž. železnic._y-Ljubljani, 
za jeseniški sektor s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1946. 

Zadr V 41/3   • 
* 

1301. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo: Nabavljalna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom v Ljublja- 
ni. 

Na skupščini dne 11. avgusta 1946 so 
bila spremenjena pravila v 1., 3., 10. in 
16. členu ter sprejeta spojitev Nabav- 
ljalne zadruge usluž. drž. železnic v 
Ljubljani za ljubljanski sektor s to za- 
drugo. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik in toliko od- 
bornikov, kolikor je splošnih posloval- 
nic. Preko tega števila more izvoliti 
skupščina še največ 6 nadaljnjih čla- 
nov. 

Poslovna doba upravnega odbora tra- 
ja 2 leti. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Pitaco Vilko, Zalaznik Vinko, Okršlar 
Jože, Jeza Luka, Avšič Drago, Strlič 
Emil, Marok Alojz, Potokar Jože, 
dr. Pečovnik Adolf, Vernik Stanko, 
Kteačič Ivan, Kerševan Leander, Pan- 
gos Viktor in Zupančič Anton. 

Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: 

Amon Mirko, delegat tv. Šumi, Trste- 
njakova ulica 1, 

Mavric Mirni,. žena krojača, Šluden- 
tovska ulica 13, 

Čuk Karel, železničar, Resljeva c. 27, 
Muc Martin, krojač, Št. Vid nad Ljub- 

ljano 31, 
Mravlje Teodor, železn. upokojenec, 

Stegne 10 a, 
Baloh Ivan, nam. ods. za dol. cen, Be- 

zenškova 34, 
Mahkovec Gregor, železn. nadpremi- 

kačT Zalog št. 52, 
Drobež Franc, železničar, Gnidovče- 

va 7, 
Tekavc Olga, delavka, Trnovska 10, 
Gradišek Lovro, nameščenec min. za 

gozdarstvo, Križevniška 10, 
Cimperman Karla, žena šefa knjigo- 

veznice, Jegličeva 10, 
Florjančič Pavla, vdova po namešč., 

Ciglerjeva ul., 
Stanič Viljem, krojač, Pražakova uli- 

ca 8, 
Gorjup Anton, krojaški pomočnik, 

Gregorinova 10, 
Kocmur Janko, insp. pošto in tel., 

Florijanska uL 6, 
Novak Ignac, delavec, Vnanje gorice 

št. 102, 
Juričev Milan, namešč. NM, Celov- 

ška e. G5, 
Jarc Janez; vratar pivov. Union, Vod- 

nikova c. 77, 
Nosan Karol,- trgovski potnik, Cesta v 

Rožno dol. 3, 

Žlejbnik Franc, nam. firn riiiilcej':Polje 
!• Ì69, 

Tome Alojz, čevljar, Vrhovci 72, 
Šivic Silvo, upravnik mestn. pođj., 

Gradišče 7, • •      : • ,\ 
Šparovc Marija, kmetica," Srednja vas 

št. 31, 
Artnak Franc, nameščenec urin. za 

pravosodje, Podsmreka  45,       ' ; 
Vardjan Anton, šef fin. milice, Mari- 

borska 24, 
Stanič Ivan, nam. pošte, Gerbičeva ul. 

št. 22, 
Šmajdek Ivan, upokojenec, Funtkova 

št. 29, 
Kreč Ivan, mitničar, Jezica SG, 
Arhar Janez, kmet, Trata 3, 
Heren Karla, gospodinja, Privoz •, 
Zarnik Marija, žena profesorja, Polj- 

ska pot 45, 
Ziberna Andrej, mizar, Notranje go- 

rice 42, 
Uršič Anton, mali kmet, delavec, Bre« 

zovica 55, 
Janežič Rudolf, delovodja, Brdo, 
Martine Jože, soboslikar, Fužine 9, 
Zabukovec Leopold, nam. fin. milice, 

Sp. Zadobrava 23, 
Ključevšek Kari, nameščenec, Rud- 

nik, 45, 
Dagarin Peter, nam. železn. uprave, 

Gnidovčeva 4, 
Knez Andrej, kmet, Šujica 7, 
Poglej Leon, strojni tehnik, Vevče. 
Ravnikar Franc, nameščenec, Galje- 

vica 16, 
Korošec Blaž, železn. upokojenec, 

Podjunska 17, 
Kovač Konrad, tiskar, Dolnire 28, 
Lesjak Franjo, delegat pri MIR-n, 

Brankova 5, 
Merljak Alojz, nam. Blagovne centra» 

le, Tyrzeva c. 47 a, 
Pavlic Miha, železničar, Savije 77, 
Sotler Avgust, nameščenec, Sv. Petra 

c.  53 a, 
Florjančič Karl, mes. strokovnjak, 

Hradeckega c, 
Leskovšek Franc, podpredsednik Na^ 

voda, Keržičeva 6. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

i dne 26. oktobra 1946. 
Zadr V 16/6 

1302. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1946. 
Besedilo: Stavbna zadruga »Lastni 

dom«, zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Po odločbi JO MLO v Ljubljani z dne 
23. IX. 1946, št. 15115, je prešla zadru- 
ga v likvidacijo. Naziv zadruge: kakor 
doslej s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator: ing. Umek Janez, Ljub- 
ljana, Dermotova ulica 9. 

Pravica zastopanja in podpisovanja: 
zadrugo zastopa likvidator in '/-•••• 

podpisuje tako, da, pod besedilo zadruge 
pristavi svoj podpis. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. oktobra 1946. 

Zadr III 49/19 
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1303. 
bedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 16. oktobra 1946. 
Besedilo: Stavbna zadruga ^Martu- 

ljek«, zadruga z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Po odločbi MLO, z dne 10. X. 1946, 
št. T P 15581/46, je prešla zadruga v 

likvidacijo. 
Naziv zadruge: kakor doslej s pri- 

stavkom n* likvidaciji«. 
Likvidatorja: Košir Jože. profesor v 

Ljubljani, Vegova 6, Jakše Slava, urad- 
nica MLO v Ljubljano, Tyrieva cesta. 

Pravica zastopanja in podpisovanja: 
zadrugo zastopata likvidatorja, ki zanjo 
skupno podpis i ^ta tako. da pod bese- 
dilo zadruse t .ristavkom >v likvidaci- 
ji« postavita svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. oktobra 1946. 

Zadr II 133/19 
* 

1304. 
SedsŽ: Smarje-Sap. 
Dan vpisa: 16  oktobra 1946. 
Besedilo: Hranilnica 'n posojilnica 

Smarjc-Sap, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Po odločbi OJO ljubljanskega okrožja 
št. 56/1 je prešla zadruga v lüvidar > 

Naziv zadruee: kakor doslej s pristav- 
kom: >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Koruza Franc, Ljublja- 
na, Rinspielerjeva 21; Smodiš Janko, 
Ljubliana. Dal ìatinova 1. Verovšek Mi- 
lan. Ljubljana.  Trdinova  "• 

Pravica podpisovanja: za zadrugo 
podpisujejo likvidatorji tako. da po dva 
skutmo postavita pod besedilo zadruge 
svoja podpisa. 

Okrožno sedišče v Ljubljani 
dne 15. oktobra 1946. 

Zadr HI 63/79 
* 

1305. 
Sedež: Ljubliana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo: s-Žcgoza« zadruga malih go- 

spodarjev, zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Na skupščini dne 17. marca 1946 so 
bila spremenjena pravila v §§ 1., 2., 3., 
16., 17. in 29. 

Zadruga se imenuje odslej: Gozar, za- 
druga rejcev pasernske perutnine, koz, 
kuncev, ovac in,drugih drobnih živali z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Naloga zadruge je: 
1. Zadruga pospešuje rejo malih živa- 

li, domačo delavnost in vsako delav- 
nost, ki dvisa ustvarjanje in pridobiva- 
nje na domovih in vrtovih ter doprina- 
ša k skupni blaginji ljudstva s tem. da 

a) sodeluje z državnimi in zadružni- 
mi podjetji in ustanovam:, ki s svojim 
delovanjem posredno aH neposredrlo 
pospešujejo drobno domačo dejavnost in 
rejo drobnih živali; 

b) razširja in izboljšuje rejo vseh vrst 
drobn'h žvali: perutnine, kuncev, koz, 
ovac. kožuharjev. ptic in drugih; 

c) nou.*uie umno reio' drobnih živali, 
umno sadjarstvo,   vrtnarstvo,   čebelar- 

stvo, akvaristovstvo, gojitev in zbiranje 
zelišč in gozdnih sadežev, kolikor je eno 
ali drugo povezano z rejo drobnih ži- 
vali in z delavnostjo po domovih; 

č) izvaja selekcijo plemenskih živali, 
ureja rodovnike, vodi mesno in molzno 
kontrolo in ocenjevanje volne po kvali- 
teti in količini; 

d) skrbi za varstvo živali; 
e) pospešuje umno in intenzivno ob- 

delovanje zemlje za rejo in v zvezi z 
njo; 

t') deluje za izboljšanje in razširitev 
domače delavnosti  v vseh smereh,  ki. 
prinašajo dobrine za dom, vrt in rejo. 

2. Zadruga pospešuje svoje gospodar- 
ske koristi in koristi zadružnikov sploh 
zlasti s tem. da 

a) kupuje in vnovčuje drobne živali, 
krmo, sadike, semena, gnojila in druge 
potrebščine za dom, vrt in rejo brez 
posrednikov; 

b) vnovčuje aH predeluje za zadruž- 
nike dobrine doma, vrta, reje in doma- 
če delavnosti brez posrednikov; 

c) oddaja živali v rejo, posreduje za- 
menjavo in podobno. 

3. Prosvetljuje zadružnike za dvig 
strokovnega znanja in za uspešnejše 
vključevanje drobnega gospodarstva v 
celotni državni gospodarski ustroj ter 
za vzpon gospodarske mocj ljudstva. 

V ta namen ustanavlja strokovne 
krožke, zlasti pa tudi mladinske in žen- 
ske prireje: 

a) praktične tečaje, predavanja, stro- 
kovne oglede vzornih gospodarstev in 
obratov; 

b) razstavo živali in izdelkov; 
c) tekmovanja in nagrajevanja; 
č) sejme. 
4.. Zadruga gradi potrebne naprave, 

ustanavlja, vodi in upravlja razue de- 
lavnice in skladišča, zlasti pa predilni- 
ce, tkalnice, pletilnice, šivalnice, stro- 
jarne kožic, sušilnice in predelovalnice 
krmil, valivnice, pitališča in vzrejevali- 
šča, farme raznih malih živali in po- 
dobno, kolikor ne nasprotuje splošne- 
mu industrijskemu načrtu in proizvod- 
nji. Gospodarske naprave in ustanove 
se vodijo po posebnem pravilniku, ki ga 
je sestavil upravni cdbor. 

Zadruga objavlja skupščinske sklepe 
in druge svoje prioböitve v svoji poslo- 
valnici, po potrebi pa jih sme objavljati 
5e na drug način. Vabila na skupščino 
mora poleg tega objavljati v listu »No- 
va zadruga«. 

Upravni odbor je sestavljen iz 12' do 
18 članov.' 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Cerček Srečko, dr. Vračko Eduard, Ko- 
sem Dragotin, Rozman Viktor in. pro- 
kurist_ Inkret Alfonz. 

Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora. 

Kregar Avgust, Ljubljana, Zaloška c. 
št. 153, 

Smrdu Josip, Maribor, Oražmova uli- 
ca 6, N 

Vavpotič Jožko, Ljubljana, Sattnerje- 
va ulica 3. 

Zunančič Franc. Ljubljana, Idrijska 
ul. 19, 

dr. Lukanovič Silvester, Ljubljana, 
Stari trg 30, 

ing. Bajec Ivan, Ljubljana, Tržaška 
c. 34, 

Bedrač Marija, Ljubljana, Lepodvor- 
ska ul. 28, 

Mejač Franc, Ljubljana, Krakovska 
ul. 5, 

Privšek Hinko, Jezica, StoŽice 180, 
Nered Matija, Ljubljana, Puhtcjeva 

št. 3, 
Kocmur Janko, Ljubljana, FWijan- 

ska ul. 6, 
Omahen Mihael, Višnja gora, 
Škufca Josip, Višnja gora, 
Kollwitz Fani, Ljubljana,  Ižanska c. . 

št. 36, 
Inkret Afonz. Notranje gorice 
in    pooblaščenec    Kosem    Dragotin,    • 

Žitni kova 8. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 25. oktobra 1946. 
Zadr I 9/29 

1306. 
Sedež: Mengeš. 
Dan vpisa: 30. oktobra 1946. 
Besedilo: Slainnikarska in kloiničar- 

ska zadruga v Mengšu, zadruga z ome; 

jenini jamstvom. 
Izbrišejo so člani upravnega odbora 

Lužar   Andrej,  Sušnik   Janko,  Oro/.effl   . 
Janez in Podboršek Janez. 

Vpišejo se novi član; upravnega odv 
bora: 

Podboršek   Franc,   Loka pri Mcngš,u. 
št. 54, 

Osredkar Ivana, Vel. Mengeš 181, 
Štampelj Ana, Mali MengeS 22 fn 
Škrjanc Marija. Vel. Mengeš 201. 

Okrožno  sodišče v  Ljubljani 
dne 30..oktobra 1946. ••' 

Zadr III 45/00 '* 

1307. 
Sedpž: Velike LaSre. 
Dan-4-pisa: 25. oktobra 19-16. 
Besedilo: Lesno produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom v Vel. Laščah. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 

Andolšek Franc, Lega Lc-opold. Hoče- 
var Marija, Modic Jože. Jamuik Jože, 
Zakrajšek • Jože, Rigler Janez, Ahčin 
Franc in Krašovec Franc. 

Vpišejo se novi člani upravnega od-- 
bora: 

Oblak Franc, kmet, Vel. Lašče, pred'   . 
sednik. 

Grebene Jože, pos. sin, Opolkovo. taj- 
nik, 

Gočnik Franc, delavec, Opolkovo, bla- 
gajnik, 

Klanč.ar Janez, kmet, Mački št. 1, 
Oblak Jože, kmet, Polzela 3, 
Rigler Jože, kmet, Logarje št. 2, 
ŠuŠteršič Franc, kmet, Retje 1, 
Zabukovec Anton, kmet, Šv. Gregor 

št. 14, 
Peterlin  Alojz, kmet,.Gradišče 4,  •', • 
Debeljak Janez, mesar, Vel. Slivnica 

in . 
Znidaršič Janez, mizar. Vel. Lašče69-, ;- 

• Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 25. oktobra 1946. 

Zadr V 80/2 
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130S. 
Sedež: Jlanbot. 
Dan vpisa: 12. septembra 1046. 
Besedilo:  Mariborski  kreditni  zavod, 

zadruga z omejenim jamstvom v Mari- 
boru. 

Na  podlagi odločbe  mestne  zapleni- 
• beno  komisije  v  Mariboru  od  i).   XI. 

1945, opr. štev. 693, se vpiše, da je ta 
zadruga prešla v državno last FLRJ. 
Okrožno kot tr«. sodišče v Mariboru 

dne 12. septembra 104•. 
Zadr 1 43/15 

* 
um 

Sedoz: "Marmor. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1945. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Mariboru. 
Zadruga temelji odslej na spremenje- 

nih pravilih, sprejeti» na skupščini dne 
2. junija 1946. 

Te spremembe so: 
Zadružni delež 150.— din se plača ob 

vstopu v zadrugo ali pa v 10 zaporednih 
mesečnih obrokih. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, podpredsednik, tajnik in C članov, 
ki jih vse voli skupščina izmed zadruž- 
nikov za dobo enega leta. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za- 
drugo podpisujeta najmanj po dva člana 

• upravnega odbora ali en član in v ta 
lumen pooblaščeni uslužbenec zadruge. 

Izbrišejo se dosedanji člani upravne- 
ga odbora: 

Holier Anion, vis. davčni upravitelj 
v pok., v Mariboru, 

Brandner Anton, mestni uslužbenec v 
Mariboru, • •   , 

Vehovar Jože, poštni uslužbenec v 
Mariboru, 

,    Ropret Jakob, skupinovodja  del. drž. 
železnic v Mariboru, 

Bajt Tone, uslužbenec zavoda za so- 
eiaino zavarovanje v Mariboru, , 

Simčič Anton, strojni ključavničar v 
Mariboru, Pobrežje, 

Plevanc Franc, klepar v delavnici drž. 
železnic v Mariboru-Studenci, 

Vpišejo se na novo izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Strmšek Slavko, gininaz. učitelj v Ma- 
riboru, Koroška c. 10, 

Goričar Fanči, uradnica v Mariboru, 
ßazlagova ul. 3, 

Bregant Drago, xicîtelj, Maribor, Fran- 
kopanova ul. 61, 

Divjak Vilko, uradnik v Mariboru, 
Krekova ul. C, 

Kolar  Hubert,   strojni   ključavničar, 
^'eziio, Jenkova ul. 11. 

Okrožno kot trg. sodišče y Mariboru 
dne 19. oktobra 1946.. 

Zadr II 85/7 

1310. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 5. oktobra 1946. 
Besedilo: Zavod mariborskih po- 

8trosïkov, zadruga z omejenim jam- 
stvo,,, y Mariboru'. 

Izbrišejo se dosedanji člani uprav- 
J1«ga odbora: 

Paven Ivan, postrešček v Mariboru, 
Aleksandrova 43, 

Cafuta Franc, postrešček na Pobrežju, 
Zrkovska 12, 

Babic Anton, postrešček v Krčevini, 
Aleksandrova c. S. 

Vpišejo se na novo izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Repec Franc, postrešček v Mariboru, 
Titova ul. 6, 

Nerat Jožef, postrešček v Mariboru, 
Kralja Petra trg 4, 

Cvenk Hink o, postrešček v Studencih, 
Vodnikova ul. 67. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 5. oktobra 1946. 
Zadr I 142/50 

* 
1311. 

Sedež: Ormož. 
Dan vpisa: 18. olilobra 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Ormožu, 
Izbrišejo se dosedanji člani upravnega 

odbora: 
Horvat Ivan, posestnik, Ormož, 
Hanželič Ivan, posestnik, Hardek, 
Šoštarič Anton, posestnik, Pavlovci, 
Masten Ivan, posestnik, Pušinci. 
Vpišejo se na novo izvoljeni člani 

upravnega odbora: 
Fekonja Vinko/ poslovodja, Ormož, 

predsednik, 
Kuharic Ivan, kmet, Loperšiee, 
Zidarič Ivan, kovač, Pušenci, 
Gaberc Franjo, trgovec, Ormož. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru • 
dne IS. oklpbra 1946. 

Zadr II 87/5 

1312. 
Sedež: ••••• />eč. 
Besedilo: Obnovitvena zauruga z oinej. 

jamstvom v Mirni peči. 
Na podlagi zapisnika redne letne 

skupščine z dne 30. maja 1946 se izbri- 
še izstopivši član upravnega odbora 
Kastelic Alojzij, dosedanji tajnik, vpiše 
pa namesto njega novoizvoljeni tajnik 
Stopar Ivan, šolski upravitelj v Mirni 
peči. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

;        dne 26. junija 1946.'     l 

Zadr II 49/2 

1313. 
Sedež: St. Jernej. 
Po zapisniku občnega zbora z dne 

3. marca 1946 se je sklenilo: 
a) da se izbriše v tus. zadružnem re- 

gistru pod Zadr I 112 vpisana firma 
Živinorejska selekcija zadruga z oui. j. 
v Št. Jerneju, Id je že nled minulo vojno 
prenehala redno poslovati. Obenem se 
izbrišejo njeni odborniki Cerkovnik 
Franc, Luzar Franc mL, Vide Franc, 
Krhin Ivan, Rabzelj Jože in se zadruga 
spoji ter prenese vsa svoja aktiva in 
pasiva k ' 

b) novo ustanovljeni zadružni firmi 
Živinorejska  zadruga   z   omej. jam- 

stvom v St. Jerneju, ta pa sprejme vsa 
aktiva in pasiva prenehajoče zadruge. 

Zadružni člani stare zadruge pristo- 
pijo obenem z vsemi pravicami in dolž- 
nostmi k novo ustanovljeni zadrugi, za- 
radi česar se uvedba likvidacije dose- 
danje prenehajoče zadruge opusti in iz- 
vrši v zadružnem registru zvezek H !• 
naslednji novi vpis: 

Sedež: St. Jernej (okoliš zadruge ob- 
sega kraje KLO Št. Jernej, Prekopa, 
Roje, Maharovec, Mokro polje, Ondio- 
vica, Vrhpolje, Drča, Šmarje, Stara vas, 
Zameško). 

Besedilo: Živinorejska zadruga z oni. 
jamstvom v St. Jerneju. 

Naloga nove zadruge je: 
1. da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter na- 
bavlja plemensko živino, zlasti pleme- 
njake in živinorejske potrebščine za 
svoje zadružnike itd., tako kakor pred- 
pisujejo pravila živinorejske zadruge v 
2. členu. 

Nad vsem tem je treba voditi strogo 
kontrolo radi pravilnega poslovanja po 
pravilih, tako, da se v resnici .izboljšuje 
gospodarstvo članov in delovnega ljud- 
stva v splošnem. 

Zadružni delež znaša 50 din do 3 glav 
goveje živine, preko treh komadov se 
plača dvojni delež. Vsak zadružnik jam- 
či še s Skratnim zneskom vpisanih de- 
ležev. Deleži se ne obrestujejo in se 
nanje ne izplačujejo dividende. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
se vrše veljavno s tem, da se nabiiejc 
na zadružni razglasili deski. 

Upravni odbor sestoji iz predsednika, 
tajnika, blagajnika in 10 odbornikov. 
Zadrugo zastopa upravni odbor.ali tisti, 
ki ga ta pooblasti, njeno firmo pa pod- 
pisujeta po dva člana upravnega -od- 
bora. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Vodbpivec Franc, posestnik, šilialčja 

vas št. 4, predsednik. 
Cvelbar Franc, posestnik Št. Jernej 

št. 85, tajnik, 
Medle Janez, posestnik, št. Jernej 

št. 47, blagajnik, 
Kocjan "Martin, .posestnik, .Miliovca 

št. 7, odbornik, 
Ruparšič Janez, posestnik, Dolenji 

Maharovec 17, odbornik, ' 
Jane Martin, posestnik, Gorenje Vrh- 

polje št. 11, odbornik, ' 
Franko Martin, posestnik, Šmarje 

št. 6, odbornik, 
Cimerman Jože, posestnik, Stara vas 

št. 28, odbornik, 
Simončič Jože, posestnik, Vratno št. 

13, odbornik, 
Franko Alojz, posestnik, MršeČa vas 

št. 10, odbornik, 
Crtalič Jože, posestnik, Dobrava št. 7, 

odbornik, '        -, 
Pavlin Karol, posestnik, Polhoviea 

št. 1, odbornik, 
Prhne Anton, posestnik, ' Orehovica 

št; 1, odbornik. 
Spis Zadr I 112 se priklopi k Zadr 

II 96. ;; . "' 
Okrožno kot trg. sodišče v Noveni mestu 

[  „dne 22. aprila 1946;  ' 
Zf 36/46 —Zadr. II 96/1 



Stran 466 Štev. 70 

libiisi: 
1314. 

Sadež: Luče. 
Dan izbrUa: 18. oktobra 1346. 
Besedilo: Kmetijska blagavna zadru- 

ga z o. j. v Lačah. 
Zaradi spojitve z Nabavno in prodaj- 

no zadrugo z o. j. Gornje Savinjsko do- 
line v Mozirju, izvržene na osnovi skup- 
ščinskega sklepa z dne 10. II. 1946. 

Okrožno sodile v Olju 
dne 18. oktobra 1916. 

Zadr V 223/112 

1315. 
Sedež: Rečica ob Savinji. 
Dan izbrisa: 18. oktobra 1946. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 

dajna zadruga v Rečici ob Savinji. 
Zaradi spojitve z nabavno in prodajno 

zadrugo z o. j. Gornje Savinjske doline 
v Mozirju, izvršene na osnovi skupščin- 
skega sklepa z dne 18. XI. 1945 

Okrožno sodišče v Celjr 
dne 18. oktobra 1946. 

Zadr V 289/47 

1318. 
Sedež: Solfava. 
Dan izbrisa: 18. oktobra 1946. 
Besedilo: Kmetijska nabavna in pro- 

dajna, zadruga v Solfavi z. z o, j. 
Zaradi spojitve z Nabavno in prodaj- 

no zadrugo z o. j. Gornje- Savinjske do- 
line v Mozirju, izvršene na osnovi skup- 
ščinskega sklepa z dne 19. III. 1946. 

Okrožno sodišče v Celju 
• dne 18. oktobra 1946. 

Zadr V 355/43 
1817. 

Sedež: Gorje. ' 
Dan izbrisa: 26. oktobra 1•40.. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Gorjah, 

zadruga % omejenim jamstvom. 
Zaradi spojitve z Nabavno in prodaj- 

no zadrugo z omejenim jamstvom na 
Bledu. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1946 

Zadr • 4/79 
* 

ldVL 
Sedež: Izubijana. 
Dan Izbrisa: 28. oktobra 1946. 
Besedilo:   Gospodarska  zadruga  Cia- 

no* clruStva industrijcev in  velctrgov- 
cev  zadruga  z  omejenim  jamstvom  v 
likvidaciji v Ljubljani. 

• Zaradi končane likvidacije, 
, Okrožno sodišče v Ljubljani    / 

dne 28. oktobra 1946 
Zadr I 21/10 

1319.' .       , 
Sedež: "Ljubljana, 
Dan'izbrisa: 26. oktobra 1946, . 
Besedilo: Nabavljalna, zadruga usluzi 

bencev drž. železnic, zadruga z omeje- 
nim janjstyom v Ljubljani. 

Zaradi spojitve z Nabavljalno in pro- 
dajno zadrugo z omejenim Jamstvom v 
Ljubljani za ljubljanski sektor in z Na- 

bavno in prodajno zadrugo z o. j. na 
Jesen.cab za jeseniški sektor. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1946. 

Zadr I 7/79 

1320. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 28. oktobra 1046. 
Besedilo: Pomoćna hranilnica in po- 

sojilnica v Ljubljani, zadruga i oni'ije- 
nini jamstvom v liktidaciij. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dno 28. oktobra 1946. 
Zadr X 210.5 

1321. 
Sedež: Ljubljana-?^* ., 
Dan izbrisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo: Šišenska hranilnica in  po- 

sojilnica v Šiški, registrovana zadruga i 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Zaradi končano likvidacije dne 25. 
oktobra 1946. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. oktobra 1946. 

Zadr IV 234 46 

1322. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. oktobra 1946, 
Besedilo: Trgovska importila in pro- 

dajna zadruga z omejenim jamstvom 
v Ljubljani v likvidaciji. 

Izbriše se zadruga zaradi končan« 
likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. oktobra 1946. 

Zadr. IV. 100,8 

1323. 
Sedež: Gornja Radgoi..^ 
Dan izbrisa: 7. oktobra 1046. 
Besedilo: Agrarna kreditna  zadruga 

z omejenim jamstvom v Gornji Iladgoni. 
Zaradi izvršeno likvidacije so ta za- 

druga izbriše. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dno 7. oktobra 1946. 
Zadr II 16/10 

To 235/46 4127 
Oglas 

Tožeča stranka: Cater Ana, gospodi- 
nja v Celju, Breg št. 34, 

Tožena stranka: Čater Leopold, mi- 
zar, sedaj v Innsbrucku, neznanega bi- 
vališča. i 

Tožeča stranka je vložila zoper to- 
ženo stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca nI znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin Gregorio 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam no javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 21. oktobra 1946. 

To 247/46' * 4126 
Oglas 

Tožeča stranka: Golob Milica, trg. v 
Celju, Razlagova ul. 3a. 

Tožena stranka: Golob Ivan, ?edaj ne- 
znanega  bivališča. 

Tožeča   stranka  je  vložila   zoper  to- 
ženo stranko tožbo za razvezo zakona 

Ker bivališče težonca ni znano, se mu 
postavlja    za   skrbnika    na   Čin    Gre- 
gorio   Jože,   sodni   uradnik    v   Celju., 
ki ga bo za.-topal in čuval njegov• in- 
terese, dokler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju ' 
- dne 21. oktobra 1940. 

Oklici 
To 776/46-2 4238 

Tožitelj: Bitenc Jože. ?et odseka infil- 
za fin., stan. v Ljubljani, Vegova ul. 6, 
je vložil proti tožnnk] Bitenc Ani roj. 
Hočevar, grwpodinjj iz Ljubljane ot. Ce-, 
ija, sedaj neznanega bivališča, tožbo ra- 
di  razveze zakonu. 

Razprava bo dno 26. novembra 1916 
ob 8.31) uri v sobi št.  140. 

Ker bivališče toženke ni znano, se po- 
slavlja Franc Peterca, tajnik tega sodi- 
šča, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobJa,- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 21. oktobra 1940. 

To 706/46 * 4200 . 
Tožitelj Bitenc Jožef, kurjač iz Pod; 

gore št. 44, p. et. Vid, je vložil proti, 
toženki Bitenc Mariji roj. Mak, bivši go- 
stilničarki v Kolodvorski ulici v Ljubi 
ljani, sedaj  neznanega bivališča, tožbo- 
radi razvezo zakona. ' - 

Razprava bo dne 26. novembra 1946 
ob 0.30 uri v sobi št. 140/ fl. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji. 
postavlja Peterca Franc, tajnik tega so- ' 
dišča, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno ne-varnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla* 
sconca. " , 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. oktobra 191C. 

To 589/40-5 * 4094 
Tožitcljica Bogataj Albina roj. Požar, 

zasebnica. Ljubljana, Dolenjska cesta 
48a, je vložila proti Bogataju Vence-- 
slavu, blv. uradniku Prevoda iz Ljub- 
ljane, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
radi razveze zakona. / ; 

Razprava bo 3. XII. 1946 ob 8.30 uri 
pred tem sodiščem v sobi 140.      _ 

Ker bivališče toženca ni znano, so 
postavlja Peterca Franc, tajnik tega 'so"> 
dišča, za skrbnika, ki ga bo zastopal na. 
njegovo nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sam ali no imenujo •••••-' 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. oktobra 1946. 

To 764/46 * 4261 . 
«Tožitelj Çbnor Valter, bančni ura* 

nik v pokoju, Ljubljana, Stožice, f«£ 
nerjeva 24, je vložil proti toženki • 
ner Margareti roj. Schenk, zasemricj, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo.ra 

razveze zakona- 
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Razprava bo dne 26. novembra 1946 
«b 9. uri v sobi št. 140. 

Ker bivališč« toženke ni znano, se ji 
postavlja Peterca Franc, tajnik tepa so- 
dišča, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. oktobra 19-16. 

To 771/46-4 4259 
Tožilelj Flajs Franc, šolski upravi- 

telj na Homcu — šola, je vložil proti 
toženki Flajs-Koršič Mariji, uateljici, 
tožbo radi razvez« zakona. 

Razprava bo dne 6. decembra 1946 
ob 9. uri v sobi št. 140/11. 

Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavlja l'eterea Franc, tajnik tega so- 
dišča, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler no 
nastopi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sortisce v Ljubljani 
dne 21. oktobra 1946. 

To 737/40—3 * 425S 
Tožiteljica Kovačcvič Milena, Ljubljana, 

Bleiweisova 42, je vložila proti tožencu 
Kovačeviču Milanu, sedaj nekje v Ita- 
liji, tožbo radi razveze zakona. 

Razprava bo dno 26. novembra 1940 
ob 9.30 uri v sobi št. 140. 

Ker bivališč« toženca ni znano, se 
mu postavlja Peterca Franc, tajnik te- 
ga sodišča, za skrbnika, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške', 
dokler ne nastopi sam ali ne imenuje 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 21. oktobra 1946. 

To 777/46-2 4239 
Tožitelj: Dr. Rekar Ernest, Ljubljana, 

Puharjeva ul. 12, je vložil proti tožen- 
ki Rckar Mariji roj. Schrey iz Ljublja- 
ne, sedaj neznanega bivališča, zastopa- 
na po skrbniku na čin, tožbo radi raz- 
veze zakona. 

Razprava bo dno 26. novembra 1946 
ob 8. uri v sobi št. 140. 

Ker bivališče toženke ni znano, se po- 
javlja Franc Peterca, tajnik tega sodi- 
šča, za skrbnika, ki jo bo zastopal na 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sama ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodisfa v Ljubljani, 
dne 21. oktobra 1946. 

To 871/40 4168 
Oklic 

Vidovič Pavla roj. Pšeničnik, tkalka 
* Mariboru, Beograjska ul. 28, je vlo- 
žila proti Vidoviču Vinccncu, tov. bar- 
varju ravno tam, sedaj neznanega biva- 
lišča, tožbo na razvezo zakona. Javna 
Ustna razprava v tej stvari bo dne 15. 
novembra 1946 ö poli 9. uri pri luk. 
sodišču, soba št. 84/11. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, mu 
Jo postavljen Knez Jože, odvetniški pri- 
pravnik pri tuk. sodišču, za skrbnika 

na čin, ki ga bo zastopal na njegovo 
nevarnost in stroške, dokler se sam ne 
javi ali ne imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodiščo v Mariboru, odd. L, 

dne 17. septembra 1946. 
* 

Su 208 — 13/43-19 4147 

Oklic 
Tusodno imajo založene kavcije v 

vrednostnih papirjih naslednji notarji 
novomeškega okrožja: 

1. Pohani Beno, Višnja gora, 
2. dr. Ločnik Emerik, Žužemberk, 
3. Jagodic Karel, Vel. Lašče in 
4. dr. Ravnikar Jelko, Trebnje. 
Pozivajo se vsi, ki imajo na kavciji 

zakonito zastavno pravico ali vobče pra- 
vico do poravnave iz kavcije, da v roku 
2 mesecev prijavijo svoje zahteve, ker 
bo po preteku lega roka sodišče ne gle- 
de na njih zahtevke izreklo, da je po- 
ložena imovina prenehala služiti za 
kavcijo. 

Okrožno sodišče Novo mesto 
dne 19. oktobra 1946. 

* 
4123 

Poziv 
V zvezi s poizvedbami o predvojnem 

lastniku osebnega avtomobila znamke 
>Opcl-Super« 6, št. motorja 37—19669, 
se pozivajo osebe, ki jim je o predvojni 
lastninski pravici kaj znano, da takoj 
javijo svoje informacije ustno ali pis- 
meno javnemu tožilstvu okrožja Mari- 
bor k poslovni številki J 4774/46. Avto- 
mobil je bil ob začetku okupacije do 
18. VIII. 1943 v posesti in rabi urada 
za utrjevanje nemštva v Mariboru, po- 
zneje pa jo ponovno menjal lastnike in 
je sedaj predmet poizvedb o predvoj- 
nem lastniku. 

V Mariboru dne 23. oktobra 1946. 
Javno tožilstvo okrožja Maribor 

II T 350'46 4190 
Oklic 

Tovarišu Repiču Janezu, posestniku v 
Zagorcih št. 77, p. Juršinci, je vročiti v 
pravdni stvari Slačka Matije in Antoni- 
je, pos. v Zagorcih št. 84, proti Repiču 
Janezu radi neizpolnitve pogodbe vabi- 
lo k ustni sporni razpravi za dan 19. 
novembra 1946 ob 8. uri pri tem sodišču 
v razpravni dvorani št. 15, posi. štev. 
II T 350'46. 

Ker bivališče spredaj imenovanega 
ni znano, se postavlja za skrbnika tov. 
Ivan Pihler, uradnik tega sodišča, ki ga 
bo zastopal na njegovo nevarnost in stro- 
ške, dokler so ne oglasi sam aH ne ime- 
nuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. IL, 
dne 14. oktobra 1946. 

IV Sn 72/46 4299 
Oklic 

o začetku poizvedb radi obnovitvo zem- 
ljiške knjigo za vložke v sodnem okra- 

ju Dolnja Lendava. 
Z dnem 20. novembra 1046 se začno 

poizvedbo radi obnovitve uničenih zem- 

ljiškoknjižnih vložkov št. 602 k. o. Bo- 
gojina, 1172 k. o. Crenšovci, 18, 530, 
1122, 1207, 1211, 1248, 1648, 1651, 1652 
k. o. Dobrovnik, 588, 778 k. o. Dolina. 
27, 162, 219, 262, 354, 355 k. o. Gvnte- 
rovci, 217, 246, 278, 279, 427, 531 k. o. 
Kobilje, 897 k. o. Lakoš, 328 k. o. Tur- 
nišče. Poizvedbe se bodo vršile v času 
od 20. novembra do 5. decembra 1916 
vsak delavnik cd 8. do 14. ure pri 
okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi, so- 
ba št. 7. 

K poizvedbam naj' pridejo v»i po- 
sestniki, hipotekami upniki in vse osta- 
le osebe, ki imajo pravno korist od te- 
ga, da se poi zvedo lastninske pravice 
ali da se ugotovi istovetnost sedanjih 
označb parcel s prejšnjimi označbami; 
navajati smejo vse, kar bi utegnilo po- 
jasniti stanje stvari in očuvati njihove 
pravice. 

Oni, ki imajo na teh zemljiščih ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne aH 
druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v obnovljene vložke kot 
stara bremena. V prijavah je nalančno 
navesti pravico in vrstni red, ki se za- 
hteva, kakor tudi zemljiškoknjižne vlož- 
ke, v katerih naj se izvrši vpis. Navesti 
je tudi, na kaj se opira prijavljena pra- 
vica in tia kaj zahtevani vrstni red. Pri- 
javne dolžnosti v ničemer ne spreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba prija- 
viti, morda očitna iz kakšne listine, ki 
je že pri sodišču, aH iz kakšne sodne 
rešitve itd. Edino pravice in činjenice, 
za katere so upravičenci že vložili pro- 
šnje, prijave ali listine glede na raz- 
glas ministrstva za pravosodje z dne 
12. VI. 1946, Uradni list LRS z dne 26. 
VI. 1940, št. 169/44, se bodo upoštevale 
uradoma in jih zato ni treba vnovič pri- 
javljali. Prijavo v tem odstavku nave- 
denih pravic se morajo podati pismena 
ali ustno na zapisnik pri okrajnem so- 
dišču-v Dolnji Lendavi, soba št. 7. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam oz. 
priložiti svojim prijavam v izvirniku 
ali v prepisu vse spise, izp:sk*» iz zem- 
ljiške knjifre, godne odločbo aH druge 
listine, kolikor so potrebne za obnovi- 
tev zemljiške knjige in kolikor jih ima- 
jo oni ali njihovi zastopniki. 

Pred začetkom po;zvedb bodo razgr- 
njeni vsakomur v pogled posestni listi 
seznami parcel in lastnikov ter zemlji- 
škoknjižne mape, in sicer v času od 13 
novembra 1946 dalje v pisarni okrajne- 
ga sodišča v Dolnji Lendavi, soba št. 7. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi. 
odd. IV., 

dne 30. oktobra 1946. 

Sp 352/46—1 
Oklic 

4229 

o začetku poizvedb radi obnovitve zem- 
ljiško knjige za vložke št. 705—772 (še) 
katastrske občine Kot pri Semiču 148 
do 174 (še) in od 181 do 209 (še) k. o. 
Golek pri Dragatušu v sodnem okraju 

Črnomelj 
Z dnem 15. novembra 1946 se začne 

poizvedbe radi obnovitve uničenih zem- 
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ljiškoknjižnih vložkov 705—772 katastr- 
ske občine Kot pri Semiču ter zk. vlož- 
kov 148—174 in 181—20» k. o. Golek 
pri Dragatušu. Poizvedbe se bodo vr- 
šile v času od 15. XI. 1946 do 30. XI. 
1946 vsak delavnik od 8. do 14. ure na 
eodišcu v Črnomlju. 

K poizvedbam naj pridejo vsi po- 
sestniki, hipotekami upniki in vse osta- 
le osebe, ki imajo korist od tega, da se 
poizvedo lastninske pravice ali da se 
ugotovi istovetnost sedanjih označb par- 
cel s prejšnjimi označbami. Navajati 
smejo vse, kar bi utegnilo pripomoči, 
da se pojasni stanje stvari in da se oču- 
vajo njihove pravice. 

Òni, ki imajo na teh zemljiščih ali na 
njihovih delih zastavne služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v obnovljene vložke kot 
stara bremena. V prijavah je natančno 
navesti pravico in vrstni reci, ki se za- 
njo zahteva, kakor tudi zemljiškoknjiž- 
ne vložke, v katerih naj se izvrši vpis. 
Navesti je tudi, na kaj. se opira prijav- 
ljena pravica in na kaj zahtevani vrstni 
red. Prijavne dolžnosti v ničemer ne 
spreminja to, da je pravica, ki jo je 
treba prijaviti, morda očitna iz kakšne 
listine, ki je že pri sodišču aH iz kakšne 
sodne rešitve itd. Edino pravice in či- 
njenice, za katere so upravičenci že vlo- 
žili prošnje, prijave ali listine glede na 
razglas ministrstva za pravosodje z dne 
12. VI. 1946, Uradni list LRS z dne 26. 
VI. 1946, št. 169/44, se bodo upoštevale 
uradoma in jih zato ni treba vnovič pri- 
javljati. Prijave v tem odstavku navede- 
nih pravic se morajo podati pismeno ali 
ustno na zapisnik pri okrajnem sodišču 
v Črnomlju, soba št. 2, ob času poiz- 
vedb pa na kraju poslovanja na sodišču 
v Črnomlju. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam oz. 
priložiti svojim prijavam v izvirniku ali 
v prepisu vse spise, izpiske iz zemljiške 
knjige, sodne odločbe ali druge listine, 
kolikor so potrebne za obnovitev zem- 
ljiške knjige in kolikor jih imajo sami 
ali njihovi zastopniki. 

Razgrnjeni so vsakomur v pogled po- 
sestni listi, seznami parcel in lastnikov 
ter zemljiškoknjižne maps, in sicer v 
času od danes do 30. XI. 1946 v pisarni 
okrajnega sodišča v Črnomlju, soba št. 
2, ob času poizvedb pa na kraju poslo- 
vanja na sodišču v Črnomlju. 

Okrajno sodišče  r Črnomlju 
dno 29. oktobra 1946. 

IV. Sp 5/46-1 * 4289 
Oklic 

Prizadeti se obveščajo, da se dne 15. 
novembra 1946 začenja obnavljanje 
zemljiške knjige za katastrsko občino 
Kot pri Semiču, vi. št. 703 do 772 in za 
katastrsko občino Golek pri Dragatušu. 
vi. št. 148 do 174 in 181 do 209, kateri 
vložki so büi uničeni po vojnih dogod- 
kih. 

V ta namen bedo razgrnjeni v času 
od 13. do 30. novembra 1946 posestni 
Heti z ostalimi pripomočki vsakomur na 
jepogled pri okrajnem sodišču v Črnom- 

lju vsak delavnik med uradnimi urami 
od 8. do J 4. ure. K poizvedbam naj pri- 
dejo vsi lastniki, da se izsledijo njihove 
lastninske pravice. Svoje pravice na teh 
zemljiščih pa naj prijavijo tudi zastavni 
upniki in drugi upravičenci (preživitki, 
služnosti itd.), ker sicer te pravice ne 
bodo mogle biti vpisane v zemljiško 
knjigo. Prijave teh pravic se podajajo 
pri okrajnem sodišču v Črnomlju že se- 
daj kakor tudi v času poizvedb, to je 
od 15. do 30. novembra 1946. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 29. oktobra 1946. 

Sp  33/46-2 4080 
Oklic 

o poizvedbah radi osnavljaiije nove 
zemljiške knjige za katastrsko občino 
Ž v i r č e  v sodnem okraju Novo mesto. 

Z dnem 19. novembra 194(5 se bodo 
začele poizvedbe radi osnavljanja nove 
zemljiške knjige za katastrsko občino 
Zvirče, ker je bila dosedanja zem- 
ljiška knjiga po vojnih dogodkih uni- 
čena. Poizvedbe se bodo vrnilo od 19. 
novembra do 3. decembra 1946. leta 
vsak delavnik od 8. ure do 13. ure v 
hiši  K LO Katje. 

K poizvedbam naj pridejo vsi po«e>t- 
niki, hipotekami upniki in vse osebe, 
ki imajo pravno korist od tega, da se 
poizvedo lastninske pravice ali da se 
ugotovi istovetnost sedanjih označb 
parcel s prejšnjimi označbami; navajati 
smejo vse. kar bi utegnilo pripomoči, 
da se pojasni stanje stvari in da se oču- 
vajo njihove pravice. 

Oni, ki imajo na teh zemljiščih ali na 
njihovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za vUnjižni 
vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v novo zemljiško knjigo 
kot stara bremena. V prijavah je na- 
tančno navesti pravico in vrstni red, ki 
se zanjo zahteva, kakor tudi zemljiško- 
knjižne vložke, v katerih naj se izvrši 
vpis. Navesti je tudi, na kaj se opira 
prijavljena pravica in na kaj zahtevani 
vrstni red. Prijavne dolžnosti v niče- 
mer ne spreminja to, da je pravica, ki 
jo je treba prijaviti, morda očitna iz 
kakšne listine, ki je že pri sodišču, ali iz 
kakšne sodne odločbe itd. Edino pravi- 
ce in činjenice, za katere so upravičen- 
ci že vložili prošnje, prijave ali listine 
glede na razglas ministrstva za pravo- 
sodje z dne 12. VI. 1946, Uradni list 
.LRS z dne 26. VI. 1946, št. 160/44, se 
bodo upoštevale uradoma in jih zato 
ni treba vnovič prijavljati. Prijave teh 
pravic .se morejo podati pismeno aH 
ustno na zapisnik pri okrajnem sodišču 
v Novem mestu, soba št. 12, do dne 18. 
novembra 1946, od tega dne dalje pa 
na krp:-   '••/.vedb v Ratju. 

Pos i  zemljišč in  drugi  upravi- 
čenci nihajo prinesti k poizvedbam oz. 
priložiti svojim prijavam v izvirniku 
ali v prepisu vse spise, izpiske iz zem- 
ljiških knjig, sodne odločbe ali druge 
listine, kolikor so potrebne za obnovi- 
tev zemljiške knjige in kolikor jih ùna- 
jo oni ali njihovi zastopniki. 

Pred začetkom pozvedb bedo od 4. 
novembra t. 1. dalje vsakomur na vpo- 

gled   posestni  listi,  seznami   parcel  m 
lastnikov ter zemljiškoknjižne  mape v 
hiši K LO Katje. Vsakomur bodo na vpo- 
gled tudi v času na kraju poizvedb. 

Okrajno   sodišče   v   Novem   mestu 
dne 21 oktobra 1946 

* 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

I Sp 375/46 4072 
Kodrič Jože, rojen 13. II. 1888, sin 

pok. Jožeta in Marije roj. Curhalek, po- 
sestnik in gostilničar v Krški vasi št. 
30, nazadnje stanujoč v Višnji gori - Pe- 

ščenik, je bil dne 4. V. 1945 odpeljali 
ob 10. uri zvečer od dveh domobrancev 
in od takrat ni bilo nobenega glasu več 
0 njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da b° 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove žene Kodrič 
Angele, postopek za proglasitev pogre- 
šanca za mrtvega, s po»;vom,, da se o 
njem poroča sodišču. 

Kodrič Jože se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
kako vest o sebi. 

Po .preteku roka bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno  sodišče  v  Brežicah 
za okraj Krško 

dne 18. oktobra 1946. 

* 
1 Sp 503/46 4102 

Skale  Anton, posestnik, Mali kame» 
55, je odšel k partizanom 3. novembra. 
1944. V decembru 1. 1944. je prišel '$,  • 
nekaj dni domov na dopust, kjer i»a\jÇ 
zajela   okupatorska   oblast,   ter  jeHw 
14. I.  1945 aretiran  in odpeljan v za- 
pore v Brežice, nato pa v mariborske • 
zapore, kjer je bil po izpovedbi priče 
Cererja   Jožeta,    rudarja   iz  Boštanjat' 
ustreljen kot talec, kar je po pripove-' 
dovanju njegove žene, Skale Neže, oku- 
pator tudi objavil z lepakom. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog pogrešančeve ženo 
Skale Neže postopek za proglasitev P°* 
grešan ca za mrtvega s pozivom, da se 
0 njem poroča sodišču. 

Skale Anton se poziva, da se zglasi 
pri^ podpisanem sodišču ali da da dru- 
gače kako vest o sebi. 

Po 20. I. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrt- 
vega. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 22. oktobra 1916. 

1 Sp 502/46 *   ' ••0   •,, 

Zupančič Franc iz Gaberja št. •, P/ 
Dobova, je bil izseljen 1. 1941. v S\eZJ'.   , 
jo, kjer je po izpovedbi priče Kopi"c'a. 
Jožeta, pos. sina iz Gaberja št. 8 in P°   • 
izpovedbi pogrešančevega hrata Zupa»' 
čiča Vincenca, pos. iz Gaberja št. *, '     ^ 
umrl naravne smrti, in sicer na pos,er 

dicali  tuberkuloze  v bolnici Herinbro- 
schu pri Breskvi dne 18. VI. 1042- 
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Ker je potemtakem verjetno, da bo 
tia-Mopiia zakonita domneva smrti. se 
uvede na predlog pogrešaucevega brata 
Zupančiča Vincenca, postopek za pro- 
glasitev pogrešanca za mrlvegas po- 
zivom, da se o njem poroča sodišču. 

Zupančič Franc se poziva, da se zgla- 
di pri podpisanem sodišču ali da dru- 
gače kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 21. oktobra 1946. 

IV Sp 1904/46—1 4228 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Corišek Tomaž, rojen 28. XII. 1027 
Pri Sv. .lederti nad Laškim, nazadnje 
kleparski vajenec v Laškem, je odšel 
septembra 1944 k partizanom i» je dne 
a. II. 1945 kot kurir VDV v borbi z 
okupatorjem na Pohorju verjetno pa- 
del, ker od takrat ni več vesti o njem. 

Dokaz: Bregar Anton, dijak drž. gim- 
nazije v Celju. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl. se na prošnjo Gorišek 
Marije, pososlnico-v Sv. .lederti nad La- 
guni, uvede postopanje za proglasitev 
"NpTiuvanega /a mrtvega, ter se izdaja 
P°ziv, poročali o pogrešanem do 1. VI. 
J9?7 sodišču ali obenem postavljenemu 
s'i|-buikii lov. Mlakarju Janezu, s. u. v 
Celju. 

Pogrešani Gorišek Toma/, se poziva, 
da se zglasi pri podpisanem sodišču ali 
drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku   zgoraj  navedenega roka 
bo sodišče na ponovuo prošnjo odločilo 
o proglasitvi pogrešanca za mrtvega. 

Okrajno sodišf-e v Celju 
dne 24. oktobra 1940. 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

IV Sp 1927/40-2 4074 
Kosovel Otokar, rojen 16. VII. 1008 v 

Črnučah pri Gorici, nazadnje nared- 
"lik-vodnik, stanujoč v Celju. Cesta na 

'dobravo št. G, je odšel 1. 1914. k parti- 
zanom in je bil kot komandir 1. cele 
bataljona XVIII. udarne brigade v 
aprilu 1015 po borbah pri Stjepanoveu 
na Hrvatskem pogrešan. Od takrat • 
nobenega glasu več o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
Vstopila zakonita domneva smrti, se 
fia predlog njegove žene Kosovel Ama- 
sie, gospodinje, Celje, Cesta na Dobra- 
v°. uvede postopanie za proglasitev za 
mrtvega.* ter se pozivajo vsi. ki, kaj ve" 
d° o usodi pogrešanega, naj o tem po- 
dajo sodišču ali skrbniku Mlakarju 
Janezu, sod. uslužbencu v Celju. 

Kosovel Otokar se poziva, da se zgla- 
di r>ri tem sodišču ali drugače da kako 
Vom o sebi 

îJo I. VI. 1948, bo sodišče na vnovič- 

ni predlog odločilo o propinivi invmo- 
\an°ga  zu  mrtvega. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne  10. oktobra  104!!. 

IV Sp 1922/46 4001 
_ Smole Jo/c. roj. 9. •. 1911 v Zibiki- 
Šmarje pri .Jelšah, stanujoč Ostro/no pri 
Celju št. 50, je odšel k partizanom iz 
Maribora 1. 104't., ter je od takrat p J- 
grešan. Po podatkih nekega partizanu, 
pozneje od Nemcev obešenega, je Jo/e 
Smole padel v Savinjski dolini v bor- 
bi ]. 1944. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na proš'njo Jerice Smole, kuha- 
rice v Titovem domu v Stanežicah 47, 
p. Št. Vid pri Ljubljani, postopanje za 
proglasitev imenovanega za mrtvega, 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča do 31. XII. 1947 sodišču ali obe- 
nem postavljenemu skrbniku Mlakarju 
Janezu, sod. nameščencu v Celju. 

Pogrešani Smole Jože se poz'va, da 
se zglasi pri podpisanem sodišču eli 
drugače da kako ves! o sebi. 

Po  preteku  zgoraj   navedenoga   roka 
bo sodišče na vnovično prošnjo odločilo 
o proglasitvi pogrešanca za  mrtvega. 

Okrajno sodišče • Celju 
dne IG. oktobru 1940. 

IV Sp 17704« ' 1(182 
Stopar Leopold, rojen 20. V. 1875 v 

Letnšn. nazadnje posestnik v Letušu št. 
G4. je leta 1906. od:el v Ameriko. Do 
leta 19'20. je dopisoval-svoji ženi, po- 
zneie se pa ni več oglasil. 

Ker je preteklo 70 let od njegovega 
rojstva in nad 5 let od zadnjega poro- 
čilu, je nastopila zakonita domneva 
smrli in se na predlo" nieg^ve žene 
Slopar Antonije roj. Klončnik, uvede 
postopek za proglasitev imenovanega 
za mrtvega. Izd.'ija se poziv, da noi vsa- 
kdo, ki kaj ve o pogrešanem, poroča ••'>- 
dišču ali skrbniku Mlakarju Janezu, 
sod. uslužbencu v Celin. 

Stonar Leopold s» poziva, ('a se zela- 
si pri podpisanem sodišču aH drugače 
da kako vest o cpbi.' 

Po 1. XI. 1947 bo sodišče -na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi ime- 
novega za mrtvega. 

Okrajno sodišč? v Celju 
dne 7. oktobra 19JG. 

IV Sp 1752/4G 4159 
Vučar Leopold, rojen 24. IX. 1994 v 

Žalcu, pristojen v Celje, po poklicu 
knjigovodja biv. tvrdke Brauns, je od- 
šel dne 10. marca 1945 iz Zagreba k 
partizanom, od koder se ni več vrnil. 
Okoli 19. marca 1945 se je udeležil 
borbe, pri Topovskem. 0<l tedaj ni več 
glasu o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se uvede na prošnjo 
Vučar Anice, kavarna Triglav, Kidri- 
čeva ulica št. 11, postopanje za progla- 
sitev imenovanega za mrtvega ter ee 
izdaja poziv, poročati o pogrešanem so- 
dišču ali Mlakariu Janezu, sod. usluž- 
bencu. Celje. 

Pogrešani Vučar Leopold se poziva, 
da se zglasi pri podpisanem sodišču 
ali drugače da kako ve^t o sebi. Po pre- 
teku zgoraj navedenega roka bo sodišče 
na vnovično prošnjo odločilo o progla- 
sitvi  pogrešanca  za   mrtvega. 

Okrajno   sedišče   v   Celjv 
dne  1,8. oktobra 1046. 

IV Sp 1910/46 * 4128 
Žuraj Franc, roj. 25. XI. 1930 v Ja- 

vorju št. 23. posestnik ravno tam. je bil 
dne 7. II. 1944 odveden od vojaške pa- 
trole neznano kani. Od tedaj ni nobe- 
nega glasu več o njem. 

Ker je polemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede nu prošnjo Zuruj Marije, posest- 
nice. Javorje 23, KLO Slivnica pri Ce- 
lju, postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter te izdaja peziv, poročati o po- 
grešanem do Ï. VII. 1947 sodišču ali 
obenem postavljenemu skrbniku tov. 
Mlakarju Janezu. ?od. uslu/.b. v Celjtt 

Pogrešani Zuraj Franc se poziva, da 
se zgla-i pri podpisanem sodišču ali 
drugače da kako vest o sebi. Po pre- 
teku zgoraj navedenega roka bo sodi- 
šče na vnovično prošnja odločilo o pro- 
glasitvi pogrešanca za mrtvefja. 

Okraino scdišfe v Celju 
dne 17. oktobra 194o. ' 

I Sp 2f)5\'.6~2 4Q14 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Puškarič Nilolaj. roj. 27. avgusta 1903 

v Dolnjem Kremenu, okraj Slunj na 
llrv/iškem, sin Puškariča Josipa in Ka- 
tarine roj. Radočaj, bivši orožniški na- 
rednik r,a orožniški postaji v Gornji 
Lendavi, je bil cd okupatorja v aprilu • 
meseca leia 1911. izgnan na Hrvaško. 
Tam j» bil 19 mesecev NDH orožnik 
na postaji Vii.čselo in nazadnje v Pe- 
trovem selu v Slavoniji. V aprilu rne- 
s.-cu 1. 1945. je bil v Zagrebu, od takrat 
je pa  izginila vsaka sled za njim. 

Ker je veij.dno. ča je pogrešani umrl, 
se uvede na prošnjo njegove žene Pu- 
škarič Mar'je roj. Gyerkes, polj. v Tur- 
niščn št. 9G. postopanje za proglasitev 
za mrivt-ga ter se izdaje  poziv, da se 
0 pooiešartom poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku tov. Gyerkesu 
Štefanu, upravniku jx)'4e. v TuroiiŠču. 

Puškarič Nikolaj pa se poziva, da sa 
zglasi pri podpisanem sodišču ali da 
drugare kako vest o sebi. 

Po 1. XI. 1947 bo -T'dišče na vnovi/ni 
predlog in po event, izvedbi dokazov 
odločilo o prcglasitvi pogrešanega za 
mrtvega. 

Okrajno »ortiSèe v Dol. Lcndau* 
d.ic- 10. oktobra 194G. 

1 Sp 284/4G * 4300 
Uvedba nastopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Svelec Viktor, rojen dne 28. februar, 

•• 1884 v Dol. lendavskih goricah, sin 
Jospa in Ane, oženjen, po pokldcu vi- 
ničar, nazadnje bivajoč v Dolgovaškil 
goricah, je v mesecu avgustu leta 1919 
odšel neznano kam •• Madžarsko. 0< 
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tega časa se ni javil niti ženi niti kaki 
drugi osebi. Leta 1026. je Kranjec An- 
ton, postajenačelnik v Rediču na Ma- 
džarskem, sporočil, da je Svetec Viktor 
umrl v goricah v Badačanju leta 1926. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva enirti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Svetec 
Ane roj. Horvat, poljedelke v Dolgova- 
ških goricah št. 147, postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega ter se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Simon ki 
Aleksandru, pisarniškemu uradniku pri 
tem sodišču. ( 

Po t. novembru 1947 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
dne 26. oktobra 1946. 

I Sp 218/46 4041 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Premru Ivan, rojen 16. VI. 1897 v 
Strmici, okraj Postojna, nazadnje žand. 
narednik v Vitanju pri Celju, je bil 
meseca aprila 1941 po okupatorju od- 
peljan v zapore v Maribor in od takrat 
ni o njem nobenega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Premru Emi- 
lije, gospodinje v Apačah št. 1, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
pot-oča sodišču ali s tem postavljenemu 

. skrbniku Sedonji Jožefu, sodnemu urad 
miku v Gornji Radgoni, do 1. februarja 
1947. 

Premru Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
liako vest o sebi. 

Po 1. februarju 1947 bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
pogrešanca za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Gornji  Radgoni 
dne 18. oktobra 194G. 

*        . .  • • 
I Sp 229/46 " 404la 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Sampl Edvard, roj. 23. XII. 1903 v Ro- 
gaševcih v Prekmurju, delavec v Gor- 
nji Radgoni štev. 15, se ie kot prisilno 
mobiliziran >Wehrmann« udeležil v je- 
seni 1944 v okolici Celja borb s parti- 
zani. Od partizanov je bil ujet, nakar 
je prišel v nemško ujetništvo in je zad- 
njikrat pisal svoji ženi dne 19. III. 1945 
iz sodnih zaporov v Ljubljani. Kakor 
zatrjuje Ribaš Ludvik, delavec v zdra- 
vilišču Slatina-Radenci, je Sampl Ed- 
vard pozneje v nekih borbah padel. 

Ker je tedaj verjetno, da je Sampl 
Edvard umrl, ee uvede na predlog nje- 
gove žene Sampl Jožefe, delavke v Gor- 
nji Radgoni štev. 15, postopanje v do- 
kaz smrti pogrešanega in se mu po- 
stavlja za skrbnika Sedonja Jože, sodni 
uradnik v Gornji Radgoni. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šancu, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. februarja 

1947. Sampl Edvard se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču aH dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 1. februarju 1947 bo sodišče odlo- 
čilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gornji  Radgoni 
dne 18. oktobra 1946. 

Sp 259/46-8 * 4244 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Jančar Anton, rojen dne 20. VI. 1899 
v Sterletju št. 8, KLO Rob, okraj Gro- 
suplje, sin Jančarja Franca in Marije 
roj. Oven, po poklicu delavec, nazadnje 
bivajoč v Strletju št. 2, je bil v času 
okupacije interniran najprej v Renicci- 
ju, nato na Rabu, končno pa v Rei- 
chenauu v Nemčiji v tamkajšnjem kon- 
centracijskem taborišču, kjer je neugo- 
tovljenega dne v času od septembra <io 
novembra 1944 zaradi izčrpanosti od 
težkega dela, mučenja in nezadostne 
prehrane umrl. — Svojci uradnega ob- 
vestila o njegovi smrti niso prejeli. 

Ker je tedaj povsem verjetno, da je 
imenovani resniično mrtev, uvaja podpi- 
sano sodišče na predlog njegove žene 
Jančar Marije, kolonistke v Stanetincih 
št. 42, p. Sv. Anton v Slov. goricah, po- 
stopek v dokaz smrti pogrešanega Jan- 
čarja Antona in mu postavlja za skrb- 
nika Detelo Milana, uradnika okrajnega 
sodišča v Grosupljem. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to podpisa- 
nemu sodišču ali postavljenemu skrbni- 
ku do 1. februarja 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov bo sodišče odlomilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 26. oktobra 1946. 

I Sp 807/46 4115 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Krmari Anton, rojen 11. februarja 
1911 v Zg. Lipnici, kmečki sin, nazadnje 
stanujoč v Zg. Lipnci št. 17, je bil 
15. junija 1943 mobiliziran od partiza- 
nov. Bil je dodeljen v Prešernovo bri- 
gado, ki je bila do avgusta meseca iste- 
ga leta na Žirovskem vrhu nad Škofjo 
Loko. V začetku avgusta pa je bla ve- 
lika hajka, ki je trajala nekako tri dni. 
Od tistega dne dalje se ni več javil. 

Ker je utemeljena domneva, da ime- 
novani ni več med živimi, se uvede na 
predlog Erman Marije, gospod, pomoč- 
nice, Zg. Lipnica št. 17, postopanje za 
proglasitev za mrtvega. Komur je o 
Ermanu Antonu kaj znano, naj javi to 
sodišču ali skrbniku. Rihterju Mirku, 
tus. uradniku do 1. L 1947. 

Po preteku tega róka se bo dokončno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 18. oktobra 1940. 

I Sp 811/46 * 4114 
Cvetek Janez, roj. 19. XI. 190G v Boh. 

Srednji vasi, pristojen v Boh. SredDJo 
vas, gozdni delavec, nazadnje bivajoč 
Boh. Srednja vas  št. 22, je odšel 22. 

aprila 1944 k partizanom in je bil v 
Gradnikovi brigadi. Dne 16. decembra 
1944 je odšel na Primorsko, kjer je v 
borbah dne 28. marca 1945 v vasi Oleici 
padel. 

Ker je utemeljena domneva, da ime- 
novanega ni več med živimi, se uvede na 
predlog Cvetek Frančiške, delavke, stan. 
Boh. Srednja vas št. 22, postopanje v 
dokaz smrti. Komur je o Cvetku Janezu 
kaj znano, naj to javi sodišču ali skrbniku 
Rihlerju Mirku, tusodnemu uradniku, 
do 1. januarja 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče  na Jesenicah 
dne 17. oktobra 1946. 

I Sp 792/46—2        * 3995 
Košir Cecilija, rojena 4. marca 1905 

v Celovcu na Koroškem, nazadnje stan. 
Boh. Bela 71, je bila 17. marca 1944 
odpeljana in se ni več vrnila. 

Ker je podana domneva, da imeno- 
vane ni več med živimi, se na predlog 
Koširja Valentina z Bleda-Mlino 73, uve- 
de postopanje za proglasitev pogrešane 
za mrtvo. Komur je o tem kaj znano, 
naj javi to sodišču ali skrbniku Hihterju 
Mirku, tus. uradniku, do 1. L 1947. 

Po tem reku se bo dokončno sklepalo 
o predlogu. 

Okrajno sodišče im Jesenicah 
dne 10. oktobra 1946. 

* 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Ok 39/46—2 4046 
Grum Miroslav, rojen IS. VIL 1909 v 

Idriji, ein Antona in Marije roj. Repnih 
r. k. vere, poročen, mizar, nazadnje sta* 
nujoč v Kamniku-šulna št. 12, je bil 
5. X. 1943 mobiliziran v nemško vojsk0 

in bil poslan najprej v Holandijo, nato 
pa v Grčijo. Po pismenem sporočilu n'e* 
kega njegovega tovariša-vojaka je padci 
5. X. 1944. Od tedaj dalje ni o njem 
nobenega glasu več. , i 

Ker je potemtakem verjetno, da Ie 

Grum Miroslav mrtev, se na predio* 
njegove žene Grum Ane, gospodinje }'' 
Kamniku-Šulna 97, uvede postopanj0 

za njegovo proglasitev za mrtvega tcr 

•• izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenem11 

skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Grum Miroslav se poziva, da se zgkv 
si pri podpisanem sodišču ali dnigace 

da kako vest o sebi. 
Po 20. I. 1947 bo sodišče na vno- 

vično prošnjo odločilo o proglasitvi a 

mrtvega. 
Okrajno sodišče v Kamniku 

dne 18. oktobra 1940. 

Ok 27/4G-4 * 4044 
Jeran Janez, roj. 16. VIL 1901 * 

Smarci, sin Jerana Janeza in Marjeje 

roj. Fiere, poročen, kmet iz Smarco ?"' 
20, nazadnje tam stanujoč, je o*1001 

27. III. 10-14 k partizanom. Bil Jo nJ 
Primorskem in ie baje padel v bojii 
aprilu 1945 na Vojskem pri Idriji- ^ 
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tedaj daljo  ni   nobenega sporočila  več 
O  lijem. 

Ker jo potemtakem verjetno, da bo 
! nastopila zakonita domneva smrti, .se 

na prošnjo njegove žene Jeran Kata- 
rine, kmetice iz Šmarce št. 20, uvede 
postopanje za njegovo proglasitev za 
mrtvoga, ter se izdaja poziv, da so o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 

, postavljenemu skrbniku Klemenčiču 
Ivanu, zvaničmiku v Kamniku. 

•Jeran Janez se poziva, da se zglasi 
•    pri podpisanem- sodišču ali drugače da 

kako vest o sebi. 
Po 20. I. 1947 bo sodišče na vno- 

vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
Birtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 18. oktobra 1946. 

* 
Ok 5/40-5 4045 

Lapovšek Franc, roj. 25. IX. 1911 v 
Sušah, s;in Liporeka Sigmunda in Ro- 
zalije roj. Resnik, oženjen, posestnik v 
Sušah št. 2, nazadnje stanujoč v Sušah 
št. 2, je dne 15. IX. 1944 odšel k par- 
femom. Poslednjikrat je bil opažen 15. 
X. 1944 v bližini Žužemberka. Od takrat 
dalje ni o njem nobene vesti več. 

Ker je potemtakem verjetno, da biV 
nastopila zakonita domneva smrti, so 
uvede na prošnjo njegove žene Lipov- 
šek Frančiške roj. Močnik, pos. v Sušah 
št. 2, postopanje za proglasitev za mrtve- 

- ga, ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Klemenčiču Ivanu, 
zvaničniku v Kamniku. 

* LipovSek Franc se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi.' 

Po. 20. I. 1947 bo sodišče na vnor 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za' 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 18. oktobra 1946. 

\ *   • 
II Sp 460/46-3 3826 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

VreČek France, rojen 27. XI. 1906 pri 
Sv. Valburgi, r.;k. vere, oženjen, zidar, 
nazaduje stanujoč v Sred. Bitnju. st. 75, 
je odšel 4. II. 1944 k partizanom, kjer 

*   ga je Šilar Pavel, delavec iz Sred. Bit- 
'  nja št. 55, videl zadnjikrat 29. II. 194o 
, oi) premiku pred nemško ofenzivo na 

Vojsko nad Idrijo. Od tedaj ni o njem 
nobenega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Pogrešani umri,   se uvaja na predlog 
njegove žene Frančiške Vrecek, gospo- 

• dinje v Sred. Bitnju št. 75, postopanje 
za proglasitev pogrešanega za mrtvega 
in se mu hkrati postavlja za skrbnika 
?oleznik Simon, sodni uradnik v Kra- 
«jii. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
! sanem, se poziva, da to javi sodišču ali 

Postavljenemu skrbniku dp 1. V. 1947. 
\     Vrecek France se poziva, da se zgla- 

si pri ^podpisanem sodišču ali da kako 
, frugare,da.vest o sebi. 

Po 1. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo in po izvedbi dokazov odločilo 
o proglasitvi pogrešanega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 7. oktobra 1946. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
Ok 159/46—4 4005 

Arčon Julij, rojen dne 2. X. 1911 v 
Bukovici (Gorica), sin Karola in Tekle 
roj. Furlau, samski, uradnik, stanujoč 
Milčinskega 70 v Ljubljani, je bil od 
Italijanov dne 28. VI. 1942 odpeljan v 
internacijo ter je od takrat pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, ee 
uvede na prošnjo Arčon Tekle, gospo- 
dinje — Milčinskega ul. 70 v Ljubljani,, 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Arčon Tekli. 

Arčon Julij. se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. I. 1947 bo sodišče odloČilo o 
proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. oktobra 1946. 

Ok ll'4-46-5        * 4093 
Čudež Anton, roj. 16. XII. 1910 v 

Studenci cali, sin pok. Antona in Marije 
Dolenc, oženjen, posestnik iz Golega 
brda št. 17, p. Medvode, nazadnje par- 
tizan-borec Vojkove,brigade, se pogreša 
od decembra Ì944. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopiia zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Čadež Angelo, gosp., 
Golo brdo št. 17, p. Medvode, postopanje 
za proglasitev za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča so- 
dišču ali s tem postavljenemu skrbniku, 
Čadež Angeli. 

Čadež Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. I. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o, proglasitvi za 
mrtvega.        * 

, Okrajno  sodišče v Ljubljani 
dne 14. oktobra 194•! 

Ok 119/46—7 4003 
Stepančič Jože, rojen 25. V. 1909 v 

Temenico (Primorska), Hin pok. An- 
tona in Jožefe roj. Juren, oženjen, ko- 
vaški pomočnik, stanujoč na Viču št. 163 
(Ljubljana), nazadnje politkomisar 3. 
bataljona Cankarjeve brigade, je pogre- 
šan od maja 1944 dalje in je po nekih 
vesteh padel. 

Ker je potemtakem verjetno^ da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede «a prošnjo Stepančič Marije, tob. 
delavke, V,ič 163 (Bonifacija), postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Stepančič Mariji. 

Stepančič Jože se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem,sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi 

Po 28.. H. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljai|i 
dne 11. oktobra 1940. 

Ok 204/4G-3 4004 
Weiss Gvidon, rojen 11. V. 1914 v 

Ljubljani, sin Ušan Josipine roj. Weiss, 
samski, zvaničnik čekov, urada v Ljub- 
ljani, stan. Robova ul. 22, je pogrešan 
od prve polovice aprila 1941 kot mobi- 
lteiranec I. plan. pešpolka, ko je Sol 
od Sv. Križa pri Litiji proti Hrvaški 
in bil zaradi napadov četnikov ali usta- 
šev na vračajoče «o mobilmrance v 
smrtni nevarnosti. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Ušan Josipine, gospo- 
dinje, Vodovodna c. 74 v Ljubljani, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Ušan Josipini. 

Weiss Gvidon se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o' sebi. 

Po 28; II. 1947 bo sodišče odločilo o 
proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno  sodišče v  Ljubljani 
dne 11. oktobra 1946. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
VI Sp 425/46—2 4018 

Ginžar Mihael, rojen dne 24. IX. 1877 
na Raztezu, nazadnje stanujoč v Seno- 
vem pri Rajhenburgu, je novembra me- 
seca 1913 odpotoval v Združene države 
Severne Amerike. Pisal je še dvakrat 
leta 1914., cd izbruha prve svetovne 
vojne naprej pa ni več glasu od njega. 
Poizvedbe po njem so bile po dopisu 
konzulatu FLRJ v Piittsburgu iz dne 
20.-.IV. 1946 brezuspešne. 

Ker je tedaj preteklo že nad 30 let, 
odkar se je Činžar Mihael zadnjikrat 
javil in je verjetno, da je mrtev, se 
uvede na predlog žene Jerič Ane po- 
stopanje za proglasitev pogrešanca za 
mrtvega ter se mu postavlja .za skrb- 
nika tov. Rajšp Zoran, uradnik okraj- 
nega sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o-pogre- 
šanem, se poživijo, da to jaVi sodišču 
ali pa postavljenemu skrbniku do 1. 
marca 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VL, 

dne 14. oktobra 194U     ' 

VI Sp 398/46—3   '* 4019 
Dratčnajder (Drahisclmeider) Frane, 

rojen dne 13. I. .1911 v Mariboru, klju- 
čavničar, nazadnje bivajoč v Mariboru, 
Levstikova ul. 9, je bii kot pripadnik 
obrambnega moštva štajerske domovin- 
ske zveze junija 1944 v bližini Slo.ve- 
njega Gradca ujet in od takrat ni bilo 
več glasu od njega. Če bi bil še živ, bi 
se gotovo oglasiL 
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Ker je tedaj verjetno, da je I>nat- 
šnajder Franc mrtev, se uvede na pred- 
log žene Marije postopek za proglasitev 
za mrtvega ter se mu postavlja za skrb- 
nika tov. RajJp Zoran, uradnik okraj- 
nega sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se pozivlje, da to javi sodišču 
ali pa postavljenemu skrbniku do 1. 
marca 1917. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o proglasitvi za, 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dno 14. oktobra 1046. 

VI Sp 442/46—2 4293 
Kcrbun Franc, rojen dne 29. novem- 

bra 1886, klepar v delavnici drž. želez- 
nic, nazadnje bivajoč v Studencih pri 
Mariboru, Pod Kalvarijo št. 196 ter nje- 
gova žena Kcrbun Jožefa roj. Te(rboš, 
rojena dne 6. februarja 1898, sta bila 
dne 17. VII. 1944 aretirana od okupa- 
torskih oblasti ter nato odvedena v ta- 
borišče, on v Buchenwald, ona pa v 
Rawensbrück, od koder se nista več vr- 
nila. Obstoji tedaj verjetnost, da sla 
umrla, kar potrjuje tudi oddelek za 
notranje zadeve mariborskega okrožja 
e potrdili z dne 23. oktobra 1946, 
št. 1-2038-1-46 in z dne 26. oktobra 
1916, št. 1-2068/1-46-oP. 

Zaradi tega se uvede na prošnjo nodi. 
6ina Korbuna Franca v Studencih, Stri- 
tarjeva ul. 29. postopanje, da ee Kor- 
bun Franc in Korbun Jožefa proglasita 
za mrtva. 

. Poziva se vsakdo, komur je kaj zna- 
no o usodi pogrešanih, da to javi podpi- 
eanerou sodišču ali postavljenemu skrb- 
niku Itajšpu Zoranu, sodnemu uradni- 
ku pri okrajnem sodišču v Mariboru, 
do 1. marca 1947. 

Prav tako se imenovana pogrešanca 
Korbun Franc in Jožefa pozivata, da se 
v navedenem roku javita pri podpisa- 
nem sodišču ali sicer dasta kako vest 
0 sebi. 

Po 1. marcu 1947 bo sodišče na po- 
novno   prošnjo   odločilo   o   proglasitvi 
imenovanih za mrtva. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

,  . dne 28. oktobra 1946. 
•  ' - * 

1 Sp 410/46—2 , 4295 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Kocjan Josip, sodni uradnik v Mur- 
ski Soboti, rojen dne 27. XII. 1899 v 
Sežani, pristojen v Mursko Soboto, je 
bil dne 17. oktobra 1944 od madžarskih 
okupacijskih oblastev aretiran, odveden 
najprej v zapore okrožnega sodišča v 
Szombatlielyu, nato v Komarno, prve 
dni novembra istega leta pa odpeljan v 
internacijo v Nemčijo, in sicer v uniče- 
valno taborišče Flossenburg in prve dni 
decembra istega leta v taborišče Hers- 
bruck pri Nürnbergu. kjer je konec ja- 
nuarja 1945 za zastrupljenjem krvi umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se na predlog njegove 

žene Kocjan Frančiške roj. Rataj, za- 
sebnice v Murski Soboti, uvede p-oslo- 
pek v dokaz smrti Kocjana Josipa. Za 
skrbnika se mu postavlja Semen Matija, 
sodni uradnik v Murski Soboti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o Koc- 
janu Josipu, se poz-iva, da to javi sodi- 
šču ali skrbniku do 10. januarja 1947. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 31. oktobra 1946. 

I Sp 408/46-3        * 4296 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Koren Jožef, sodni uradnik v Murski 
Soboti, rojen dne 28. III. 1887 v Pod- 
gorju pri Velenju, jo bil dne 17. oktobra 
1944 od madžarskih oblasti aretiran in 
odveden v zapore okrožnega sodišča v 
Szombatlielyu, rato v Komarno, od ko- 
der je bil odgnan v internacijo, in sicer 
v uničevalno taborišče v Flossenburg v 
Nemčijo, kjer je zaradi starosti in izčr- 
panosti konec marca 1915 umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovani umrl, se na predlog njegove 
žene Koren Elvire roj. Gomilšček, za- 
sebnice v Murski Soboti, uvede posto- 
pek v dokaz smrti Korena Jožefa. Za 
skrbnika se mu postavlja Semen Mati- 
ja, sodni uradnik v Murski Soboti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o Kore- 
nu Jožefu, se poziva, da to javi sodi- 
šču ali' skrbniku do 10. januarja 1947. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 31. oktobra 1940. 

Sp 449/46, 4042 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Pire Anton, rojen 10. VII. 1915 v Pod- 
turnu št. 2, sin Janeza in Marije roj. 
Štravs, samski, posestnik v Podturnu 
št. 2, se je po kapitulaciji Italije vračal 
iz internacije v Gonarau in je bil po 
izpovedbah prič Turka Janeza in No- 
vine Alojza dne 11. septembra 1943 v 
Gorici na ulici od Nemcev ustreljen. 

Ker je verjetno, da je Pire Anton 
umrl, se uvede na predlog njegovega 
brata Pirca Alojza, poljedelca iz Pod- 
turna št. 2, postopanje v dokaz smrti 
in oe mu hkrati postavlja za skrbnika 
Švajger Franc, sodni uradnik v Novem 
mestu. 

Vsakdo, komur je kaj -znano o pogre- 
šanem, en oživa, da to javi sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 15. janu- 
arja 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov bo sodišče izdalo odločbo. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 17. oktobra 1046. 

4    * - •     r 
VII Sp 288/46-4 -  ..vt>.»"     3902 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Jugovec Martin, posestnik v Medrib- 
niku št. 30, je Ml dno 18. VII. 1944. leta 

od vojakov ^Zagorskega odreda« are- 
tiran in priveden v štab odreda v bli- 
žini Frakoščana v zapor. Dne 19. VIH. 
1944 je iz zapora pobegnil ter bil o& 
stražnika na begu ustreljen. 

Imenovani se do danes ni javil in 
ker je verjetno, da je umrl, se uvede t

na 

prošnjo njegove žene Jugovec Terezije, 
pos. v Med ribniku, postopek v dokaz 
smrti pogrešanega Jugovca Martina in 
se mu postavlja za skrbnika Kcgej Jo- 
žef, sodni uradnik v P lu ju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o po- 
grešancu, se poziva, da to javi sodišču 
ali skrbniku do 1. januarja 1947. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 

Okrajno  sodišče  v Ptuju, odd.  VIL, 
dno 12. oktobra 1946, 

• 
I Sp 16/46 402t 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Sretenović Dragoljub, rojen mesec* 
marca 1909 v Beloševacu pri Kral- 
jevcu, sin Zivojina in Zivane roj. Maîko 
vič, oženjen, narednik-vodnik pri l>iv- 

»šem štabu dravske divizije v Ljubljani, 
je meseca, oktobra 1944 odšel iz Ki*. 
gujevca k staršem v Beloševac, kamo1 

pa ni prišel in od tedaj ni o njem nl" 
kakega glasu. Ker je bil bolan, je •° 
goče, da je na poti omagal in unir* 
mogoče pa je bil tudi ubit, ker so bi}( 

takrat tam boji med četniki in parti' 
zani. 

Ker je tedaj verjetno, da je ime"0' 
vani umrl, se uvede na prošnjo njegove 
žene Sretenovič Marice iz Ptuja, SrbsW y 
.trg št. 5, postopek v dokaz smrti pogre" 
šanega Sretenovića Dragoljuba in,sl 

mu postavlja za skrbnika Pertekel Kar« 
sodni uradnik v Ptuju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogf* 
šanem, se poziva, da to iavi podpisan* 
mu sodišču do 10 I. 1947. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predloga 

Okrajno  sodišče  v Ptuju.  ođđ. I* 
dne 10. oktobra 4046. i 

I Sp 122/46      r     *     "V "       3903. 

Uvedba postopanja v dokai 
smrti 

Jeršič Anton, kmečki sin iz Kovt št. 
130 pri Logatcu, je bil mobiliziran * 
domobrancem in je v aprilu 1945 na 
Angelski gori na Primorskem padel. ^  . 

Ker je potemtakem verjetno,   da ] • 
imenovani umrl, se na prošnjo njego 
sestre Jeršič Angele, kmečke hčere 
Rovt št. 130, uvaja postopanje v doKa* 
smrti JeršiSa Antona ter se izdaja•°•*{ 
do 15. I. 1947 poročati o poRresanero 
sodišču aH obenem postavljenemu sKrsj- . 
niku Hitiju Jožetu, sodnemu uradni* 
na Rakeku. '        .y 

Po preteku tega rokà in po izV^tL 
dokazov se bo odločilo o dokazu stnn 

Okrajno sodišče na Rakeku, odd. U. 
dna 8. oktobra 1946,>•     ,   :

: 
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I Sp 136/46-3 3902 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Puntar Janez, rojen 29. VH. 1902 v 
Martinjaku št. 11 pri Cerknici, je bil 
dne 8. XII. 1943 mobiliziran v NOV, do- 
deljen 2. bataljonu Tomšičeve brigade 
in z njim poslan pred Kočevje, y zasedo 
Proti Stari cerkvi, kjer so prodirali 
Nemci. Njegov tovariš Lavrič Stane, 
ga je 12. in 13. XII. 1913 zadnjič videl, 
ko se je valil po bregu proti cesti, s 
katere so streljali Nemci. Ker se kasne- 
je ni nikjer več javil, je bil gotovo ta- 
krat ubit. 

Ker je potemtakem verjetno, da ime- 
novani 13. XII. 1943 ni preživel, se uva- 
ja na prošnjo njegove žene Puntar Ma- 
rije iz Martinjaka št. 11, postopanje v 
dokaz smrti ter se izdaja poziv, po- 
ročati o pogrešanem do 15. 1. 1947 so- 
dišču aH obenem postavljenemu skrbni- 
ku H i ti j u Jožetu, sodnemu uradniku na 
Rakeku. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
đoka/ov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno  sodišče  na Rakeku,  odd. I., 
dne 8. oktobra 194G. 

. Uvedbe postopanja za p* ugla- 
sitev za mrtve 

III Sp 279/46-2 8761 

Druškovič Karol, sin posestnika Jo- 
žefa in Marije roj. Jevšenak, roj. ôO. 1A. 
1922 na Blatu pri Slov. Konjicah, je bil 
leta 1942 od okupatorja prisilno mobili- 
ziran ter je zadnjič pisal 8. I. U4o z 
ruskega bojišča. ,v 

Na predlog njegove matere V•£°• 
Mariie gospodinje na Blatu st.. 2.o se 
uvaiï posto panje za proglasitev Drusko- 
vS Karla za mrtvega. Vsakdo, kom«r 
je o njem kaj znano, naj to javi do lo- 
I. 1947 sodišču ali skrbniku Gorenjaku 
Ivanu, posestniku na Blatu st. 2, poata 
Slov. Konjice. 

Po tem roku se bo dokončno sklepalo 
o tem predlogu. 

Okrajno  sodišče  v Slov, Konjicah, 
odd. III., 

dne 28. septembra 1946. 
* 

• Sp 283/46-2 .    3818 

Kotnik Ignac, roj. 26. VI. 1882vLjub- 
ïiici, posestnik, Žagar in mlinar, vdovec, 
stanujoč nazadnje v Vitanju-trgu st. 41, 
je bil 1. 1941. po okupatorju izseljen v 
občino Ribari v Srbiji, od tam odpeljan 
1. 1943 v taborišče •••20, trg Patra 
Abela, baraka 5 na Dunaju. Pisal je 
vsak mesec bratu Kotniku Matevžu y 
Vitanju, zadnjič 18. III. 1945. Od tedaj 
ni od njega ali o njem nikakega poro- 
Sila več. Znano je, da so Nemci pred 
p-mikom z Dunaja internirane« v mno- 
žicah postrelilL . ,        ,    , * 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
«vaja na predlog njegovega brata 
Kotnika Matevža postopek za progla- 
sitev pogrešanca za mrtvega s pozivom, 

da se o njem do 1. II. 1947 poroča so- 
dišču ali s tem postavljenemu skrbniku 
Žmavcarju Antonu, sodnemu uslužbencu 
v Slov. Konjicah. 

Kotnik Ignac se poziva, naj se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da kako 
drugače da vest o sebi. 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
pogrešanega za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah 
dne 5. oktobra 1940. 

*. 
III Sp 274/46 k   » 3587 

Lamut -Vladko, sin Franca in Marije 
roj. Rušnik, rojen 11. maja 1921 v Gra- 
čiču pri Zrečah, posestnika sin ravno 
tam, je baje padel dne 9. maja 1945 kot 
desetar 2. desetine 2. bataljona Šercer- 
jeve brigade, ustreljen od vlasovcev na 
cesti med Velikovcem in Celovcem. 

Na predlog očeta Lamuta' Franca, po- 
sestnika v Gračiču štev. 9 pri Zrečah, 
se uvaja postopanje za proglasitev La- 
muta Vladka za mrtvega. Vsakdo, ki 
mu je o njem kaj znano, naj to javi 
sodišču ali skrbniku Žmavcarju Antonu, 
tus. uslužbencu do 1. januarja 1947. 

Po tem roku se bo dokončno sklepalo 
o tem predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah, 
odd. III, 

dne 20. septembra 1946. 

III Sp 287/46-2    * 3917 
Matauž Ignac, rojen 21. VIT. 1921 in 

Matauž Franc, rojen 5. X. 1923. staršav 
Matauža Franca in Ane roj. Kumer, po- 
sestniška sinova v Gabrovijah št. 12 pri 
Slov. Konjicah, sta v vojni pogrešana. 
Prvi je bil baje pri domobrancih v 
Ljubljani in se dve leti ni več javil, 
drugi je baje padel februarja 1945 kot 
partizan Tomšičeve brigade v Savinjski 
dolini. 

Na predlog sestre Matauž Elizabete, 
posestniške hčere v Gabrovijah št. 12, 
se uvaja postopanje za proglasitev Ma- 
tauža Ignaca . in Matauža Franca za 
mrtva. 

Vsakdo, komur je o njih kaj znano, 
naj to do 1. februarja 1947 javi sodišču 
aH postavljenemu skrbniku Žmavcarju 
Antonu, tus. uslužbencu. 

Po tem roku se bo dokončno sklepalo 
o tem predlogu. 

Okrajno sodišče v Slov. Konjicah, 
odd. Ill,, 

dne 8. oktobra 1946. 

Ok 7/46-2 4064 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Af rie Anton, rojen 17. IX. 1926 v Stari 
Loki, po poklicu čevljarski vajenec, na- 
zadnje stanujoč v Stari Loki št. 52, je 
služil v partizanski vojski od 5. VI. 1943 
dalje pri neki Četi 17. brigade 30. divi- 
zije, nazadnje na Primorskem. Posled- 
njo pošto so domači prejeli od njega me- 
seca januarja 1945. leta. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, so 
na prošnjo matere AIrič Katarine, po- 

sestnice v Stari Loki št J52, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Štuklu Jakobu, uradniku so- 
dišča v Škofji Loki, do 31. I. 1947. 

Afrič Anton se^poziva, da se v na- 
vedenem roku zglasi pri podpisanem 
sodišču ali drugače da kako vest v sebi. 

Po 31. I. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog po event, izvedbi dokazov od- 
ločilo o proglasitvi pogrešanega za 
mrtvega. 
Okrajno siodiščc v Škofji Loki, odd. L> 

dne 14. oktobra 1946. 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Ok 110/46-2 - S61& 
Buhaher Adolf, rojen 17. VI. 1918 v 

Trbovljah, trgovski nameščenec, nazad- 
nje stanujoč na Jesenicah, Savska cesta 
16, je odšel dne 4. IX. 1944 k partizanom 
v kamniško-zasavski odred in je bil na- 
to 29. X. istega leta od okupatorja ujet 
in za vasjo Lukovica pri Domžalah 
ustreljen. 

Ker obstoji tedaj opravičena domne- 
va, da je Buhaher Adolf mrtev, se na 
predlog njegove žene Buhaher Pavle, 
šivilje v trbovljah-Retju 99, uvaja po- 
stopanje za njegovo proglasitev za mrt- 
vega ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem JK>- 
etavljenemu skrbniku Langerju Francu, 
sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Buhaher Adolf se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. X. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče Trbovlje, odđ. I., 
dne 26. septembra 1046. 

Ok 108/46-2 3610 
Hrovatič Anton, rojen dne 15. V. 1881 

v Žusmu, rudar, nazadnje stanujoč v 
Trbovljah-Lokah 206, je bil meseca maja 
1945 aretiran in. odveden neznanokam 
ter se od tedaj ni več javil. 

Ker obstoji tedaj opravičena domne- 
va, da je Hrovatič Anton mrtev, se na 
predlog njegove žene Hrovatič Marije, 
gospodinje v Trbovljah-Sv. Katarini št. 
30, uvede postopanje za njogovo progla- 
sitev za mrtvega ter se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Hrovatič Anton se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 1. V. 1948 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče Trbovlje, odd. L, 
dne 16. septembra 1946. 

* 
Ok 117/46—2 3963 

Jarc Jože, rojen dne 30. X. 1912 pri 
Sv. Duhu nad Mariborom, rudar, nazad- 
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nje stanujoč v Trbovljah, je odšel dne 
3. Vili. 1944 k partizanom in bil kmalu 
za tem od okupatorja ujet ter odpeljan 
v mariborske zapore, od koder je bil 
kasneje prepeljan v Dachau. Zadnja vest 
o njem je z dne 1. II. 1945 iz Badena. 

Ker obstoji tedaj upravičena domne- 
va, da je Jarc Jože mrtev, se na pred- 
log njegove žene Jarc Milene roj. Krenč- 
nik, pisarniške uradnice v Trbovljah- 
Lokah 407, uvede postopanje za progla- 
6itev za mrtvega ter se izdaja poziv, da 
ee o pogrešanem poroča sodišču aH e 
tem postavljenemu skrbniku Langerju 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Jarc Jože se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali da drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. II. 1948 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 1. oktobra 1946. 

Ok 111/46-2 * 3612 
Krajšek Rudolf, roj. 16. IV. 1890 v 

Trbovljah, rudniški nameščenec pri 
TPD Trbovlje, nazadnje stanujoč v Tr- 
lK>vljah-Loke 405, je bil dne 9. V. 1943 
aretiran in odpeljan neznanokam ter se 
ni več javil. 

Ker obstoji tedaj opravičena domne- 
va, da je Krajšek Rudolf mrtev, se na 
predlog njegove žene Krajšek Marije, 
gospodinje v Trbovljah-Lokah 20, uve- 
de postopanje za njegovo proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se <^ 
pogrešanem poroča sodišču aH s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Krajšek Rudolf se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču, ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po  1.  V.  1948   bo sodišče   na   vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 23. septembra 1946. 

Ok 118/46-2 * 4078 
Malis Ivan, rojen 10. I. 1870 v Petrov- 

fah pri Celju, rudar rudnika TPD v 
Zagorju, nazadnje stanujoč v Zagorju ob 
Savi, je bil dne 24. maja 1945. leta 
odpeljan neznanokam ter se ni več javil. 

Ker obstoji tedaj opravičena domne- 
va, da je Malis Ivan mrtev, se na pred- 
log njegove žene Malis Jožefe, gosp. v 
Gradecu 69/10 pri Litiji, uvede posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču aH s tem postavljenemu 
skrbniku Langerju Francu, sodnemu 
uradniku v Trbovljah. 

Malis Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi. 

Po 1.  VI. 1948 bo sodišče na vno- 
vični   predlog   odločilo   o   proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 10. oktobra 1946. 

Ok 113/46-2 *    i 3685 
Ocepek Mirko,  rojen 30.  X. 1900 v 

Škofji Riži, gostilničar in posestnik v 

Škof ji Riži 56 pri Trbovljah, je odšel 
dne 30. Vili. 1944 k partizanom "ter se 
do danes še ni vrnil. Zadnja ve*t o 
njem je bila 24. XI. istega leta i/. Rad- 
niirja v Zg. Savinjski dolini. 

Ker je tedaj opravičena domneva, da 
je Ocepek Mirko mrtev, se na predlog 
njegove žene Ocepek Angelc, gcstilni- 
čarke v Škofji Riži 56, p. Trbovlje I, 
uvede postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu  uradniku  v Trbovljah. 

Ocepek Mirko se poziva, da se zglasi 
prj podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1.  VIII.  1947 bo sodišče  na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I., 
dne 26. septembra 1946. 

* 
0k 116/46—2 3964 

Poboljšaj Mirko., rojen 17. I. 1923 v 
Trbovljah, nazadnje stanujoč v Trbov- 
ljah-Lokah 481, je odšel dne 17. julija 
1944 k partizanom in bil dodeljen v spe- 
cialno četo 'v Moravče. Kaka dva me- 
seca po dohodu v NOV je še poslal 
pozdrave materi, nakar je izginila za 
njim vsaka sled. 

Ker obstoji tedaj opravičena domne- 
va, da je Poboljšaj Mirko mrtev, se na 
predlog njegove matere Šikovec Pavle 
roj. Poboljšaj, gosp. v Trbovljah-Lokah 
481, uvede postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Poboljšaj Mirko se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IX. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. L, 
dne 12. oktobra 1946. 

* 
Ok 109/46—2 3611 

Romih Rudolf, roj. 25. IV. 1904 v 
Kosilici, rudar, nazadnje stanujoč v Tr- 
bovljah-Retju 70,  je bil dne  1.  marca 
1945 odpeljan iz zaporov v Begunjah v 
koncentracijsko taborišče Mauthausen 
in se od tedaj dalje sploh ni več javil. 

Ker obstoji tedaj opravičena domne- 
va, da je Romih Rudolf mrtev, se na 
predlog njegove žene Ronrh Frančiške, 
gospodinje v Trbovljah-Retju 70, uvede 
postopanje za njegovo proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Langerju Fran- 
cu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Romih Rudolf se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču, ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. III. 1948 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. I« 

dne 23. septembra 1946. 

Ok 114/46-2 ?)C)Sf 
Šmit Ivan, rojen 21. VI. 1013 v Hrast- 

niku, rudar, nazadnje stanujoč v Hra»} 
niku 127, je odšel dne 20. IX. 1944 £ 
partizanom v kozjanski odred. Od tam je 
bil dne 4. XI. istega leta premočen ^ 
Račiće v Zg. Savinjsko ,dol i no v 11. cp'°j 
1 bat. XIV. div., odkoder se je zadnjic 
hi\il dne 4. XII. 1944. Od tedaj daljo 
o njem ni več sledu. 

Ker je tedaj opravičena domneva, oa 
je Šmit Ivan mrtev, se na predlog nje- 
gove žene Šmit Ane. gospodinje v 

Hrastniku 146, uvede postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega ter se izdaja p07-"'; 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Langerju , 
Francu, sodnemu uradniku v Trbovljah. 

Šinit Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču aH drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 1. XII. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. I 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. U 

dne 27. septembra 1946. 

Ok 119/46—2 . 40/7. 
Vidmar Franc, rojen dne 6. XI. 1911 

v Colu nad Vipavo, železničar, nazadnje 
stanujoč v Trbovljah-Retju 7, je odšej 
dne 17. IX. 1944 k partizanom v juriš"1' 
bataljon Šlandrove brigade, odkoder ?c 

je pismeno zadnjič javili, marca 19-*U' 
leta. 

Ker obstoji tedaj opravičena doninr 

va. da je Vidmar Franc mrtev. se_ i]a 

predlog njegove žene Vidmar Veronika 
železniške uslužbenke, stanujoče v 'Ir 

bovljah-Retju 7, uvede postopanje 7• 

proglasitev za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali s tem postavljenemu skrbnik" 
Langerju Francu, sodnemu uradniku v 

Trbovljah. 
Vidmar Franc se poziva, da se zglasl 

prj podpisanem sodišču ali drugače <'a. 
kako vest o sebi. 

Po  1.  III.  1948 bo sodišče  na  vnO'. 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 

mrtvega. 
Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. !•* 

dne 19. oktobra 1946. 

Ok 120/46-2 4079 
Zupane Ludvik, roj. 2. VITI. iMj!' . 

rudar, nazadnje stanujoč na Dobovcu •>•>? 
p. Trbovlje I, je odšel dne 1. X. j^ 
k partizanom in bil dodeljen Cankar" 
jevi brigadi na Dolenjskem, kjer eo S^ 
tovariši zadnjič videli 17. novembra na" 
vedenega leta. 

Ker obstoji tedaj opravičena dom»^ 
va, da je Zupane Ludvik mrtev, se j1     , 
predlog njegove  žene  Zupane •••••* » 
gosp. v Kijučevci 35, p. Dobovc, JT"?^v 
lje I, uvede pdštopanje za proglas" ^ 
za mrtvega ter se izdaja poziv, da se 
pogrešanem   poroča  sodišču aH s l 

postavljonemu skrbniku Langerju l'ra   '; 
cu. sodnemu uradniku v Trbovljah-   ^, 

Zupane Ludvik se poziva, da se • ^ 
pri podpisanem sodišču ali drugace 

kako vest o sebi. 
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.Po 1. X. 1947 bo sodišče na vno- 
vični prod log odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Trbovljah, odd. Ij 
dne 17. oktobra 1946. 

I Sp 371/46-6       * 3786 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvo 

Anželj Marija roj. Prpar, roj. 23. XII. 
1914 na Planem pri Ajdovcu, stanujoča 
v Dol. Ponikvah št. 22 K LO Dolenja 
Nemška vas, gospodinja, je bila dne 
27. XII. 1943 odvedena z doma ter se 
ni več vrnila. Baje je bila pred vojnim 
sodiščem obsojena na smrt in je bila 
smrtna obsodba tudi izvršena. 

Ker je verjetno, da je imenovana 
"mrla in je opravičena domneva smrti, 
se uvede na prošnjo njenega nioža An- 
želj Antona, postopanje za proglasitev 
pogrešane za mrtvo ter se izdaja s tem 
poziv, naj vsakdo, komur je kaj znano 
0 pogrešanki, do 31. I. 1947 to javi so- 
dišču ali njenemu skrbniku Grintalu 
Janezu, sodnemu služitelju v Trebnjem. 

Anželj Marija se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. I. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvo. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 2. oktobra 1946. 

* 
1 Sp 373/46—3      , 3785 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Rppše Jožefa, posestnica iz Murnic 
St. 39, KLO Št. Janž na Dolenjskem, 
je umrla 9. IV. 1945 v nemškem tabo- 
rišču Maria Tann-Villingen. 

Ker je tedaj verjetno, da je Kepše- 
tova umrla, se uvede na predlog nje- 
nega nečaka Kepšeta Ivana, rudarja iz 
Holova pri Št. Janžu, postopanje v do- 
kaz smrti pogrešane ter se izdaja s tem 
Poziv, da se do 20. I. 1947 poroča o po- 
Rrcšatii sodišču ali njenemu skrbniku 
Grintalu Janezu, sodnemu elužitelju v 
Trebnjem. 

Repše Jožefa se poziva, da se zglasi 
Pri sodišču ali drugače da kako» vest 
o sebi. 

Po 20   T.   1947  bo sodišče   nä   vno- 
vični  predlog odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 2. oktobra 1046. 

1 Sp 342/46 
Amortizacija 

4060 

Na prošnjo Zeleznik Julijane, vdove 
Vozniškega narednika iz Sevnice št. 17, 
setivede postopanje za amortizacijo vlož- 
ke knjižice št. 247.442, glaseča se na ime 
Hlebec Milica v znesku 2853 din, vlož- 
ke knjižice št. 350.267, glaseče sena 
lnie Julijana Zeleznik v znesku 3509 
dinarjev in vložne knjižice št. 350.326, 
Gaseče se na ime Julči Zeleznik v zne- 
sku 1146 din Mestne hranilnice v Ljub- 

ljani ter vloge št. 1451 v znesku din 
1383.70 Hranilnice in posojilnice, zadru- 
ge z omejenim jamstvom v Sevnici, gla- 
seče se na ime Zeleznik Julijana. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice in pokaže knjiži- 
ce sodišču ali pa poda ugovor zoper 
predlog v treh mesecih od dneva tega 
razglasa, ker bodo knjižice sicer po tem 
roku sodno razveljavljene. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 2. oktobra 1946. 

Amortizacije 
IV Sp 1910/46 '   4160 

Na prošnjo Elsbacher Anete, gospodi- 
nje, Laško št. 39, se uvede postopanje 
za amortizacijo spodaj navedenih vred- 
notnic, ki jih je pokojni mož prosilke 
baje izgubil, ter se njih imetnik poziva, 
da uveljavi svoje pravice v dveh mese- 
cih ])o objavi v Uradnem listu, sicer se 
bo po preteku tega roka izreklo, da so 
vrednotnice izgubile svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznanienilo vrednotnic: 20 delnic Go- 
stilničarske pivovarne d. d. Laško št. 
18501 do 18.580, izdanih 30. XII. 1933 
noe Elsbacher Konrad, veletrg. in pos. 
Laško, v nominalni vrednosti po din 
500.—, skupna vrednost din 10.000.—. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 21. oktobra 1Ö4« 

IV Sp 1908/46 3875 
Na prošnjo Furlana Franja, rudniške- 

ga uradnika v pok. v Laškem št. 17, se 
uvaja postopanje za amortizacijo vred- 
notnice, ki jo je prosilec baje izgubil, 
in se'njen imetnik poziva, da v dveh 
mesecih, počenši z dnevom objave, v 
Uradnem listu, uveljavi svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka iz- 
reklo, da je vrednotnica izgubila svojo 
pravno veljavnost. 

Oznanienilo vrednotnice: delnica Go- 
stilničarske pivovarne d. d. Laško št. 
00053, v nominalni vrednosti 500 din 
z dne 30. XII. 1933 na ime Furlan 
Franjo, rudar, čin., Laško. 

Okrajno sisdišče v Celju 
dne 5. oktobra  1946. 

* 
IV Sp 1904/46-2 3937 

Na prošnjo Gruden Franca, učitelja v 
.Šmartnem pri Litiji, se uvaja postopanje 
za amortizacijo spodaj navedenih vred- 
notnic, ki jih je prosilec baje izgubil, 
ter se njih imetnik poziva, da v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu uve- 
ljavi svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da sta vrednot- 
nici   izgubili   svojo pravno   veljavnost. 

Oznanienilo vrednotnic: dve delnici 
Gostilničarske pivovarne d. d. Laško 
št. 01957—01958, izdani na ime Gruden 
Franca, učitelja na Planini pri Sevnici, 
v nominalni vrednosti po 500 din, sku- 
paj 1.000 din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 7. oktobra 1946. 

IV. Sp 1949/46 4227 
Na prošnjo kanonika Kardinarja 

Jožeta, kot začasnega župnijskega upra- 
vitelja v Celju, se uved-e postopanje radi 
amortizacije spodaj navedenih vred- 
notnic, ki so jih okupatorji od- 
vzeli in jih baje izgubili, ter se njih 
imetnik poziva, da uveljavi svoje pravico 
v času dveh mesecev po objavi v Urad- 
nem listu, sicer bi se po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednostni papirji 
izgubili svojo pravno veljavnost. 

* Oznanienilo vrednotnic (hranilnih 
knjižic Ljudske posojilnice v Celju): 

" 1. st. 103/x—7284, župna cerkev Sv. 
Danijela v Celju DFJ din 1598.—, 

2. št. 15540/8956,   Marijina   cerkev v 
, Celju DFJ din 3.325.—, 

3. št.- 6677/969, Marijina cerkev lomi 
za orgle DFJ din 3.300.—, 

4. št. 39 X—7234, Cerkev Sv. Duha v 
Celju DFJ din 3.779.—, 

5. št. 17959/110, Cerkev Sv. Maksimi- 
lijana Celje DFJ din 1.124—, 

6. št. 286/V11/6500, Cerkev Sv. Mi- 
klavža v Celju DFJ din 373.—, 

7. št. 6730/993, Marijina družba — do- 
brodelni odsek DFJ din 273.—, 

8. št. 193/V11/6439, Kapela matere 
božje 7 žalosti DFJ din 2544.—, 

9. št. 346/X/7484, Jurak Peter DFJ 
din 3434.— 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 18. oktobra 1946. 

* 
VI Sp 1919/46-4 426S 

Na prošnjo Poženela Dominika, tr- 
govca v Celju, Glavni trg 14, se uvode 
postopanje za amortizacijo spodaj nave- 
dene vrednotnice, ki jo je prosilec bajo 
izgubil ter se njen imetnik poziva, da' 
uveljavi svoje pravice v času dveh me- 
secev po objavi v Uradnem listu, sicer 
bi se po preteku tega roka izreklo, dn 
je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 
. Oznanienilo vrednotnice: 
življenjska polica št. 121.631 Splošne 

zavarovalne družbe   >Jugoslavija«,   po- 
družnice v Ljubljani z dne 11. III. 1933 
na ime Poženel Dominik, trgovec v Ce- 
lju, za znesek din 100.000.—. 

Okrajno sodišče y Celju 
dne 29. oktobra 1946. 

* 
IV Sp 1868/46 - . 3936 

Na prošnjo Zupančič Elze ròj. Kirbiš, 
Celje, Ipavčeva ulica št. 6,,se uvaja po- 
stopanje za amortizacijo spodaj navede- 
nih vrednotnic, ki ji}/ je prosilka baje 
izgubila, ter ee njih imetnik poziva, da 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu uveljavi svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka' izreklo, da sta 
vreduotiiici izgubili svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznanienilo vrednotnic: delnici Go- 
stilničarske pivovarne d. d. Laško z dne 
,30. XII, 1930, v nom. vrednosti po 500 
din, skupaj 1000 din, in sicer prva št. 
00099 na ime Kirbiš Vilma. Celje, dru- 
'ga.št. 001O0 na ime Kirbiš Elza, Celje. 

Okrajno sodišče y Celju 
dne 7. oktobra 1946. 
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Amortizacije 
III Sp 274/46—3 . 4223 

Na prošnjo Friceja Petra iz Gor. Pod- 
gore št. 29 ee uvede postopanje radi 
amortizacije spodaj navedenih vrednot- 
nic, ki so bile izgubljene na vožnji iz 
Maverlena do Podgore v avgustu 1946, 
in se njih imetnik poziva, da uveljavi 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu svoje pravice, sicer bi ee po pre- 
teku tega roka izreklo, da sta potrdili 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: * 
1. potrdilo o pologu št. 022163 skupi- 

ne A dajatev v naravi na ime Frice Pe- 
ter, Gor. Podgora št. 29, okraj Črno- 
melj, z zneskom 8540 lir je enako 4270 
din; 

2. potrdilo o pologu št. 017770 skupi- 
ne B dajatev v gotovini na ime Frice 
Peter, Gor. Podgora št. 29, okraj Čr- 
nomelj, z zneskom 100 lir. 

Okrajno sodišče • Črnomlja 
dne 28. oktobra 1946. 

III Sp 272/46—3 4221 

Na prošnjo Klepca Antona, posestni- 
ka iz Krasinca št. 1, ee uvede postopa- 
nej radi amortizacije spodaj navedenih 
potrdil Mestne hranilnice v Črnomlju, 
ki sta bili prosilcu ukradeni na sejmi- 
šču v Karlovcu dne 6. septembra 1946, 
in se njih imetnik poziva, da uveljavi 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da sta potrdili 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
1. potrdilo o pologu št. 022863 skupi- 

ne'A dajatev v naravi na ime Klepec 
Anton, Krasinc št. 1, okraj Črnomelj, z 
zneskom lir 4781.— in lir 3860.—; 

2. potrdilo o pologu št. 015930 skupi- 
no B dajatev v gotovini na ime Klepec 
Anton, Krasinc št. 1, okraj Črnomelj, z 
zneskom lir 4781.— in lir 3960.—. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 28. oktobra 1946. 

III Sp 257/46—4 4220 
Na prošnjo Malešiča Ivana, trgovca iz 

Metlike, se uvede postopanje radi amor- 
tizacije spodaj navedene police Zava- 
rovalne zadruge >Croatia« v Zagrbbu, 
ki je bila po navedbi prosilca uničena 
ob priliki okupatorjevega požiga v Me- 
tliki, ter ee nje imetnik poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu svoje pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da je zava- 
rovalna polica brez pravne veljavno- 
sti. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Zavarovalna polica št. 29.566, zavaro- 

valec in zavarovanec Malešič Ivan, tr- 
govec Metlika, roj. 8. VIII. 1895 v Me- 
tlika, glaseča se na din 10.000.— in iz- 
dana cd ^Croatie« zavarovalne zadruge 
v Zagrebu, Masarykova ulica št. 1. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
. dne 26. oktobra 1946, 

1• Sp 276/46-3 4224 
Na prošnjo Šnelerja Mihe, poljedelca 

iz Kovačjega grada št. 2, se uvede po- 
stopanje radi amortizacije spodaj nave- 
dene vrednotnice, ki je prosilcu baje 
prešla na domu in se njen imetnik po- 
ziva, da uveljavi v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu svoje pravice, si- 
cer bi ee po preteku tega roka izreklo, 
da je listina brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: potrdilo o 
pologu št. 022408 skupine A dajatev v 
naravi na ime Sneler Miha, Kovačji 
grad, okraj Črnomelj, z zneskoma lir 
4290.— je enako din 2145.— in lir 
3168— je enako din 1584.—. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 28. oktobra 1946. 

* 
1• Sp 312/46-3 4225 

Na prošnjo Tkalčiča Adolfa iz Belčjega 
vrha št. 18 se uvede, postopanje radi 
amortizacije spodaj navedenega potrdila 
Posojilnice v Črnomlju r. z. z n. j., ka- 
tero potrdilo je bilo izgubljeno iz ročne 
torbice na poti iz Črnomlja proti Kani- 
žarici in se njega imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, eicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da je po- 
trdilo brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: potrdilo o 
pologu št. 019805 skupine A dajatev v 
naravi na ime Kalčič Ivan, Belčji vrh 
št. 18, okraj Črnomelj, z zneskoma lir 
2000.— je enako din 1000.— in lir 
9701.— je enako din 4850.50. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 29. oktobra 1946. 

* 
III Sp 273/46-3 4222 

Na prošnjo Zuniča Rudolfa, posestni- 
ka iz ŽuničeVšt. 9, se uvede postopanje 
radi amortizacije spodaj navedenega po- 
trdila Posojilnice v Črnomlju r. z. z 
n. j., katero je prosilec baje izgubil, in 
ee njega imetnik poziva, da uveljavi y 
dveh mesecih po objavi v Uradnem li- 
stu svoje pravice, sicer hi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da je potrdilo 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: potrdilo o 
pologu št. 022443 skupine A dajatev v 
naravi na ime Zunič Rudolf, Zuniči št. 9, 
okraj Črnomelj, z zneskom lir 2700.— 
je enako din 1350.—. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 2S. oktdbra 1946. 

I Sp 294/46-2        * 4301 

Amortizacija 
Na prošnjo Engela Jurija, študenta 

tehnik?, sedaj stanujočega v Dolnji Len- 
davi, Krajnčeva ulica 17, se uvaja po- 
stopek za amortizacijo vrednotnic, ki 
jih je okupator prosilcu odvzel ali uni- 
čil. Imetnik teh yrednotnic so pozivlje, 
da v 2 (dveh) meâecih po objavi v Urad- 
nem listu uveljavi svoje pravice, sicer 
bi se po preteku tega roka izreklo, da 
so te vrednotnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
A. 163 komadov delnic Dolnjelendav- 

ske hranilnice v Dolnji Lendavi po no- 

minalni vrednosti din 50.—, skupaj din 
8150.—, in sicer: 

1. 79 komadov delnic, glasečih se na 
ime Engel Ljudevit, Dolnja Lendava, 
št.: 43, 116, 140, 141, 142, 158, 159, 179. 
250, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 338, •45, 356, 374, 437, 438, 439, 
440, 441, 452, 453, 470, 541, 563, 504, 
597, 652, 653, 654, 704, 716, 717, 741, 
742, 744, 766, 767, 771, 772, 773, 774, 
775, 776, 777, 890, 891, 892, 893, S94, 
895, 896, 914, 966, 1078 do 1083, 1150, 
1267, 1268, 1451 do 1460; 

2. 50 komadov delnic, glasečih se na 
ime Franki Helena, Dolnja Lendava, 
št.: 90, 91, 92, 226, 702, 703, 820, 830, 
831, 1006, 1776 do 1815; 

3. 34 komadov delnic, glasečih se jia 
ime Engel Jurij, Dolnja Lendava, št.: 
2, 157, 160, 166, 174, 180, 181, 206, 209, 
241, 340, 366, 410, 411, 418, 419, 420, 
421, 422, 223, 424, 072, 673, 674, 2021 
do 2030; 

B. 357 komadov delnic Tovarne dež- 
nikov d. d, v Dolnji Lendavi po nomi- 
nalni vrednosti din 100.—, skupaj din 
35.700.—, in sicer: 

1. 200 komadov delnic, glasečih se na 
ime Engel Ljudevit, Dolnja Lendava, 
št.: 3401 do 3600; 

2. 25 komadov delnic, glasečih se na 
ime Franki Ilona, Dolnja Lendava, §• 
3601 do 3625; 

3. 15 komadov delnic, glasečih se "a 

ime Engel Vera, Dolnja Lendava, št.! 

51, 52, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 1<5* 
166, 167, 186, 169; 

4. 117 komadov delnic, glasečih sejia
# 

ime Engel Jurij, Dolnja Lendava, št-: 

145, 146, 646 do 650, 736 do 740, 951 & 
970, 1731 do 1740, 3751 do 3825. 

Okrajno sodišče y Dolnji LcndarJ, 
odd. L, 

dne 22. oktobra 1946. 

Ok 37/46—4 * 4243 

Amortizacija 
Na predlog Smolnikar Ane, kmetij   , 

iz Raven št. 9 in Smolnikar Alojzije, 
kmeta hčere iz Raven št. 9, se uvede 
postopanje za amortizacijo spodaj  D^* 
vedenih vrednotnic, ki so baje zgorele 
v marcu 1945, ter se njih imetnik P0'  • 
živa, da uveljavi v roku dveh mesece' 
po objavi v Uradnem listu svoje pravi', 
ce, sicer bi se po preteku tega roka i& 

reklo, da eo vrednotnice brez moči. 
Oznamenilo vrednotnic: 
1. hranilna knjižica Hranilnice in P^ 

sojiilnice v Kamniku št. 7863, glaseča s« 
na ime Smolnikar Ana, Ravne-Hru&ev- 
ka, z vlogo din 3780.—; 

2. hranilna knjižica Hranilnice in P?j 
sojilnice v Kamniku  št. 8630, gl»se.c^ 
se na ime Smolnikar Ana, Ravne, z vi 
go din 1336.-; . 

3. hranilna knjižica Hranilnice m P 
sojilnice v Kamniku št. 10032, prevze'*1 

kot medvojna vloga od Raiffeisenkass t 
Kamnik, glaseča se na ime Smolm* 
Alojzija, Ravne, z vlogo din 09.—• 

Okrajno sodišče v Kamnik« 
dne 29. oktobra 1946.    ' 
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•VI Sp 293'46-3 4102 

Amortizacija 
Na prošnjo Kebriča Alojza, zvaničnika 

drž. železnic v pokoju v Mariboru, Trža- 
ška cesta 45, se uvede postopanje za 
amortizacijo spodaj navedene vrednot- 
ne, ki jo je prosilec baje izgubil, ter 
se njen imetnik pozivlje, da uveljavi svo- 
je pra.vice v času dveh mesecev po ob- 
javi v Uradnem listu, sicer se bo po 
preteku tega roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
_ Vložna knjižica >Hranilnega in poso- 

jenega društva delavcev z. z o. j. v Ma- 
' riboru« št. 548 s stanjem din 703.08• 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI.,' 
dne 23. oktobra 1046. 

I Sp 167'46-3 4202 

Amortizacija 
Na prošnjo Prudič Terezije, delavke 

iz Cerknice 10, se uvede postopanje za 
amortizacijo spodaj navedenih vrednot- 
nic, ki jih je prosilka baje izgubila, ter 
se njih imetnik poziva, da uveljavi svoje 
pravico v času dveh mesecev po objavi 
v Uradnem listu, sicer se bo po preteku 
lega roka izreklo, da sta vrednotnici 
izgubili svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
Hranilni knjižici Hranilnice in poso- 

jilnice v Cerknici z. z n. j.: \, št. 227 z 
vlogo din 141.48 na ime Jera'Prudič, 
Dol. vas št. 08, 2. St. 3245 z vlogo din 
2406.73 na ime Terezija Prudič, Dol. 
Vas 68. 

Okrajno sodišče na Itofroku" 
'dne 22. oktobra 1046 

* '   *       - 
I Sp 133'46-3 .        4201 

Amortizacija . 
Na prošnjo Turšiča Franca, posestnika 

• iz Cerknice št. 127, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo epodaj navedene 
Vrednotnice, ki je prosilcu baje zgo- 
rela ter se njen imetnik poziva, da, 
^veljavi svoje —avice v času dveh me-1 

6ecev po objavi v Uradnem listu, sicer 
?6 bo po preteku tepa roka izreklo, da 
.Je jvrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Hranilna knjižica št. 4651 Posojilnice 

^ Cerknici z. z n. j. na imo France'a 
Turšiča iz Cerknice št 127 z vlogo din 
l-333.91. 

Okrajno sort'**«! na lîakeku 
dne 22. oktobra 1946. 

11   ' I 

', Register 
^žavnih trosDodarskih nodietii 

33. 
Vpisi: 

4291 
Sedež: Ljubljana. 
£an vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo: »Litostroj«, livarna in io- 

Tarna strojev. 
ustanovitelj podjetja: vlada LRS — 

Clocha z dne 22.« VITI.HM. TJr. list 
•bl- a7/lC3_4o z dne 31. V.11I. 1Ö-1S 

Poslovni predmet: izdelovanje oziro- 
ma odlivanje strojnih delov in izdelo- 
vanje lažjih in srednjetežkih strojev za 
potrebe industrije in obrti, popravila 
industrijskih strojev. 

Podjetje  zastopajo in podpisujejo: 
a) Pečar Franc, ravnatelj, samostojno 

v vseh poslih, 
b) Levstek Anton, poslovodja podruž- 

nice Maribor, 
c) Les Drago, poslovodja podružnioe 

Muta, -   . 
č) Pervanja Stanko, poslovodja po- 

družnice   Ljubljana-Kodeljevo, 
d) Artač Ivan, poslovodja podružnice 

Ljubijana-Št. Vid, 
c) Perko Pavel, poslovodja podruž- 

nice Škofja Loka — vsak za svojo po- 
družnico samostojno v vseh poslih. 

Ministrstvo za finance LRS, 
odsek za financiranje gospodarstva, 

dne 24. oktobra 1946. 
Štev. 58—11 F—1846. 

31. * 4176 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 18. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestna hranilnica, ljubljan- 

ska. 
Poslovni predmet: Organiziranje ljud- 

ske štednje, koncentriranje prostih 
kratkoročnih sredstev krajevnih orga- 
nov drž. oblasti in uprave kakor tudi 
sredstev krajevnih drž. podjetij; daja- 
nje kreditov državljanom svojega kra- 
ja; dajanje kratkoročnih kreditov kra- 
jevnim organom drž. oblasti in uprave 
kakor tudi državnim krajevnim podjet- 
jem; lombardiranje drž. vrednostnih 
papirjev; kupovanje in prodaja vredno- 
stnih papirjev na račun svojih klientov; 
kupovanje državnih vrednostnih papir- 
jev na svoj račun; dajanje posojil na 
zastavo blaga in vrednosti; dajanje sej- 
fov v najem; izdajanje garancijskih pi-' 
sern^ in opravljanje ostalih nevtralnih 
bančnih poslov, za katere bo pooblašče- 
na. 

Ustanovitelj podjetja: Prvotni ustano- 
vitelj je bila Mestna občina ljubljanska. 
MLO za okrožno mesto Ljubljana pa je 
izdal odločbo Ta{n. št. 1090/40 od 24. 
IX. 1946 o prilagoditvi organizacije 
Mestne hranilnice ljubljanske splošne- 
mu zakonu o državiiih gospodarskih 
podjetjih. 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
dr. Stanovnik Ivan, predsednik po- 

slovnega odbora, 
dr. Pretnar Jože," podpredsednik po- 

slovnega odbora, 
Deu Ivan, član poslovnega odbora, 
Gorjanc Jože, elan poslovnega od- 

bora, 
Novak Franjo, član poslovnega od- 

bora, 
Šivic Silvo,- član poslovneg• odbora, 
Turna Branimir, član poslovnega od- 

bora, . ., . 
dr. Zupan France, direktor hranilni- 

CG 
•••••,; otmar. pomočnik direktorja 

hranilnice, 

Jeretina Jože, vodja računovodstva 
hranilnice, 

•••••• Karel, načelnik posojilnega 
oddelka, 

Sterlekar Milan, načelnik vložnega 
oddelka, 

Grom Miro, posojilni referent hranil- 
nice. 

Obseg pooblastila je neomejen in 
splošen; podpisovanje pa se vrši: 

a) po direktorju samostojno ali ko- 
lektivno, 

b) po vseh drugih registriranih funk- 
cionarjih pa vedno po dveh osebah ko- 
lektivno. 

MLO za ckrtžno  mosto Ljubljana^ 
finančni oddelek, 

dne 18. oktebra 1016. 
F št. 6581/46 

it 4282 
dež; Ljubljana. 

Dan vpisa; 22. oktobra 1946. 
Besedilo: JiJcktricixa cestna železnica 

y Ljubljani. 
Poslovni predmet: Opravljanje malo- 

želeaniškega prometa. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za okrožno 

mesto Ljubljana (odločba št. UMP 
713/46 od 13. IX. 1946, s katero se jo 
potrdila prvotna ustanovitev po bivši 
mestni občini ljubljanski). 

Podjetje  zastopajo in  podpisujejo: 
Ing. Ženko Janko, ravnatelj podjetja, 

v vseh zadevah samostojno, v računo- 
vodstvenih zadevah pa kolektivno z 
Nečcmarjem Mihaelom,  računovodjo. 

MLO za okrcžrro mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljana 

dne 22. oktebra 1046, 
F. št. C622/46 

* 
8G.      • 4280 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1910. 
Besedilo: »Mcpioin« mestno prevozno 

podjetje. 
Poslovni predmet: Izvrševanje pre- 

vozov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za okrožno; 

mesto   Ljubljana   (odločba   štev    UMP 
713/46 od 27. VIII. 1040). 

Podjetje zastopajo in   podpisujejo: 
Kogovšek Boris, upravnik, v vseh za- 

devah   samostojno, v   računovodstvenih, 
zadevah  p^a kolektivno s Papež Fran-- 
čiško, računovodjo. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 23. oktobra- 1946. 
F. št. 6630/40 

37.. ' 4177 
Sedež: Ljubljana. ' '  ' 
Dan vpisa: 18. oktobra 19-16. 
Besedilo: Mostna klavnica v Ljulja- 

ni, javno sanitarno" in industrijsko pod- 
jetje. 
^ Poslovni predmet: Nakup in klanje 
živine, predelovanje in distribucija me- 
sa. 

Ustanovitelj podjetja: Podjetje je 
ustanovila bivša mestna občina Ijub- 
li*»noira nq'annvifpv nrvîîpfa pa je potr- 
dil 2.1LO zd okrožno nicalo Ljubljana z 
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odločbo št. UMP 713/46 z dne  13. TX. 
1946. 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: Pe- 
stotnik Ivan, upravnik-ravnatelj, v vseh 
poslih samostojno, v računovodstvenih 
zadevah pa kolektivno z Zupančičem 
Francem, računovodjem. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 18. oktobra 1946. 
F št. 6585/46 

38. * 4284 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestni vodovod — Ljubljana. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje pre- 

bivalstva s pitno vodo. 
Ustanovitelj podjetja: Prvotni ustano- 

vitelj je bivša mestna občina ljubljan- 
ska. To ustanovitev je potrdil MLO za 
okrožno mesto Ljubljana (odločba št. 
UMP 713/46 od 27. VIII. 1946). 

Podjetje  zastopajo in  podpisujejo: 
Ing. Kavčič Kajetan, ravnatelj, v vseh 

zadevah samostojno, v računovodstvenih 
zadevah pa kolektivno s Košak Milo, 
računovodjo. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 24. oktobra 1946. 
F. št. 6676/46 

4174 39. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. oktobra 1946. 
Besedilo:   Mestno  podjetje  »Čepica«, 
Poslovni predmet: Prodaja uniform- 

skih potrebščin ter izdelovanje in pro- 
daja čepic. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za okrož- 
no mesto Ljubljana (odločba št. UMP 
713'46 od 13. X. 1946). 

Podjetje zastopa in podpisuje Kopec- 
ky Dolfe, upravnik, v vseh poslih sa- 
mostojno, v računovodstvenih zadevah 
pa kolektivno s Sušnikom Ivanom, ra- 
čunovodjem. 

MLO Za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 17. oktobra 1946.    . 
F št. 6558/46 

40. * *        4175 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestno podjetje »Mestni 

bife«. 
Poslovni predmet: Prodaja jedil in 

pijač na drobno. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za okrož- 

no mesto Ljubljana (odločba št. UMP 
713/46 od 27. VIII. 1946). 

Podjetje zastopa in podpisuje: Palir 
Franc, upravnik, v vseh poslih samo- 
stojno, v računovodstvenih zadevali pa 
kolektivno z Weixlerjem Otonom, raču- 
novodjem. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 17. oktobra 1946. 
F št 6559/46     ' 

41. 4280 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestno podjetje »Manufak- 

tura«, trgovina z manufakturnim lìlagom. 
Poslovni predmet: Prodaja manufâk- 

turnega blaga. 
Ustanovilelj podjetja: MLO za okrož- 

no mesto Ljubljana (odločba UMP 
713/46 od 13. IX. 1946). 

Podjetje  zastopajo  in  podpisujejo: 
Pire Jože, upravnik, v vseh poslih 

samostojno, v računovodstvenih zade- 
vah pa kolektivno z Gaglom Herbertom, 
računovodjo. 

Upravnik je upravičen podpisovati 
vse pravne posle, ki so v zvezi z red- 
nim poslovanjem za nabavke, investi- 
cije in druge izredne izdatke pa do vi- 
šine din 1.000.— preko tega zneska pa 
le z odobritvijo Uprave podjetij. 

MLO  za okrožno mesto  Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 19. oktobra 1946. 
F. št. 6599/46. 

42. 4173 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 17. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestno podjetje »Moda« tr- 

govina z modnim blagom in dežniki. 
Poslovni predmet: Prodaja modnega 

blaga in dežnikov ter popravila dežni- 
kov. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za okrož- 
no mesto Ljubljana (odločba št. UMP 
713/46 od 27. VIII. 1946). 

Podjetje zastopa in podpisuje: Dov- 
jak Janez, upravnik, samostojno, v ra- 
čunovodstvenih zadevah pa kolektivno 
z Bučar Angelo, računovodjo. 

MLO za okrožno  mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dne 17. oktobra 1946. 
• -F št. 6557/46 

* ' 
45. 4281 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 22. oktobra 1946. 
Besedilo: »Potoprcma« izdelovanje in 

prodaja potovalnih potrebščin. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in pro- 

daja potovalnih potrebščin. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za okrož- 

no mesto Ljubljana (odločba UMP 
713/46 od 27. VIII. 1946). 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
Savenc Franc, upravnik, v vseh po- 

slih samostojno, v računovodstvenih za- 
devah pa kolektivno s Češnovarjem Ja- 
nezom, računovodjo. 

Pooblaščene osebe so upravičene pod- 
pisovati vse pravne posle, ki so v zvezi 
z rednim tekočim poslovanjem za na- 
bave, investicije in druge izredne iz- 
datke pa do višine din 10.000.—, preko 
tega zneska pa le z odobritvijo uprave 
podjetij. 

MLO za okrožno mesto- Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 22. oktobra 1946. 
F. št. 6620/46 

44. %\n 
Sode/.:  Ljubljana. 
Dan  vpi«a:  16. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestno podjetje »äunii< to- 

varna bonbonov, čokolade in peciva. 
Poslovni predmet: Izdelovanje bonbo- 

nov ter ostalih slaščic  in  njih  prodaja. 
Ustanovitelj podjetja: MLÓ /.a okrož- 

no mesto Ljubljana (odločba št. UMP 
713'46 od 13.  IX. 194(5). 

Podjetje zastopa in podpisuje: Anion 
Mirko,  upravnik,  v  vseli  poslih  samo- 
stojno; v računovodstveni h zadeval)  Pil   , 
kolektivno s   Hrovatin  Manico,   računo- 
vodjo. 

MLO  za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek, 

dno 16. oktobra 194(5 
F št. 6555/46 

45. * 4279 . 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 19. oktobra 1946. 
Besedilo: »Žika«, mestna industriju, 

hranil, Ljubljana, Predjamska 45. 
Poslovni predmet: Izdelovanje kavo- 

vih in jedilnili dodatkov. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za okrožno 

mesto Ljubljana (odločba UMP 713/46 
•od 27. VIII. 1946). ;, 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
Lukanc   Ivan,   upravnik-ravnatelj,   v 

vseh poslih   samostojno,   v računovod-• 
stvenih zadevah pa kolektivno z Juvaii- - 
Levstek Rožo, računovodjo. 

MLO za okrožno  mesto  Ljubljana, 
finančni  oddelek v Ljubljani- 

dne 19. oktobra 1946. 
F. št. 6595/46 

46. * 418.2'' 
Sedež: Borovnica. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo: Krajevno podjetje menza,"1, 

gostilna Borovnica. 
Poslovni predmet: menza in gostilna- 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Pod- 

boj Ludvik, kmet. 
Za podjetje podpisujejo: Podboj Lud- 

vik, kmet, Kržič Franc, upokojenec, 
Fortuna Jože, gostilničar, Sturm Dra- 
šler Mili, natakarica, po dva skupno za 

• vse pravne posle do din 300.000.-—. 
Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 

oddelek za finance, Ljubljana, 
dne 25j oktobra 1946. . ; 

Št. 1469 

47. 4213 
Sedež: Ig. 
Dan vpisa: 23. ofifobra 1046. 
Besedilo: Krajevna gostilna Ig- 
Poslovni predmet: gostilna — près*1" : 

ba širokih slojev z jedačo in pijačo/ 
Podjetje je ustanovil KLO Ig. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Jako-, 

pin Amalija, Ig, 
Za podjetje podpisuje Jakopin Aina; 

lija, za vse pravne posle do din 5000.—' 
Okrožni L0 ljubljanskega okrožja. 

oddelek za finance, Ljubljana. 
dne 23. oktobra 1946 \ 

Št, 1354   - •'.).. 
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48. 4214 
Sedež.' Ig. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1940. 
Besedilo: Krajevna mesarija Ig. 
Poslovni predmet: prodaja mesa na 

debelo in drobno. 
Podjetje je ustanovil krajevni ljudski 

odbor'Ig^ 
Ravnatelj (upravitelj), podjetja: Do- 

lenc Vinko, Pijava gorica. 
Za podjetje podpisuje Dolenc Vinko, 

zijava gor'('-a, za vse pravno posle do 
«lin   10.000.—. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 2». oktobra 1946. 
Št. 1355 

19. * 4152 
Sedež: Trancila gorica. 
Dan  vpisa: 24. oktobra 1046.. 
Besedilo: čevljarska delavnica KL0 

fvančna gorica. 
Poslovni predmet: izdelovanje in po- 

pravila čevljev. 
Podjetje je ustanovil: K LO Ivančna 

gorica. 
• __ Ravnatelj  (upravnik)  podjetja: Baltic 
Stano, Ivančna gorica. 

Za podjetje podpisujeta: Baltic Stane, 
poslovodja, Murnik Krna, knjigovodi- 
nja, Ivančna gorica, skupno za vse 
Pravne posle do din 20.000.—. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 24. oktobra 1040. 
Št. 1414        ,_   : 

50. ' 4155 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1040.. 
Besedilo: Gostilna in menza KLO 

Ivančna gorica. 
Poslovni predmet: gostilna in menza. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Boršt- 

«ar Janko, Ivančna gorica. 
Za podjetje podpisujeta: Borštnar 

Janko, Ivančna gorica in Murnik Erna, 
Ivančna gorica, za vse pravne posle do 
«lin 20.000.—. 

Okrožni L0 ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 24. oktobra 1946. 
St. 1417 

51. 4156 
Sedež: Ivančna gorica.' 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946.. 
Besedilo: Kino — podjetje KLO Ivane- 

ila gorica. 
, Poslovni predmet: kino — podjetje. 
.Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Belec 
Hugo, Ivančna gorica. 

Za podjetje podpisujeta:: Belec Hu- 
R°, Ivančna gorica in Murnik Erna, 
Ivančna gorica, za vse posle do 2000.— 
din.v 

• Okrožni,LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 24. oktobra 1946. 
SL 1418.     '   . 

52. 4153 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946.. 
Besedilo: Krojaška delavnica KLO 

Ivančna gorica. 
Poslovni predmet: izdelovanje pred- 

metov oblačilne stroke, njih popravila, 
nakup in prodaja blaga za oblačila. 

Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Škuf- 
ca Alojz, Ivančna gorica. 

Za podjetje podpisujeta: Šlufca Alojz, 
Ivančna gorica in Murnik Erna, Ivanč- 
na gorica, skupno za vse pravne posle 
do. din 5000.-. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 24. oktobra 1946. 
Št. 1415 

53. * 4154 
Sedež: Ivančna gorica. 
Dan vpisa: 24. oktobra 1946.. 
Besedilo:  Pekarija KLO  Ivančna go- 

rica. 
Poslovni predmet: pekarija. 
Ravnatelj   (upravitelj)   podjetja:   He- 

nigman  Lojze,  Ivančna gorica. 
Za podjetje podpisujeta: Henigman 

Lojze, ravnatelj in Murnik Erna, knji- 
govodkinja, za vse pravne posle do din 
50.000.—. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 24. oktobra 1946. 
Št. 1416 

54. * 4233 
Sedež: Kamnik. 
Dan vpisa: 1$. septembra 1946. 
Besedilo: Okrajna hranilnica Kamnik. 
Poslovni predmet: kreditno podjetje. 
Ravnatelj (upravitelj) ' podjetja: Biz- 

jak Alojz, Kamnik. 
Za podjetje podpisujejo: Bizjak Alojz, 

direktor, samostojno, v odsotnosti pred- 
njega pa kolektivno Vremšak Ciril, 
knjigovodja in Racman Vida;, računska 
uradnica, za vse pravne posle neomeje- 
no. 

Okrožni L0 ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 18. septembra 1946. 
Št. 6046—11—1946 

55. * 4180 
Sedež: Mojstrana. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo:    Trgovina z mešanim Ma- 

goni KLO Dovje Mojstrana. 
Poslovni predmet: trgovina z meša- 

nim blagom.     '      . * 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Janša 

Viktor, Dovje 26. • 
Za podjetje podpisujejo: Smolej An- 

drej, Janša Viktor in Tolar Franc, vsi 
iz   Dovje-Mojstrane, po dva   skupaj za 
vse pravne posle do din 25.000.—.  t 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 25. oktobra 1946. 
Št. 1489 

* 
56. . 4211 

Sedež: Tirnice. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1946. • 
Besedilo: Kolarska delavnica Pirniče, 

skrajšano »Krakod«. 

Posloviii predmet: dodelava voz, mi- 
zarska dela, kovaška dela, žaganje lesa 
in mlin. 

Podjetje je ustavovil KLO Parniče. 
Ravnatelj (upravtelj) podjetja: Kro- 

šelj Miha, Pirniče. 
Za podjetje podpisujeta: Krošelj Mi-' 

ha, Pirniče in Merjasec Andrej, Pirni- 
če, za vse pravne posle do 300.000.— 
din. 

Okrožiii LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

dno 23. oktobra 1946. 
Št. 1358 

* 
57. l 4212 

Sedež: Pirniče. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1946. 
Besedilo: Krajevna čevljarska delav- 

nica, skrajšano: »Kračed«. 
Poslovni predmet: izdelovanje nove 

obutve in popravila. 
Podjetje je ustanovil KLO Pirniče. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Kro- 

šelj Miha, Pirniče. 
Za podjetje podpisujeta: Krošelj Mi- 

ha, Pirniče in Kern Franc, Pirniče, 
skupno za vso pravne posle do 20.000.— 
din. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

, dne 23. oktobra 1946. 
Št. 1359 

58. * 4•0 
Sedež: Radovljica. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1940. 
Besedilo: 3Iestna trgovina Radovlijra. 
Poslovni predmet: nakup in prodaja 

življenjskih potrebščin. 
Podjetje je ustanovil mestni ljudski 

odbor Radovljica. 
Ravnaelj (upravitelj) podjetja: Trelc 

Slavko, Radovljica. 
Za podjetje podpisujejo:'Trelc Slavko, 

upravnik, Gaberšek Milena, knjigovo- 
dinja, Ženiva Franc, blagajnik, Pere Sta- 
ne, predsednik MLO, Štrumbelj Milena, 
poslovodinja: Za podjetje podpisujeta 
upravnik in knjigovodja, za knjigovod- 
stvo in blagajno knjigovodja in blagaj: 

nik, za odsotnega upravnika podpisuje 
predsednik MLO, poslovodja " podpisuje 
pri nabavah blaga. ,    . 

Okrožni LO. ljubljanskega rokrožja, 
• oddelek za finance, Ljubljana, 

dne 23. oktobra 1946 , 
Št. 1356 

*. 
59. . 4198 

Sedež: Kadorljica.          r 
Dan( vpisa: 26. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestni kino Radovljica, 
Poslovni predmet: predvajanje filmov. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Ženva 

Franc, Radovljica.      , , 
Za podjetje podpisujejo: Ženva Franc, 

upravnik, Trelc Slavko, tajnik MLO in, 
Pere Stane, predsednik MLO,«za uprav- 
ne in poslovne spise posamično, za 
knjigovodstvo''in blagajno pa po dva 
skupno. ' , 



Stran 480 Štev. 70- 

Vsako najemanje posojil je pridržano 
upravuo-operativiieinu vodstvu. 

Okrožni  LO  'jubîjanskcga  okrožja, 
oddelek za finance — Ljubljana 

dne 26. oktobra •6. 
Štev. 1734. 

60. * 4209 
Sedež: Vače. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1946. 
Besedila» Gostilna »Turist«* Vače, 
Poslovni predmet: gostinski obrat. 
Podjetje je ustanovil KLO Vače. 
Ravnatelj   (upravitelj)   podjetja:  Vid- 

••• Marinka, Vače. 
Za podjetje podpisujejo: Vidmar Ma- 

rinka, Vače, Tič Jože, Vače, Požaršek 
Fianc, Ržiše, Pcdbevšek Janez, Vače, 
skupno po dva od navedenih ta prav- 
ne posle do din 40.000.—. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance, Ljubljana, 

• dno 23. oktobra 1940. 
Št. 1357 

61. * 4181 
Sedež: Vrhnika. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo: Ljudski magazin Vrhnika. 
Poslovni predmet: nakup in prodaja 

mešanega blaga na drobno. • 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Kobal 

Ivo, Vrhnika. 
Za podjetje podpisuje: Kobal Ivo, 

ravnatelj za vse pravne posle. 
Okrožni L0 ljubljanskega okrožja, 

oddelek za finance, Ljubljana, 
dne 25. oktobra 1946. 

Št. 1468 

62. 4250 
Sedež: Ribnica. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1946. 
Besedilo: KLO. gostinski obrat • Rib- 

nici. 
Poslovni predmet: točenje alkoholnih 

pijač, organiziranje skupne kuhinje 
(fnenze) in dajanje prenočišč za tujce. 

Poslovodja podjetja: Frantar Vincenc. 
Podjetje je ustanovil: krajevni ljud- 

ski odbor Ribnica. 
Pooblaščeni za podpisovanje: Picek 

Franc, predsednik KLO, Mohorič Mirko, 
tajnik KLO in Gradišar Franc, poslo- 
vodja Naproze, kot predsednik operativ- 
nega vodstva, ki podpisujejo kolektivno 
za vse posle in nabave za podjetje z 
uporabo uradne štampiljke svojega kra- 
jevnega ljudskega odbora Ribnica. 

Okrožni LO novomeškega okrožja, 
oddelek Za finance, 

dne 28. oktobra 1946. 
Št. 3640-1—1946 

••. 4165 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 23. oktobra 1946. 
Besedilo: Okrožno gradbeno podfcfjc 

»Ccljgrad« T Celju (Podružnica >CcIj- 
grad« v Trbovljah). 

Poslovni predmet: Obnovitvena dela, 
zlasti pa Visoke gradnje stanovanjske- 
ga, kulturnega, socialnega in upravne- 
ga značaja,   manjše gradnje mostov in 

propustov, izvejsnje vseh stavbnih obr- 
ti itd. 

Podjetje je ustanovil: Okrožni LO v 
Celju s svojo odločbo z dne 2. X. lü-iü, 
št. 1268/46. 

Osnovna sredstva: 706.038.— din. 
Obratna  sredstva: 83.302.— din. 
Ravnatelj podjetja »Cei^rad« v Ce- 

lju. Lang Venčeslav v Celju. 
V. d. ravnatelja za >Cc!j'.>radc podruž- 

nico v Trbovljah: ing. Bukanovski Ale- 
ksander v Trbovljah. 

Za podjetje podpisujeta gori navede- 
ni osebi. 

Okrožni LO celjskega okrožja, 
oddelek za finance, 

dne 23. oktobra 1946. 
Št. 2283/22 

Razna oblastva 

Št. 1422/46 4139 
Razpis 

Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 
ljani razpisuje naslednja mesta: 

1. asistenta-pripravnika na stomato- 
loški kliniki, 

2. asistenta-pripravnika-kemika v in- 
stitutu za kemijo, 

3. asistenta-pripravnika-kemika v in- 
stitutu za sodno medicino, 

4. tri mesta asistentov-pripravnikov 
na kirurgični kliniki, 

5. docenta in asistenta na'ginekolo- 
ško-porodniški kliniki, 

6. asistenta-pripravnika v biološkem 
institutu, 

7. asistenta-pripravnika-Ing. kemije 
in kliničnega asistenta-pripravnika v on- 
kološkem zavodu, 

, 8. honorarnega predavatelja za osteo- 
artikularno rentgenobgijo in rentgeno- 
logijo v sistematski anatomiji, 

9. honorarnega predavatelja za higi- 
eno in socialno medicino, 

10. asistenta-pripravnika v institutu 
za zgodovino medicine; prednost imajo 
zdravniki-partizani, 

11. laboranta v higienskem institutu. 
Kolkovane prošnje s potrebnimi pri- 

logami (50. člen zak. o drž. uslužben- 
cih) je vložiti na dekanatu medicinske 
fakultete v Ljubljani; Vrazov trg 4/1, 
najkasneje do 9. novembra 1946. 

Ljublfana dne 24. oktobra 1946. 
Dekanat medicinske fakulteto 

Št. 1857/4*.VII'ing. Sg. 4204 

' "» Razglas 
o oddaji lovilč v zakup 

Izvršilni okrajni ljudski odbor Mari- 
bor-mesto razpisuje s tem oddajo v za- 
kup naslednjih okrajnih zakup, lovišč 
za dobo 5 let, t. j. do vključno 31. mar- 
ca 1952. 

Zakupodaja bo v četrtek, dne 14. XI. 
1946 v pisarni gospodarskega odseka 
MLO, Miklošičeva ul. št. 2. ob 10. uri. 

lovliče povrllna    nalv1?]e    Izklicna 
ha        Et. članov  cena d'n 

1 Pobrežje 1.503     15     1.503.— 
2 Radvanje 1.403     14     1.403.— 
3 Košaki 1.565     15     1.565.— 

Lovišča  se bodo  oddala v zakup le 
prijavljenim lovskim družinam, ki naj 

pošljejo k sklepanju zakupedajne po* 
godlje svejf-ga .-ia rezino in gospodarja 
radi podpisa zakupne pogodbe. Lovske 
družine, ustanovljene za gori ìuucdena 
loviS'a, morajo predhodno vložiti pred- 
pisr.o taksirano (din 1').— + •0.—) vlo- 
go kot ponudbo za zakuponnjeni. Za- 
kupnino za čas do 3.. marca 1918, pred- 
pisano takso in stroške je poravnati ob 
[ou.'.s-u pogodbe. 

V primeru, da za kako lovišče ne bi 
biio ponudbe, se bo razpisala ponovna 
zakupodaja. Ostale poboje in pojasnila 
daje interesentom okra ini gozdar. 

Maribor dne 26. oktobra 1946. 
Okrajni ljudski odbor Maribor-mcsto, 

gospodarski odsek 

G-4787'3-1946 P'G. 420Ó 

Razglas 
o oddaji lovišč v zakup 

Izvršilni okrajni ljudski cdbor Mari- 
bor-okolica razpisuje s tem oddajo v 

zakup naslednjih okrajnih zakupnih lo-: 
višč za dobo 5 let, t. j. do vključno 31. 
marca 1952. 

Zakupodaja bo v naslednjem vrst- 
nem redu v pisarni gospodarskega od- 
seka (gozdarskega referenta) OkLO Mft- 
ribor-okolica, Mariborski dvor, 
v sredo, dne 13. novembra 1916 ob 8- uri 

lov iJe poviSlna    najvllje    Izklicna 
ha        it. članov   etna d'n 

1 Šmiklavž 1.725 17 2.070.— 
2 Hoče 3.696 23 4.620.- 
3 Limbuš 1.238 12 1.238.— 
4 Ruše 1.950 13 2.437.50 
5 Sinolnik 1.125 8 1.687.50 
6 Puščava 2.920 19 3.650.— 
7 Sv. Lovrenc n. P. 2C30 16 3.945.— 
8 Lehen 1.290 8 1.935.— 
9 Ribnica n. P. 1.525 15 1.906.— 

10 Janžev^ki v/• 2.275 15 3.413.- 
• Remšnik 3.777 25 3.777.-• 
12 Kapla 3.871 25 3.871.— 
13 Vurmat 1.955 13 1.055 — 
14 Boč na Kozi. 2.327 15 2.327.— 
15 Selnica ob Dr. 1.127 11 904,- 
16 Slemen 1.628 11 1.628.— 
17 Kamnica 1.456 14 l.1fi8.-r 
18 Sv. Križ n. M. 3.121 21 3.121.— 
V petok dne 15. novembra 1916 ob 8. ur» 
19 Jurski vrh 1.551 15 1.240.— 
20 Sp. Kungota 2.051 20 2.051.— 
21 Svečina 1.941 19 1.455 — 
22 Št. Ilj v SI. g. 1.613 16 1.257.— 
23. Pesnica 1.711 17 1.711 
24 Jarenina            1.638 16 '  1.310.-- 
25 Selnica o. Muri 1.912 19 1.432.50 
26 Jakobski dol     2.790 27 2.790.— 
27 Gasteraj            1.993 19 1.993.- 
28 .Turovski dol     1.850 18 1.850.— 
29 Vosek                1.580 15 1.580.— 
30 Šmarieta            1.598 15 1.598.— 
31 Št. Peter p. M.   1.183 .12 944.— 
32 Duplek             2.536 25 3.175.— 
33 Selce                  1.944 19 I-04.4- 
34 Voličina             1.640 10 ^„„"L 
35 št.LenartvSl.a. 2 dPO 24 3.720.- 
36 Sv. Trojica v SI. g. 2.237 22 2.800. 

Lovišča  se bodo oddak v zakup jjj 
priîfivlienîm lovskim družicam, ki n< 
pošljejo k sklepanju zakup:odajne pog° 

-• 
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be svojega starešino in gospodarja radi 
podpisa zakupne pogodbe. Lovske dru- 
žne, ustanovljene za gori navedena lo- 
višča, morajo predhodno vložiti pr~dpi- 
sno taksirano (din 10.-+ 30.-) vlogo 
kot ponudbo za zakuponajem Zakup- 
nino za čas do 31. marca 1048, predpi- 
sano takso in stroške je poravnati ob 
podpisu pogodbe. .vv 

V primeru, da • kako lovu-ce ne bi 
bilo ponudbe, se bo razpisala ponovna 
zakupodaja. . j^;:„ 

Ostali pogoji in pojasnila se dobijo 
pri okrajnem gozdarju (gospodarski od- 
sek). 

Maribor dne 27. oktobra 19-10. 
Okrajni ljudski  odbor Maribor-oUolica, 

gospodarski odsek 

Ötev. 239020-46. 4109 

Zakup okrajnih lovišč 
Izvršilni odbor okraja Slov. Bistrica 

daje v zakup naslednja okrajna zakupna 
lovišča za dobo 5 let, t. j- vključno do 
31. marca 1052, in sicer: - 

dne 4. XI, ob 8. uri: 
loviSfe r<mSma    najviSJo    l«k«cna 

•-        et Članov  cena dm La 

30 4.440- 
9 1.440.— 

12 1.035 — 
23 3.495.— 

10 
15 

1.750 — 
2.250.— 

1 Šmartno 
na Pohorju 4.440 

2 Kopi volk 1.410 
ob 9. uri: 

3 Slivnica 1-200 
4 Raco 2.330 

;                        ob 10. uri: 
5 Fram 1-400 
6 Podova 1-500 

ob 11. uri: 
7 Zgor.Polskava 1-500     11     1-078.- 
8SpU.Polskaval.390     12     2.085.- 

dnc 5. XI. ob 8. uri: 
9 Slov. Bistrica     1.580     16     1.580.- 

10 Zgor. Bistrica    1-870     18     1-8 <0.- 

ob 9. uri: 
11 TiniP 1-400      9     1.050.— 
12 CreŠnjevec        1-450     14     1.450.- 

ob 10. uri: 

8 ESS?"   as s &- 
ob 11. uri: 

i5 Pekel       1-610 i; ;-^c 
lOPoljčane 1-080      7     1.080.- 

ob 13. uri: 
l7Makolo 2.200     14     2.200.- 
I8pegke 1500     15     1.500.- 

Navedena lovišča bodo dana v zakUD 
le organiziranim lovskim družinam, • 
bodo ob zakupodaji poslale svojega sta- 
rešino in gospodarja po gornjem vrstnem 
redu radi podpisa zakupne pogoooe. 
predhodno pa bodo lovske družino vlo- 
žile s 10.- in 30.- din kolkoyane pro- 
zie kot ponudbo za zakuponajcm. 

Zakupnina bo plačljiva za eno leto na- 
prej s še priračunano takso in stroški. 

Lovišča brez zakupnika bodo na pod- 
la8i ponovnega razpisa dana naknadno 

v zakup. 0 vsem daje pojasnila okrajni 
gozdar. 

Eventualne spremembe v razmejitvi 
lovišč so možne. 
Okrajni L0 Slov. llistrica, gospodarski 

odsek, 
dne 22. oktobra 1046. 

* 
Opr. št. 2360/2-46 4270 

Objava 
Okrajni ljudski odbor, tajništvo — 

pododsek za izgradnjo ljudske oblasti v 
Ptuju, objavlja, da je bila dne 24. ok- 
tobra 1046 izgubljena štampiljka kra- 
jevnega ljudskega odbora Bišečki vrh. 
S tem jo proglašamo za neveljavno. 

V Ptuju dne 30. oktobra 1946. 
Okrajni ljudski odbor Ptuj, 

•".tajništvo — Izgradnja ljudske oblasti 

Razno 

Poziv upnikom 
4285 

Zavarovalni zavod Slovenija v Ljub- 
ljani je na svojem občnem zboru z dne 
14. aprila 1046 sklenil, da se spoji z 
Državnim zavarovalnim zavodom FLRJ. 
Zvezni minister za finance je s svojo 
rešitvijo z dne 13. maja 1946, št. 7744, 
odobril sklep občnega zbora, odredil li- 
kvidacijo Zavarovalnega zavoda Slove- 
nija in določil za likvidatorja Državni 
zavarovalni zavod FLRJ. 

Zato se pozivajo vsi upniki Zavaro- 
valnega zavoda Slovenija v Ljubljani, 
da svoje morebitne terjatve, izvzemal 
one, ki izvirajo iz zavarovalnih pogodb 
(te je bilo treba prijaviti že prej), pri- 
javijo najkasneje v enem mesecu po ob- 
javi tega poziva v Uradnem listu LRS 
na naslov: Državni zavarovalni zavod 
FLRJ, Ljubljana, Miklošičeva cesta 10; 
po preteku tega roka se prijave terja- 
tev ne bodo več upoštevale. 

Državni zavarovalni zavod FLRJ7 
ravnateljstvo za LR Slovenijo 

4151 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi rešitve ministrstva za fi- 

nance FLRJ z dne 21. septembra 1946, 
VII št. 14216, je Hipotekama banka ju- 
goslovanskih hranilnic v Ljubljani pre- 
šla v likvidacijo. 

Člani likvidacijskega odbora so:   • 
dr. Ogrizek Marijan, kontrolni in- 

spektor ministrstva za. finance LRS, kot 
predsednik in predstavnik ministrstva 
za finance FLRJ, 

dr. Ravnihar Vladimir, odvetnik in 
Član bivše uprave, kot član in predstav- 
nik kreditne ustanove, 

Klinar Peter, bivši upravnik, kot član 
in zastopnik vlagateljev. 

Upniki in dolžniki Hipotekarne banke 
jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani se 
pozivajo, da v roku meseca dni od dne- 
va objave v Uradnem listu FLRJ oziro- 
ma v Uradnem listu LRS prijavijo likvi- 

dacijskemu odboru svoje terjatve oziro- 
ma dolgove. 

Upniki in dolžniki imajo pravico, da' 
se v objavljenem roku prepričajo o toč- 
nem vknjiženju njihovih terjatev oziro- 
ma dolgov. Po preteku tega roka velja- 
jo knjiženja za verodostojna. 

Likvidacijski odbor 
Hipotekarne banke jugoslovanskih 

hranilnic v likvidaciji. 
Ljubljana 

* * 
'1253 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za finance, Beo- 

grad, VII. št 17337 z dne 5. okt 194(5, 
je odrejena Likvidacija Ljubljanske kre- 
ditne banke v Ljubljani in je kot likvi- 
dacijski organ postavljen Denarni za- 
vod Slovenije — Centrala Narodne ban- 
ke FLRJ za Ljudsko republiko SloveniL 

jo. 
S tem se pozivajo vsi dolžniki in np- 

niki Ljubljanske kreditne banke, da v 
emislu 7. člena pravilnika o postopku 
pri likvidaciji zasebnih kreditnih pod- 
jetij prijavijo svoje terjatve oziroma 
dolgove. 

Upniki in dolžniki Ljubljansko kre- 
ditne banke imajo oravico, da se v ro- 
ku enega meseca od dne te objave pre- 
pričajo o točnem knjiženju njihovih ter- 
jatev oziroma dolgov. Po preteku tega 
roka veljajo knjiženja za verodostojna. 
• Ljubljani dne 30. oktobra 1946. 

Za Ljubljansko kreditno banko 
v likvidaciji: 

Denarni   zavod   Slovenije   —   Centrala 
Narodne banke FLRJ za Ljudsko repu- 

bliko Slovenijo 

* 
4254 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za finance 

FLRJ VII. št. 14017 z dne 21. septem- 
bra 1046 je odrejena likvidacija Obrtne 
banke v Ljubljani in je kot likvidacijski 
organ postavljen Denarni zavod Slove- 
nije — Centrala Narodne banke FLRJ 
za Ljudsko republiko Slovenijo. 

S tem se pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Obrtne banke v Ljubljani, da v 
smislu 7. člena pravilnika o postopku 
pri likvidaciji zasebnih kreditnih pod- 
jetij prijavijo svoje terjatve oziroma 
dolgove. 

Upniki in dolžniki Obrtne banke v 
Ljubljani imajo pravico, da se v roku 
meseca dni od dneva te objave prepri- 
čajo o točnem knjiženju njihovih terja- 
tev oziroma dolgov. Po preteku tega ro- 
ka veljajo knjiženja za verodostojna, 

V Ljubljani dne 25. oktobra 1046. 
Za Obrtno banko v Ljubljani 

v likvidaciji: 
Denarni   zavod   Slovenije  —   Centrala 
Narodne banke FLRJ za Ljudsko repu- 

bliko Slovenijo 
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4149 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi odločbe Iniciativnega za- 

druÌDega odbora za Slovenijo v zvezi 
6 pooblastilom FLRJ — Gospodarskega 
sveta št. 1759/124 z dne 2. marca 1946 je 
izdalo okrožno sodišče v Ljubljani dne 
17. IV. 1946 odločbo pod Zadr. I. 113 59, 
da je Hranilnica in posojilnica pri Sv. 
Jakobu ob Savi, zadruga z neomejenim 
jamstvom, prešla v likvidacijo. 

Zaradi tega se pozivajo vsi upniki in 
dolžniki Hranilnice in posojilnice pri Sv. 
Jakobu ob Savi, da prijavijo do 1. janu- 
arja 1947 svoje terjatve oziroma dolgo- 
ve proti zadrugi, ki posluje sedaj v 
Kmetski posojilnici ljubljanske okolice 
v Ljubljani, Dalmatinova 1 

Po preteku tega roka zi upnike (vla- 
gatelje), ki se ne bi prijavili ali dopri- 
nesli dokazov o svojih '.erjatvah. ugasne 
pravica do njihovih terjatev (vloc). Proti 
dolžnikom, ki bi v tem- •••• svojih 
dolgov ne prijavili zadrugi, bo zadruga 
postopala na podlagi drugače dobljenih 
podatkov. 

Hranilnica in posojilnica 
uri Sv. Jakobu ob Savi, z. z n. j. 

v likvidaciji 
Likvidatorji 

4264 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo IO MLO v Ljubljani z dne 

23. IX. 1946, št. 15115, je prešla stav- 
bna zadruga »Lastni dome z. z o. j. v 
Ljubljani v likvidacijo. Za likvidatorja 
je imenovan ing. Umek Janez. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
svoje terjatve in vsi. dolžniki, da po- 
ravnajo svoje obveznosti, in to do 15. 
XII. 1946. 

Po preteku tega roka se eventualne 
terjatve ne bodo več priznavale. Vse 
prijave naj se pošljejo na naslov: ing. 
Umek Janez, Ljubljana, Dermotova 9. 

Likvidator 

4166 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi odločbe OIO ljubljanskega 

okrožja št. 561 in sklepa okrožnega so- 
dišča v Ljubljani Zadr. Ill 6879 z dne 
15. X. 1946 je prešla Hranilnica in po- 
sojilnica v Šmarje-Sapu, zadruga z ne- 
omejenim jamstvom, v likvidacijo. , 

Likvidatorji pozivajo vse upnike, da 
prijavijo svoje terjatve in vse dolžni- 
ke, da poravnajo obveznosti do 15. de- 
cembra 1946 in to na »Likvidacijski 
odbor kreditnih zadrug pri Ljudski po- 
sojilnici v Ljubljani, Miklošičeva c. 6.« 
Likvidacijski odbor kreditnih zadrug 

(v prostorih Ljudske posojilnice v Ljub- 
ljani) 

4164 
Periv upnikom in dolžnikom 
Pozivajo se vsi dolžniki in upniki, ki 

imajo proti »Kmetijski strojni zadrugi y 

Novem mestu« kakšno dol/no razmerje, 
da ga ji prijavijo v roku .-estih tednov. 

Kmetijska strojna zadrugo 
v Novom mestu 

Poziv upnikom 
4218 

Po izreku izvršilnega odbora okrož- 
nega ljudskega odbora v Celju z dne 8. 
X. 1916 št. •5/46, je prešla v »Volks- 
bank^. reg. zadr. z o. jamstvom, prej 
Hranilno in posojilno društvo v Celju, 
v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
svoje terjatve v roku 30 dni po tej ob- 
javi likvidacijskemu odboru, če tega še 
niso storili. 

Likvidacijski  odbor 
»Volkshank«, reg. zadr. z o. j., 

prej Hranilno in posojilno društvo 
v Celju, Vodnikova  ulica 2 

4006-3—2 
Poziv upnikom 

Nabavljalna in prodajna zadruga z o- 
j. v Ljubljani sporoča, da ee je dne 9. 
X. 1946 vpisala v zadružnem registru 
okrožnega sodišča v Ljubljani spojitev 
spodaj navedenih zadrug z Nabavno in 
prodajno zadrugo z o. j. v Ljubljani. 

Spojile so se in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: 

1. Zadružna klet, z. z o. j-, v Ljublja- 
ni; 

2. Nabavna in kreditna zadruga usluž- 
bencev finančne kontrole, z. z o. j. v 
Ljubljini; 

3. Nabavna in prodajna zadruga, z. z 
o- j., St. Vid nad Ljubljano; 

4. Osrednja vinarska zadruga, z. z o. 
j. v Ljubljani. 

Nabavljalna in prodajna zadruga, z. z 
o. j.  v Ljubljani,  kot sprejemajoča  za- 
druga, poziva upnike vseh spredaj na- 
vedenih zadrug, da prijavijo svoje ter- 
jatve v roku 3 mesecev od dneva poziva 
Nabavljalne   in    prodajne    zadruge    v 
Ljubljani, Masarvkova c. 15. 

Upravni odbor 
Nabavljalne in prodajne zadruge 

v Ljubljani 

3603 3-3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo št. 4072/27 od 12. IX. 1946 
je odrejena likvidacija podjetja Julij 
Meinl v LRS. 

Pozivamo. vse upnike, da prijavijo 
svoje terjatve in vso dolžnike, da po- 
ravnajo svoje obveznosti do 15. novem- 
bra 1946 in to upravi podjetja aH'nje- 
nim naslednjim podružnicam: 

Celje, Hrastnik, Jesenice, Kranj, 
Ljubljana, Tyrseva 2, Ljubljana, Vodni- 
kov trg 4, Maribor, Gosposka 7, Mari- 
bor, Meljska 2, Ptuj, Gornja Radgona, 
Slov. Bistrica, Slovenj Gradec, Slov. Ko- 
njice. Šoštanj, Zagorje. 

Po preteku zgoraj odrejenega časa se 
event, terjatve ne bodo priznale. 

Vse prijave se morajo poslati na 
upravo podjetja Julij Meinl v likvida- 

ciji, Ljubljana, Prešernova ulica 54/1, a 
dolžniki morajo svoje obveznosti porav- 
nati tam, kjer dolgujejo. 

Ljubljana 1. oktobra 1940. 
Likvidatorja 

Izgubljeni- listine 

Izgubil sem šofersko legitimacijo, iz- 
dano od okrožnega NOO, odsek za no- 
tranje zadeve v Ljubljani na ime Ahlin 
Lojze iz Ljubljane. S tem jo preklicu- 
jem. 
4068 Ahlin Lojze 

Vojna knjižica (št. neznana)  in drugi 
vojaški dokumenti izdani od II. divizije 
KNOJ-a na ime Anžin Janeza Anton »o 
;^e izgubili in se s tem preklicujejo. 
4141 Anžin Janeza Anton 

Med bivanjem na delu za dogradnjo 
mladinske proge Brčko-Banoviči mi je 
bila med drugimi listinami ukradena 
tudi začasna osebna izkaznica, izdana od 
KLO Bistrica pri Mokronogu pod št. 35 
z dne 26. VII. 1945 na ime Avsec Sta- 
nislav (Franca) mati Marija, rojen dne 
24. IV. 1927 v Bistrici št. 12. S tem jo 
preklicujem. 

Avsec Stanislav, 
4121 Bistrica št. 12 pri Mokronogu 

Izgubil sein evidenčno tablico osebne- 
ga avtomobila št. S-0674. izdano od mi- 
nistrstva za lokalni promet na ime Bab- 
nik Franc iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
4193 Babnik Franc 

Podpisani   Badovinac   Ilija,  rojen  M-, 
X. 1916, sem izgubil osebno izkaznico, 
izdano 22. II.  1940 od čelrlnoga rajona 
Trnje-Zagreb   (št.  izkaznice  ni  znana)«. 
S tem jo preklicujem. 

Railovinnr Ilija, 
4303 Ribnica na Pohorju '•' 

Izgubila sem potrošniško nakaznico 
za industrijsko proizvode I-R, izdano <*} 
okrajnega LO v Kranju na ime Bajžejj 
Frančiška iz Kranja. S tem jo prekli* 
cujem. 
4252 ~' Bajželj Frančiška 

Baraga Jože rojen 31. I. 1901, Mali 
log št. 25 pri Loškem potoku, prekli- 
cujem svojo začasno osebno jugoslovan- 
sko legitimacijo (št. neznana), katero 
sem izgubil. 
4245 Baraga Jože 

Izgubila  sem  osebno  izkaznico štev. 
032379, izdano od komande NM v Lj»b* 
Ijani na ime Baraga Marija iz Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
4133 Baraga Marij» 

Drug Strajinović Stojan, borac bata-, 
ljona za vezu 17. udarne divizije, izg«* 
bio jo svoju vojnu knjižicu .broj 620•• 
i ista se oglašava nevažećom. 

Bataljon za vezu 
4200 XVII. udarne divizije 

Izgubil sem maturitetno spričevalo, 
izdano leta 1939. od ravnateljstva ^ 
sične gimnazije v Ljubljani na ime 
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bar Franc i/. Žužemberka. S tem ga pre- 

4137 Behar Franc 

Izgul/l sem osebno izkaznico, izdano 
«ti okrajnega LO v Slov. Bbdriei, smer- 
do izkaznico, izdana I. 1045. od okraj. 
LO v Mariboru, legitimacijo OF in sin- 
ti'kalno izkaznico, v*P na ime Berglez 
Avgusl. soler, Stalonberg 72 pri Mako- 
liili. S tem jili prcklicujeni. 
421!) Berjrlcz Avgust 

I/gubil sem spričevalo (>. razreda 1. 
drž. ioni, siimi, v Ljubliuni, izdano leta 
1032. od ra\naii>ij-!va I. dr/., real, gini- 
Ha/, jo v Ljubljani na ime Bervar Stani- 
slav z Brega pri Ziti, mostu. S tem ga 
preklicujein. 
4250 llrrvar Stanislav 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
St. 021•1, izdana od odseka za notranje 
zadeve za «kraj Ljutomer z dne 3. ok- 
tobra 1945, legitimacija OF št. 340400, 
izdana od okr. odbora OF Ljutomer, obe 
glaseči se na ime Bezjak Franc, Senik 28, 
nadalje osebna izkaznica št. 01514, iz- 
(biiia tudi od spredaj navedenega na- 

na ime Bc'/.jak Marija. Vse gornje 
macije se preklicujejo. 

Kozjak Franc in Marija 

Izgubljena   pia!na   knjižica   ser.   HDž 
br. 71070, «hisoča na i ni e vodtr'ka Tiolj- 
kovac Žige Franjo, oglašava se nevaže- 
ćom. 
42(>5 Boljkovar Žice Franjo 

Izgubila sem potrošniško nakaznico za 
industrijske proizvode I-G, izdano od 
ki.'i<vnega LO v Bizoviku na ime Bei- 
celi ('"fil'ja iz Bizovika št. 17. S tem jo 
preldiciijeni. 
4275 •> Bricelj Cecilija 

Ukradene so mi bile 4 potrošniške 
> nakaznico za industrijsko predmete na 

ime; Cvek Matevž. Marija. Ana in Sta- 
li slav. izdano o. I kraj. LO v Med vodali, 
in zač. o-'ebna izkaznica ši. 00, izdnnaod 
[mij. LO v Ziehen na moje ime. S tem 
jih prfkliciijoiii. 

("vek Ann. 
42!• Žlebe pri Medvodah 

I/.-jubil sem spričevalo o opravljenem 
izpitu  za  ključavničarskega  pomočnika 
"a ime CverFn Stanislav iz leta 1942. S 
"tftn ga preklicuiom. 
4^1,1       Cvcrlin Stanko. Ptujska 153, 

Tezno pri Mariboru, 

Tzgubil som voiaško knjižico, izdano 
» Ma 1945. od štaba 5. bataljona vojnih 

ujetnikov v Proserin na ime Camernik 
Lovrenc iz Dragomerja. S tem jo,prekli- 
cu io ia 
4200 Cnnirrnik Lovrche 

Tz.gubio «am vojno-odečnu knjižicu br. 
17-234  ••  •••  poručnik Cule Mladen, 
Mu ovim oglašavam nevažećom. 
410!) .   Culo Mlade» 

^Rubila so se potrdila o registraciji 
globusov Chevrolet S-0525 in Chevrolet 
»-C730, last Državnoga avtobusnega in 
prevozniškega podjetja Slovenije. S tem 
J.1]' »reklicujemo. 
41(J3 Glavna uprava DAPFS'a 

Izgubil som osebno izkaznico št^v. 
0.494<-G, legitimacijo OF in siii'ù';kalno 
knjižico, \>e na imo Dabnik.Leo iz M;de 
va i 31, j», .logica. S l< m jih jirokli- 
cujotn. 
4235 Dobnik Leo 

Izgubila s\a cfel)ni izkaznici na ime 
Doniević Milivoje in Donlo\!é Badatila 
iz Stanova, izdani od okrajne ia nurud- 
nega odboia v Kragujevcu. S t< m jih 
jiiioklicLijova. 

Dorđović Mi!iv< je 
40S7 Doniević Rnđmila 

Izgubil som naslednje listino. glaseče 
se, na ime Domajnko Alojzij iz Kamov- 
eov št. HO, O LO. Dolnja Lendava, i. «.: 
zrn", osebno izkaznico št. 300, legitimacijo 
OF š|. 351.007. nabavno in prodaju:) iz- 
kaznico št. 134, živinor?jsko- izkaznico, 
legitimacijo Rlv in družinski list. Vse 
navedene lisline preklicujein. 

Domajnko Alojzij, 
4071    K amove i  30,  Dubrovnik,   Prekm. 

Ukradeno so mi bile vojna knjižica, 
legitimacija OF, sindikalna knjižica, 
oblačilna karta, družinski nabavni lisi 
in odpustnica iz JA, vse na ime Dro- 
žina Kristina iz Padeža okr. Ilerjiclje- 
Kozina. S tem jih jireklieujem. 
4158 Drožina Krisiina 

Izgubili so se dokumenti o devoluti 
za vožnjo s tovornim avtomobilom znam- 
ke Chevrolet , o\ id. tablice štev. S-0727. 
izdani od min./.• lokalni promet, co.-luo- 
promelni odsek v Ljubljani na ime drž. 
avtobusno in prevozniško podjetje Slo- 
venije v Ljubljani. S lom jih preklicu- 
jenio. 

Drž. avtobusno in provoz«iskn 
4148     podjetje  Slovenije v Ljubljani 

Izgubil som šofersko legitimacijo, iz- 
dano o-d SNOS-a v Trstu na ime Erjav?o 
Franc   iz   Ljubljane.   S   tem   jo   jirekli- 
cu'roiii. 
4251 Erjavec Franc 

Izgubila sem niaturitetno spričevalo 
trgovske akademije v Ljubljani, izdano 
leta 1935. od ravnateljstva trg. akade- 
mije na ime Franetič Ivanka iz Ljub- 
ljano. S tem ga priklenjeni 
4150 Franetič Ivanka 

Ukradena mi jo bila osebna izkazni- 
ca,  izdana od   MLO Murska  Sobota  na 
ime Fridrih EF/ahela iz Murske Sobote. 
S toni  jo preklicujpin. 
4302 Fridrih Elizabeta 

IJkrpdan; stn mi bili osebna izkazni- 
ca št. 00H14, izdana od komande NM v 
Ljubljani na ime Novak D racornira i'i 
izkaznica OF, izdana od četrti Rnkovirk 
na ime Gašperšič Dragoniira. S lem ju 
nroklicujom. 
4203 GasperŠič-Novnk Dragoniira 

Ukradena  mi  je  bila  osebna  izkaz- 
nica št. 050505, izdana od komnnde NM 
v  Ljubljani  na   ime.   Gorbie Marija   is 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
4130 Gorbie Marija 

Izgubil sem prijavnico motornega ko- 
lesa DKW št. 3195, ev.žt. tablica S-0052, 

izdano cd komande NM v Ljubljani u • 
ime Gnl.bit Leopold iz, Ljubljane. S lem 
jo | r?kheujem. 
42SH Gol jat Leopold 

Izgubil sem zač. osebno legitimacijo 
št. 4.-5, izdar.o od K LO Šmartno ob Palo 
in jo s  leni preklicujein. 

Ježe Goričar, 
4120 Šmartno ob Paki 

Tzgubil fem začasno službeno izkaz- 
nico štev. 135315, izdano od železniške 
upravo v Ljubljani on une Gorjan Ka- 
ro! iz V ogrskega pri Gorici. S tem jo 
preklicujem. 
4278 Gorjan Karel 

Izgubila sem spričevalo 2. razreda 
me-č'.;n.-,ke ."••)!o v Mežici, izdano dne 
28. VI. lf'.'!5 in spričevalo 0 mesečne 
obilne šole v Črni pri Prevaljah, obe 
na ime Urabner Fanika, Maribor-Tézno 
Ptujska c. 48. S tem jih preklicujein. 
4103 Grabner Fanika 

1/gubila som osebno izkaznico in pri- 
javnico za žensko kolo znamko Torpedo   , 
tov. štev. 087474, izdani cd KLO Loka- 
Mengeš na ime Gregom Terezija iz Do- 
bena-M,?ngša. S tem ju preklicujein. 
40!w (iregorn Terezija 

Izgubila sem spričevalo VII. razreda 
II. drž. realne gimnazije v Ljubljani na 
ime Grošelj Vanda M Ljubljane. S tem 
ca m t klicu jem. 
4-10 Grošelj Vanda 

•Izgubil sem zač. esebno izkaznico «t. 
210 45 in izkaznico OF, izdani od kra- 
jevnega LO v Bizoviku na ime Grum 
Andrej iz Bizovika. S tem ju prekli- 
cujem. 
41!,'.:) Grum Andrej 

Uničeno mi je b'lo spričevalo o niž- 
jem tečajnem, iznilu I. dekliške meščan- 
sko šole v Ljubljani (Sv. Jakob) iz leta 
1P41. na ime Gidič Milena iz Sežane. S 
tem ga preklicujem. 
4200 Gulič Milena 

Platna knjižica seriia K. V. br. 70870, 
izdala od fin. o t seka štaba IV. JA 1. L- 
1040 na ime potporučnika Heger E. 
Karla izgubljena je i oglašava se neva-, 
žečom. 
42ÖÖ Heger E. Karlo 

Izgubil sem osobno izkaznicovšt. 2557, 
izdano in KLO v  Vel. Laščah na ime 
Hočevar Anit n iz Malih Lašč. S tem jo 
preklicujem. 
4008 nočeva? Anton 

Izgubil sem dovoljenje za bivanje iuo- 
zomca. ki je poljski državljan, izdano od. 
oddelka   za   notranje  zadeve   ljubljan- • 
skega okrožja št. 0021/8 na ime Hrycyk 
Štefan, Jesenice — Savska 7. S tem ga 
preklicujem. 
4110 Hrycyk Štefan 

Izgubil sem osebno izkaznico, potrdilo 
U K   in   legitimacijo   LMS, vse  na  ime 
Hrovatin Viktor iz Melljana, okraj Ko- 
per, S tem jih preklicuiem. 
4173 Hrovatin Viktor 
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Izgubila sem maturitelno spričevalo 
•. drž. realne gimnazije v Ljubljani (na 
Poljanah) iz 1. 1S40. na ime Ibovnik 
Marija z Bleda 80. S tem ga preklicu- 
jem. 
4229 Ibovnik Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico br. 149,'i, 
izdano od MLO v Vel. Kikindi, in vo- 
jaško knjižico, izdano od štaba V. bri- 
gade, oboje na ime Istvân Imre iz Vel. 
Kikinde. Š tem jih priklicujem. 
4105 Istvdu Imre 

Izgubil sem spričevalo 4. raz. klasične 
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1923. 
od ravnateljstva klasične gimnazije v 
Ljubljani na ime Janovski Milan iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
4102 Janovski Milan 

Uničeno mi je bilo maturitelno spri- 
čevalo humanistične gimnazije v Mari- 
boru, izdano L 1931. na ime Jeler Kari, 
kaplan v Ptuju. S tem ga preklicujem. 
4272 '      ' Jclcr Kari 

Izgubil sem univerzitetno legitimaci- 
jo, izdano leta 1945. od rektorata uni- 
verze v Ljubljani na ime Jenčič Anton 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
4134 Jenčič Anton 

Izgubil sem tri nakaznice za obleko, 
izdane od MLO v Škofji Loki na ime 
Jugovic Vinko iz Stare Loke 32. S tem 
jih preklicujem. 
4237 Jugovic Vinko 

Izgubil sem dovoljenje za bivanje v 
Jugoslaviji št. 487, izdano 26. maja 1946 
od odseka za notr. zadeve mariborskega 
okrožja v Mariboru, veljavno do 26. ok- 
tobra 1946 na ime Kalpazanov Ivana 
Koljo iz Kalpazanov-Gabrovega (Bol- 
garija). S tem ga preklicujem. 
4130 Kalpazanov Ivana Koljo 

Ukradena mi je bila vojna knjižica, 
izdana od komande IV. armijske oblasti 
v Ljubljani na ime Kavčič Francka iz 
Preske 64 pri Medvodah. S tem jo pre- 
klicujem. • 
4131 '    -   - '•       Kavči« Francka 

Uničena mi je bila osebna izkaznica, 
Izdana od KLO v Stožicah pri Ljubljani 
na ime Klemene Viljem iz Ljubljane. 
S tem jo preklicujem. 

4234 
Klemene Viljem, 
Klemene Ana 

Odvzeti sta  nama bili osebni izkaz- 
nici, izdani od komande NM v Ljubljani 
ua ime Klemene Viljem in Ana iz Ljub- 
ljane. S tem jih preklicujeva. 
4234 Klemene Ana 

Izgubil sem osebno izkaznico in izkaz- 
nico OF in ju s tem preklicujem. 

Knallič Andrej, 
pošt. zvanie. v pok., 

407G Bled-ßrad št. 110. 

Izgubila sem dovoljenje za bivanje 
inozemca, ki je avstrijski državljan,, iz- 
dano od oddelka za notranje zadeve 
ljubljanskega okrožja št. 0•4.4•5 na ime 

Aljaževa 16- 

Kočar Regina 

Kočar Regina, Jesenice 
S tem ga preklicujem. 
4111 

Izgubila sem dovoljenje za bivanje 
inozemca, ki je avstrijski državljan, iz- 
dano za noranje zadeve ljubljanskega 
okrožja št. 0041/5 na ime Kočar Stana, 
Jesenice — Aljaževa 16. S tem ga pre- 
klicujem. 
4112 Kočar Stana 

Uničeno mi je bilo spričevalo I. let- 
nika strojnega oddelka srednje teh. 
šole v Ljubljani, izdano leta 1943. od 
ravnateljstva šole na ime Kojc Milan iz 
Rogatca. S tem ga preklicujem. 
4099 Kojc Milan 

Izgubljene jesu slijedeće vojne knji- 
žice, koje se time oglašavaju nevažeći- 
ma: br. 663.169 na ime Sa nein Josip, 
br. 653.967 na ime Runjić Ante, br. 
00.285 na ime zastavnika Maruće Bori- 
voj, br. 924.815 na ime Novaković Dju- 
re Dušan, pporučnik, br. nepoznat 
na ime Vodopija J. Stjepan, br. 696.588 
na ime Maric (Mate) &:me, br. 692.599 
na ime fiprajcer H. Hinko, br. 692.566 
na ime Jager A. Milan, br. 627.611 na 
ime Kuleto (Alojza) Jože. br. 66052 
na ime Šerilović Fadil, bolničar. 
4257     Komanda vojne pošte 10.162/z 

Izgubila sem osebno legitimacijo, izda- 
no od komande NM v Ljubljani in iz- 
kaznico OF. izdano od četrti Center na 
ime Kovačič Marija iz Ljubljane. S tem 
ju preklicujem. 
4138 Kovačič Marija 

Izgubila sem spričevalo 3. raz. TI. de- 
kliške meščanske šole v Ljubljani, izda- 
no leta 1920. od ravnateljstva II. dekl. 
mešč. šole v Ljubljani na ime Kozamer- 
nik Pavla iz Ljubljane. S tem ga pre- 
klicujem. 
4•89 Kozamernik Pavla 

Izgubil sem prometno knjižico štev. 
23S21 za kolo znamke >Presto», izdano 
od OL Celje-okolica in jo s tem prekli- 
cujem. 

Kragclj Tomaž 
4145 Nova cerkev pri Celju 

Vojna   knjižica   br.   929398   na   ime 
Krajne (Jožefa) Ivan, izdana od koman- 
de mariborskega vojnega področja, je 
izgubljena in se preklicuje. 
4135 Krajne (Jožefa) Ivan 

Izgubil  sem   osebno   izkaznico   štev. 
12940 z.dne 25. V. 1946 na ime Kuko- 
vec Matija ter jo s tem preklicujem. 
4288 Kukovec Matija 

. Izgubil sem spričevalo 5. raz. realne 
gimnazije v Kranju št. 26, izdano leta 
1946. od ravnateljstva gimnazije na ime 
Kumer Milan iz Kranja. S tem ga pre- 
klicujem. 
4124 Kumor Milan 

Izgubil sem spričevalo 4. razr. mešč. 
šole v Senovem (Rnihenbur») z dne 28. 
junija 1938 na ime Kunšek Ernest in ga 
s tem nreklicujem, 
4194 Kunšek Ernest 

Izgubila sem osebno izkaznice, izdano 
od komande NM v Ljubljani in izKaznico 
OF, izdano od četrti Vič na ime Kušar 
Minka iz Ljubljane. S tem ju preklicu- 
jem. 
4187 Kušar Minka 

Izgubil sem osebno izkaznico, glase- 
čo se na ime: Lavrenčič Gez,a, rojen 
26. VI. 1920 v Melincih, okraj Murska 
Sobota, člansko izkaznico OF, glasečo 
se na isto ime in objavo Crvene Armije« 
Vse navedene listine preklicujem. 
4163 Lavrenčič Geza 

Izgubila  sem osebno izkaznico  štev. 
074123, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Lenard Amalija iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem. 
4207 Lenard Amalija 

Uničen mi je bil indeks tehnične fa- 
kultete univerze v Ljubljani, izdan leta 
1919. od dekanata teh. fakultete na ime 
Levičnik Alojzij iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
4255 Levičnik Alojzij 

Izgubil   sem   osebno   izkaznico   štev. 
026353, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Likar Ivan iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujeni. 
4157 Likar Ivan 

Izgubil se je orden za hrabrost štev. 
51115, ukaz br. 211, izdan dne 26. aprila 
1946 od prezidija Narodne skupščine 
Federativne ljudske republike Jugosla- 
vije, kancelarija ordena in se s tem pre* 
klicuje. 

Ođsok za notranje zadevo 
4095 okraja Ljutomer uprava NM 

Izgubil sem sindikalno legitimacij^ 
antifašistično legitimacijo in industrij- 
sko nakaznico za oblačila, vse izdano °4 
krajevnega LO v Brezovici na ime L«', 
kač Viktor iz Kocjana pri Kopru. S teffl 
jih preklicujem. 
4230 Lukač Vikloi 

Izgubilo se mi je spričevalo o višjem 
tečajnem izpitu (maturitetno) št. 10. n» 
ime Makuc Landelina, izdano na državi11 

realni gimnaziji v Mariboru dne 23. j11* 
nija 1939, «in ga s tem preklicujem. 
4096 Malaie Lancici ina. 

Izgubil sem osebno izkaznico iu •' 
kaznico OF, izdani od krajevnega LO v 

Podlipi, orožni list za lovsko puško dvo- 
cevko za leto 1946., izdan od okraj. Lu. 
oddel. za notranje zadeve, lovsko izkaz- 
nico, izdano od lovskega društva, ter 
knjižico za moško kolo znamke >Excei- 
sior«, izdano od kraj. LO Podlipa- vse 
na ime Malavašič Janez in Podlipc P1*1 

Vrhniki, S tem jih preklicujem. t 

4287 Malavašič Ja"ca 

Dne 15. t. m. je na poti med Murs$? 
Soboto in  postajo NM Fokovci izguD'_ 
tov. zastavnik Pangeršič Vinko, »<Jm* 
dir postaje NM Fokovcj službeno izl*a 

nico štev. 939. izdano od ministrstva ' 
notranje zadeve, uprave NM. glaS^S/ v 
ime Pangeršič Vinko, roi» 10. X. *-JJt 
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Zalogu pri Ljubljani, uslužben na ma- 
riborskem okrožju. Listina so s tem pre- 
klicuje. 

Oddolck za notranje zadeve 
za msuiborsko okrožje 

4107     uprava Narodne milice, Maribor 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime inž. 
Me/.an  France  iz  Ljubljane. S  tem jo 
preklicujem. 
4070 Inž. Mežan France 

Ukradena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izdana od komande NM v Ljubljani, 
na ime Mibolič Eia iz Ljubljane. S tem 
io nreklicujem. - 
4089 Mihclič Eia  ,. 

Odečna knjižica br. 21052 i platna 
knjižica R. Ž. br. 75.653, izdate cd fin. 
ods. 17. udarne divizije na ime poruč- 
nik Mikac Angel izgubljene su i oglaša- 
vaju se nevažećim. 
4170 Poručnik Mikac Angel 

Izgubil sem osebno izkaznico št. G103, 
izdano od KLO v St. Bučki in legitima- 
cijo OF, obe na ime Mrgole Silvester iz 
St. Bučke 38, Škocjan pri Mokronogu. 

• S tem jih preklicujem.- 
4297 Mrgole Silvester 

, Šoferju šešlerju Stanislavu, Trbovlje, 
je bila ukradena- listnica s dokumenti 
Wrnega avtomobila GMC, S-0529 (št. 
0SO3)AA in potrdilo za vožnjo štev. 
008902. Dokumente s tem preklicujemo. 
. Nabavljalni zavod Slovenije »Navod« 

4059 direkcija Ljubljana     ",   . ' 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od kraievnega LO Šmartno ob 
Palci na ime Napotnik Peter iz Šmart- 
nega ob Paid. S tem jo preklicujem. 

Napotnik Peter 
'4216 Šmartno ob Paki 

Izgubila  sem  osebno  izkaznico,   iz- 
dano od KLO v Šmarju pri Jelšah na 
ime Neubauer Frida iz Slov. Bistrice. S 
tem jo preklicujem. 
41C7 •   Neubauer Frida 

. Dne 18. X. 1.1. so bile v trgovini Na- 
Proze Novo mesto ukradene tov. Novak 
Ani, roj. 1802, bivajoči v Gotni vasi _st. 

- H pri Novem mestu: osebna izkaznica 
x§t. 211, izdana od KLO Gotna vas na 

ime   Novak Ana.   Gotna   vas   štev. 11, 
' legitimacija - odbora OF Gotna vas 
n'a isto ime, potrošniška izkaznica za 
industrijske proizvode, izdana od okraj. 

% LO Novo mesto na isto ime. Vse nave- 
dene listine s tem preklicujem. 
4120 Novak Ana 

Podpisana preklicujem svojo potroš- 
niško nakaznico za industrijske proiz- 
vode štev. 18835 I-G, izdano cd MLU 
Kočevje za okrožje Novo mesto, izgub- 
ljeno dno 29. okt. 1946. 
4292     " ,    Novak Ilelc-na, 

'  Kočevje št. 322. 

Izgubila sem izkaznico OF »t. 1590. iz- 
^ûo od. mestnega odbora Novo mesto 

na ime Novak Marija iz Novega mesta. 
S tem jo preklicujem. 
4036 Novak Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
37566, izdano od komande NM" v Ljub- 
ljani in izkaznico OF št. 3883, izdano od 
četrti Vič na ime Ocvirk Rudolf iz Ljub- 
ljane. S tem ju preklicujem . 
4ÌCG Ocvirk Rudolf 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF in druge dokumente, vse na 
ime Orchini Mihael iz Ljubljane Prod- 
jamska 53. S tem jih preklicujem. 
4032 Orchini Mihael 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
0G034, izdano od odseka za notranje za- 
deve za okraj Ljutomer na ime Ozmcc 
Alojzija, Pavlovski vrh. S tem jo pre- 
klicujem. 
4246 Ozmcc Alojzija 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 300, 
izdano od krajevnega ljudskega odbora 
v Novi vasi, okraj Rakek, glaseče se na 
ime Palernost Franc, posestnik v Novi 
vasi št. 0, in jo s tem preklicujem. 
4101 Patcrnost Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
cd  komande  NM v  Ljubljani na  ime 

'Pavlic Mar.'ja iz Ljubljane. S tem  jo 
preklicujem. 
423Ö Pavlic Marija 

Prešla mi je osebna izkaznica štev. 
029037 glaseča se na ime Pavlovič Marin, 
izdana od  komande Narodne milica v 
Ljubljani S tem jo preklicujem. 
4090 Pavlovič Marin 

Uničeno mi je bilo spričevalo 4. raz- 
reda ljudske šole v Zg. Šiški, izdano 
leta 1030. od ravnateljstva šole na ime 

• Počnik Ivan iz Ljubljane. S tem ga pro- 
Idi cu jeni, . 
427G V Pcčnik Ivan 

Izgubila sem univerzitetno legitima- 
cijo št. 495, izdano leta 1941. od rekto- 
rata univerze v Ljubljani na ime Per- 
tot Vlasfa iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. , i , : 
4203 Pcrtot Vlasta 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
338, izdano od KLO Hotedrsica na ime 
Petkovšek Zinka. S tem jo preklicujem. 
4144 Pctkovsck Zinka 

Izgubila sem univerzitetno legitima- 
cijo št. 325. izdano leta 1945, člansko 
izkaznico USAOJ-a št. 21, zač. osebno 
izkaznico, izdano od KNO Mlaka in iz- 
kaznico za kolo, izdano od OLO v Kam- 
niku na ime- Peterlin Anda iz Podbor- 
šla-Komenda. S tem jih preklicujem. 
4188 Peterlin Amia 

Pomočniško spričevalo o opravljenem» 
izpitu strojnega ključavničarja, ki mi ga 
je izdala prefektura v Verdunu (Fran- 
cija) z dne 20. III. 1941, sem izgubil. S 
tem ga preklicujem. 

Pctričevič Franc 
40SS    Maribor-Tezno, Taborišče III. 

Pere Franc, roj. 24. IV. 1929 v Zagre- 
bu,  stanujoč v  Celju, Dobrava  št. 51, 
pfeklicûjem svojo člansko izkaznico OF 
št. 231399, ker sem jo izgubil. 
411G Pere Franc 

Izgubil sem tablico motornega kolesa 
št. 0123, izdano od min. za lokalni pro- 
met v Ljubljani na ime Planinšek Bruno 
iz Ljubljana. S tem jo preklicujem. 
4125 Planinšek Bruno 

Uničeno je bilo spričevalo o dovršeni 
deški meščanski šoli v Mariboru in spri- 
čevalo o nižjem tečajnem izpitu istega 
zavoda na ime Pleteršek Jože iz Mari- 
bora. S tem jih preklicujem. 
4203 Plolcrïck Jožo 

Ukradene so mi bile: osebna izkaz- 
nica, izdana od okrož. ILO v Novem me- 
stu, potrdilo Mestne hranilnice v Krškem 
za vojno posojilo, družinski nabavni list 
A, ol ločilna nakaznica IR za delavce in 
nameščence št. 5703, nastavitveni dekret, 
izdan od min. za notranje zadeve v Ljub- 
ljani, nakaznica B za čevlje in nakaznica 
za blago, vse na ime Plovnik Magda, 
Krško. S tem jih preklicujem. 
4203 Plcvnik Miigda 

Ukradeni so nama bili: najini osebni 
izkaznici, vsi dokumenti za motorno ko- 
lo znamke »Standard«: o dovolitvi vož- 
nje in za nakup bencina, jzkazn'ci'đveh 
koles, dve nakaznici za nabavo blaga in 
razni ra'uni, na ime Poček Marjan in 
Poček Miroslav iz Zg. Iludinje pri Celju 
in jih s tem preklicujeva. 

Poček   Marian 
4033 Poček Miroslav 

Izgubila sem spričevalo 3. razreda 
trgovske trirazredne šole v Ljubljani št. 
18, izdano leta 1941. od ravnateljstva šo- 
le na ime Poštuvan Frančiška iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
4184 Poštuvan Frančiška 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
cd komande NM v Ljubljani na ime Po- 
točnik Vinko iz Ljubljane, S tem jo pre- 
klicujem. 
4185 Potočnik Vinko 

Uničena mi je b;la osebna, izkaznica, 
izdana od komande NM v Ljubljani na 
ime Povše Rada iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
4274 rovše Rada 

Izgubila   sem   spričevalo   enoletnega 
trgovskega tečaia, izdano leta 1933. na 
ime Pu crei j H ed viga iz Cerknice. S tem 
ga preklicujem. 
4091 Pugclj Ilcdviga 

Izgubil sem spričevalo II. letnika drž. 
trgovske akademije v Ljubljani na ime 
Rakovec Jožko iz Maribora.' S tem ga 
priklicujem. 
4139 Rakovec Jožko 

Izrnibil sem osebno izkaznico brez 
številke in izknzro'eo za kolo. obe izda- 
ni od KLO Ljubno na ime Ribič Ignac,; 
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roj. 29. •. 1022 v Sv. Krnu pri Morav- 
čah. S tem  jih  preklinijem. 
4207 Ribič Ignac 

Izgubila sem «pričevalo 3. razreda II. 
/.en. real, gimn v Ljubljani, izdano leta 
1922. od ravnat. II. drž. gimnazije na 
ime Robas Danica iz Ljubljane. S tem 
»a preklicujem. 
420.2 Robas por. Jeločnik Danica 

Izgubila sem legitimacijo OF št. 89, iz- 
dano od četrtnega odbora Ljubljana cen- 
ter na ime Rogelj Sonja iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
4140 Rogelj Sonja 

Ukradena- mi je bila železničarska 
legitimacija na ime Roje Amalija. S tem 
jo preklicujem. 

Roj« Amalija 
4242 Zavedna 36, p. Celjo 

Izgubila sem -zač. osebno izkaznico 
št. 8753, izdano od okraj. N00 Maribor- 
okolica na ime Roškarič Angela iz Ci- 
renge št. 30, p. Zg. Svv Kungota. S tem 
jo preklicujem. 
4217 Roškarič Angela 

Izgubil sem legitimacijo OF, izdano 
od krajevnega odbora OF Legen, okraja 
Prevalje, štev. 240.504, potrdilo o pla- 
čilu takso za kolo znamke Alfa, štev. 
kolesa 681274 in jih s tem preklicujem. 
4248 Serušnik Ivan, Legen 

Izgubil sem vojaško knjižico številka 
953609 in objavo št. 85981 serija B, iz- 
dani od štaba H. divizije KNOJ-a na ime 
Simončič Leopold iz Radeč. S tem, ju 
preklicujem. 
4183 Simončič Leopold 

Vojna knjižica br. 693234, izdata god. 
1945. od komar/de 307 logora vojničkih 
zarobljenika na ime Skriner Fridrih 
izgubljena je i oglašava se nevažećom. 
4182 Skriner Fridrih 

Izgubila gem osebno izkaznico, izda-1 

no od komand« NM v Ljubljani na ime 
Skalja Marica iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
40G9 Skalja Marica 

Izgubil'sem zač. osebno izkaznico št. 
88, izdano od krajevnega ljudskega od- 
bora v Sesteržah na ime Skamlič Jo- 
žef, roj. 17. IL 1909, stanujoč v Sester- 
žah št. 9, p. Majšperk. S tem jo prekli- 
cujem- 
4073       . Skamlič Jožef 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
176, izdano od KLO Gaberke na ime 
Skornšek Jože iz Gaberk pni Slov. 
Gradcu. S tem jo preklicujem. 
4249 Skornšek Jože 

Izgubil sem izvirno spričevalo ò viš- 
jem tečajnem izpitu, ki ga je izdala dr- 
žavna Realna gimnazija v Mariboru leta 
1939.  na  ime Skubic  Marijan,  roj. 5. 

Vili.  1919 v Ptuju. S leni ga preklicu- 
)em. 
4209 Skubic   Rajko,  Maribor, 

Ciril  Metodova ul. 26 

Ukradene so mi bile naslednje listi- 
ne: članska izkaznica OF, Solčava, štev. 
290-353 z dne 18. III. 1940., začasna 
osebna izkaznica štev. 78, izdana od 
KLO Solčava z dne 16. II. 1946, objava 
štaba za repatriacijo voj. internirancev 
in preseljencev, Maribor i dne 16. ju- 
nija 1945 in odpustniea voj. zbirne baze 
Škofja Loka z dne 18. VIII. 1945. Vse" 
te listine so bile izdane na ime Slapnik 
Peter, Sv. Duh 8, KLO Solčava in jih 
s tem preklicujem. 

Slapnik  Peter 
4106 Sv. Dnh 8. pri Solčavi 

Vojna   knjižica   br.   670.702   na   ime 
potporučnika   Strle   Ivan   zgubljena   je 
i oglašava se nevažećom. 
3273 Po^poručnik Stric Ivan, 

vojna pošta 26/767 B. K. 

Ukradena mi je bila spoznavna tab- 
lica za motorno kolo št. S-5041, izdana 
na ime Sešler Jože, avtoprevoznik v 
Trbovljah-Loko 275. S tem jo preklicu- 
jem. 
4085 Sešler Jože 

Izgubil sem spričevalo 2. razreda II. 
realne gimnazije v Ljubljani (na Polja- 
nah), izdano dne 28. junija 1929 na ime 
Setina Franc, roj. 15. V. 1915 v Novem 
mestu in ga e tem preklicujem. 
4146 ' Setina Franc 

Uničeno mi je bilo maturitetno spri- 
čevalo drž. učiteljske šole v Ljubljani 
iz 1. 1940. na ime Setina Miloš iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
4088 Setina Miloš 

Izgubil sem člansko izkaznico OF št. 
290.961, izdano od K0QF v Solčavi in 
prometno knjižico za kolo znamke Ho- 
landija št. 116579 ter jih e tem prekli- 
cujem. 
4081 Štifrar Peter, Solčava 52 

Uničena sta mi bila indeks filozofske 
fakultete univerze v Ljubljani, izdan 
leta 1935. in indeks filozofske fakultete 
univerze v Gradcu, izdan leta 1937. na 
ime dr. Štranear Alojzij iz Ljubljane. 
S teni ju preklicujem. 
4101 Dr. Strancar Alojzij 

Ukradeno mi je bilo spričevalo 4. raz- 
reda tečajne gimnazije v Ljubljani, iz- 
dano leta 1945. na ime Tekavc Franc iz 
Begunj pri Cerknici. S- tem ga prekli- 
cujem. 
4197 Tekavc Franc 

Izgubila sem osebno izkaznico na ime 
Venta Elizabeta, delavka iz Formiina, 
okraj Ptuj, 1er jo s tem preklicujem. 
•4271 Venta Elizabeta 

Leta 1941. mi je bilo uničeno: završno 
spričevalo IV. razreda meščanske šole 
v Ormožu na ime Vertot Mirko iz Runea, 

sedaj stanujoč na 
in donioMiica. S 
navedene listine. 
4119 

/vabit HO, krstni list 
lem   prekl.'riijefn   vse 

Vertot Mirko 

Izgubila sem spričevalo 2. in 3. .raz- 
reda Slomškove meščanske šole v M*1' 
riboru z dne 28. junija 1938, na ii"e 

Julija Virant s Tezna pri Mariboru. S 
tem ga preklicujem. 
4005 Virant Julija 

Izgubil sem osebno izkaznico in pr<\ 
metno knjižico za kolo znamke >\Van- 
derer« št. 675434. obe na ime Vizjak 
Ivan iz Celja, Kovinska' ul. 11. S tei» 
jih preklicujem. 
4075 Vizjak Ivan 

Izgubil  sem osebno izkaznico in iz-!, 
kaznico OF, izdani od krajevnega LO v 
Račni na ime Zabukovec Franc iz Male, 
Ilove gore. S tem ju preklicujem. 
4186 Zabukovec ,Frano. 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdan0 

od bivšega okrajnega N0 v Ribnici in 

izkaznico OF, izdano od okrajnega od- 
bora OF v Riibnici, glaseči se na iin?'. 
Zalar Jože, ter jih s tem preklicujem- 
4241 Zalar Jože 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 014564, dzdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Zaleta 
Avgust iz Ljubljane, Kosovska '•>. S teff 
jo preklicujem. 
4232 ' Zaletel Avgust. 

Izgubila    se    je    zadnja    evidenco*, 
tablica   našega   tovornega   avtomobil3 

»Dodge«  ev. štev. S-6300, med' vozni0 

na cesti Ptuj—Maribor. S tem jo pi*' 
klicujemo. 
4122 Tvornice Zlatorog, Maribor 

Izgubila sem vse svoje dokumente i" 
legitimacije .na ime Zorčič Rozi-Bredj^ 
iz Maribora, Gosposka 18/11. S tem j1" 
preklicujem. ' 
4108 Zorčič Jlozi-Brcil» 

Uničena irii jo bila diploma o dovr- 
šeni vojaški godbeni šoli v Vršcu, iz°a' . 
na 1. XI. 1935. S tem jo preklicujem1, 

Zupanec Ivan, Žolgarjeva ®ß. 
4117 Maribor 

Izgubil   sem   maturitetno   spričeval*, i 
drž. gimnazije v Bitolju na ime ^bogj1 ! 
Stanislav iz Ljubljane. S tem ga prekU" 
cujem. 
4171 žbogar Stanislao   • 

m a ci j a 
Ukradeno mi je bilo: osebna MJjg" 
acija,   izkaznica   kolesa   št. 121»1 '•\, 

potrdilo od registracije obrti, ena J 

kaznica za 5 m blaga za rjuhe. Vse,  *  , 
vodeno listine se glasijo na  i"*?   J . ' 
vortnik Franc, Stolovnik št. 22. •&'w" 
jih preklicujem. j       '-i 

živortnik Franc,'čevljarski inojsiP1 

4063 Stolovnik št. 22. 

Založba: Ustava Uradnega lista LBS J; urednik; Pohai Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d.— vsi v Ljubljani 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik III. Priloga k 71. kosu z dne 9. novembra 1946. Številka 71. 

Vlada Ljudske republike 
Slovenije 

Zap. §t. 8214/2-46 4316 

Sprememba imena 
Ministrstvo za notranje zadevo LRS 

je z odločbo it. 8214/2 z dne 28. X. 1946 
dovolilo spremembo rodbinskega imena 
Zgagi Simonu, roj. 23. X. 1911 v Hudi 
južni, bivajočemu v Tržiču, v »Debe- 
ljak^ 

Ljubljana dno 29. oktobra 1946. 
Iz pisarne min. za notranje zadevo LRS 

Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

1324. 
* Sedež: Ccljo. 

Dan vpisa: 28. oktobra 1946. 
Besedilo:  Borlak Štefan, parna žaga 

,v Št. Juriju ob juž. žel. 
Besedilo odslej: Štelan Borlak, lesna 

industrija Celje — obrat Sv. Jurij pri 
Celju. 

Poslovodja: vpiše se Kopušar Anton, 
Celje. 

Firma se podpisuje tako, da pod pi- 
sano, tiskano ali e štampiljko odtisnje- 
no besedilo firme pristavi Berlak Šte- 
fan ali Kopušar Anton svoj lastnoročni 
Podpis. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. oktobra 1946. 

A I 162/15 

1325. 
Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1946. 
Besedilo:    Crcditanstalt - Bankverein, 

podružnica v Celju v likvidaciji. 
Izbrišejo se člani likvidacijskega od- 

wra Kocovan Ivan, dr. Vrečko Franjo 
10 Martelanc Alojzij. 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 28. oktobra 1946. 

B 2/20 

1326. 
Sedež: Ljubljana, 
^an vpisa: 2. novembra 1946. 

, Besedilo: Ljubljanska kreditna ban- 
*a v likvidaciji. 
f. 

po odločbi zveznega ministrstva za 
«nance v Beogradu z dne 5. X. 1946, 
VI1 St. 17.337, 

a) se vpiše kot likvidator Denarni za- 
°d4 Slovenije v Ljubljani; 

D> se izbrišejo likvidatorji dr. Povh 

Vekoslav, dr. Vrečko Franc in Jankovič 
Jože. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. novembra 1946. 

Rg II B I 42/220 

1327; 
Sedež: Verd pri Vrhniki. 
Dan vpisa: 30. oktobra 194-6. 
Besedilo firmo: Franc Kotnik. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

ljani   z   dne   21.   IX.   1946,   štev. Zp 
1264/46—15. se vpiše prehod lastninske 
pravice na državo FLR Jugoslavijo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 30. oktobra 194G. 

Rg A I 156a/25 

1328. 
Sedež: Maribor. 
Sesedilo: Ucrta Schwab, delikatesna 

trgovina in razpečevanje sira na debelo 
v Mariboru. 

Na podlagi odločbe mestne zaplembe- 
ne komisije v Mariboru od 26. X.  1945, 
opr. št. 2458, se vpiše, da je ta firma 
prešla v državno last FLRJ. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
9 A 85/5 

/      dne 8. oktobra 1946. 

Izbrisi: 
1329. 

Sedež: Brežice. 
Dan izbrisa:, 28. oktobra 1946. 
Besedilo:  Hranilnica  mestno  občine 

Brežice. 
Zaradi vpisa v register državnih pod- 

jetij pri okrožnem ljudskem odboru za 
novomeško okrožje, oddelek za finance. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne. 28. oktobra 1946. 

A III 146/15 

1330. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 2. novembra 1946 
Besedilo:   Sumi,   tovarna  bonbonov, 

čokolade in peciva, R. & S. Hribar. 
Zaradi vpisa v register mestnih go- 

spodarskih podjetij pri finančnem od- 
delku MLO okrožnega mesta Ljubljane. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 31. oktobra 1946. 

Rg A II 190/15 

Zadružni register 

Spremembe in dodatki: 
1331. 

Sedež: Hralo. 
Dan   vpisa:  2.  novemVa   1946. 
Besedilo: Mlekarska zadruga z ome- 

jenim jamstvom ï Hrašah. 

Na skupščini dne 23. VI. 1946 so se 
sprejela nova pravila. 

Ime zadruge odslej: Živinorejska se- 
lekcijska zadruga z omejenim jamstvom 
v Hrašah. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter 
vodi o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovn k in molzno kon- 
trola. Rodovnik mora vediti ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posredu- 
je tako nabavo; 

č) da prevezma od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralni- 
ce in po potrebi predelovalnice mleka; 

e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

f) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske   sejme,   razstave,    premovanja, 
strokovna predavanja4in kar še spada' 
k pospeševanju živinoreje. 
" Zadružni delež znaša 50 din na vsa- 
ke 3 glave živine. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim  zneskom ^plačanih  deležev. 

Priobčitve članom zadruge se nabi- 
jejo na zadružni razglasni deski. Vabilo 
na skupščino se poleg tega pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga poslu- 
je, in pismena vabila vsem članom naj- 
manj 8 dni pred skupščino. 

Uprav: • odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in, 8 članov, ki se volijo 
za dobo 3 let. Vsako leto se izmenja ?/s 
članov. » 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 
jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora^če sta odsotna, pa dva za 'o po- 
oblaščena člana upravnega odbora., 

Izbrišejo se člani upravnega odtiora: 
Burger Jože, Jereb Franc, Lazzarini 
Henrik in Gantar Mirko. 

Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora:  ' 

Guzelj Franc, ekonom, llraše 20, 
Verlič Anton, posestnik, Hraše 33, 
Križnar Lovro, posestnik, Trboje 3, 
Jenko  Franc,  posestnik,  Trboje  59, 
Traven Prane, posestnik: Sv. Valbur- 

ga26, 
Jeraj Janez, posestnik, Smlednik 1, 
Jeraj Eduard, posestnik, Smlednik 39, 
Z'rovnik    Anton,    posestnik,    Zapo- 

ge 13 in 
Bohinc Mirko, posestnik, Zapoge- 11. 
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Spojila se je s to zadrugo Živinorej- 
ska selekcijska zadruga z omejenim 
jamstvom v Smledniku. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
d•o 2. no .oibra 1946. 

Zadr 1 52/7 
* 

1332. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 9. oktobra 1946. 
Besedilo: Nabavljalna in prodajna za- 

druga z omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Vo sklepu skupščine z dne 11. VIII. 

1946 so se spojile  zadruge: Zadružna 
klet v Ljubljani, Nabavna in kreditna 
zadruga uslužbencev finančne kontrole 
v Ljubljani, Nabavna in  prodajna  za- 
druga  v   Št. Vidu   nad   Ljubljano   in 
Osrednja vinarska zadruga v Ljubljani, 
s to zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 8. oktobra 1946. 

Zadr. V 16/4 

1383. 
Sedež: Sodražica. 
Na podlagi a) zapisnika od IV. •. 

1946 I. rednega občnega zbora zadružne 
firme: Nabavna in prodajna zadruga z 
o. j. v Sodražici, Zadr. II 28 in 

b) zapisnika z dne 28. VII. 1946 iz- 
redne skupščine firme Kmetijska na- 
bavna in prodajna zadruga z o. j. v So- 
dražici, Zadr. I 127, 

se v zadružnem registru izbriše pod 
b) navedena zadruga Zadr. I 127 in 
njeni člani upravnega odbora, in sicer: 
Prijatelj Peter, Košir Rudolf, Pšenica 
Jože, Stupica Franc, Cvar Jože, Košnirlj. 
Anton, Perušek Jože, Stare Jože in Ora- 
čem Rudolf. Zadružni člani te preneha- 
joče zadruge pristopijo z vsemi pravi- 
cami in dolžnostmi k pod a) navedem 
zadrugi Zadr. II 28. ki kot sprejema- 
joča zadruga prevzame vsa aktiva in 
pasiva prenehajoče zadrugo Zadr. I 127 
in se spis te zadruge združi s pod a) 
označeno zadrugo. 
Okrožno kot trg, sodišče v Novem mestu 

dne 11. septembra 1946. 
Zadr II 28/3 — Zadr I 127/51—52 

Izbrisi: 
138-1. 

Sedež: Smlednik. 
Dan izbrisa: 2. novembra 1946 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Smled- 
niku. 

Zaradi spojitve z Živinorejsko selek- 
cijsko zadrugo z o. j. v Hrašah. 

flkrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. novembra 1946. 

Zadr III 132/12 

4330 
1835. 
Kk 2/46—233 

Odprava konkurza 
Prezadolženec: Krapež Franc, kavar- 

nar y Ljubljani 

Konkurz, ki je bil razglašen o imo- 
vini prezadolženca s sklepom opr. št 
St 12/34—2, se odpravlja, ker je bila 
razdeljena vsa masa. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1946. 

1336. 
Kk 1/46—98 4331 

Odprava konkurza 
Prezadolženka tvrdka »Mana«, tovar- 

na kanditov in mletje dišav in soli d. z 
o. z. v Ljubljani, Rimska cesta št. 6. 

Konkurz. ki je bil razglašen o imo- 
vini prezadolženke s sklepom opr. št. 
S 37/32—2 se odpravlja, ker je bila raz- 
deljena vsa masa: obenem ee izbriše 
tvrdka iz trgovinskega registra pri 
okrožnem sodišču v Ljubljani, ker je 
prenehala obstajati. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. oktobra 1946. 

To 681/46—2 
Oklic 

4378 

Tožiteljica Gradišek Milka, nameščen- 
ka tovarne vezenin, Bled-Želeče št. 63, 
je vložila proti tožencu Gradišku Loj- 
zetu, ključavničarju (Dovje 109), ne- 
znanega bivališča, tožbo za razvezo 
zakona. 

Razprava bo 31. decembra 1946 ob 
9.30 uri v sobi 140. 

Ker bivališče toženca ui znano, se 
postavlja Poterca Franc, tajnik tega so- 
dišča, za skrbnika, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sam ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče  v Ljubljani 
dne 5. novembra 1946. 

To 588/46—2 4377 
Oklic 

Tožeča stranka Pekarovič Zorka roj. 
Saje, uradnica v umobolnici na Studen- 
cu, je vložila proti Pekaroviču Milenku- 
Paji, bivš. pomorskemu oficirju, sedaj 
nekje v Ameriki, bivališče neznano, 
tožbo radi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo se je dolo- 
čil na 7. decembra 1946 ob 8. uri do- 
poldne , pred tem sodiščem v "sobi 
140/11. 

Ker bivališče- tožene stranke ni zna- 
no, se postavlja tov. Peterca Franc, taj- 
nik Okrožnega sodišča v Ljubljani, za 
skrbnika, ki bo toženca zastopal na nje- 
govo nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sam ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno  sodišče v Ljubljani 
dne 25. oktobra 1946. 

To 777/46 
Oklic 

4311 

Tožeča stranka: Jug Marjeta roj. čerče, 
gospodinja v Mariboru, Kettejeva ul. 27, 
je vložila zoper toženo stranko Juga 
Jožefa, mehanika, sedaj neznanega bi- 
vališča, tožbo na razvezo zakona., 

Ustna javna razprava v tej stvari je 
razpisana na dan li. novembra 194(i ob 
11.30 uri pri tem sodišču, soba št. 84 II. 

Ker bivališče tožene stranke m znano, 
mu je postavljen za skrbnika na čin 
tov. Knez Jože, odvetniški pripravnik 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. Ta 
ga bo zastopal na njegove stroške '.n 
njegovo nevarnost, dokler so toženec 
sam ne javi ali ne imenuje poobla 
ščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 26. oktobra  1046. 

To 873/46—1 312. 

Oklic 
Male Ljudmila roj. Mlinaric, gospo- 

dinja v Mariboru, Ob jarku št. 6. je 
vložila proti Maletu Ivanu, krojaškemu • 
mojstru v Mariboru, Koroška cesta 14f 

s 

sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. Javna ustna razprava v 

tej stvari bo dne 15. novembra 1946 ob 
8. uri pri tuk. sodišču v sobi št. 84/•« 

Ker bivališče toženca ni znano. i"u 

je postavljen Knez Jože. odvetniški pri- 
pravnik pri okrožnem sodišču v Marj- - 
boru, za skrbnika na čin. k! ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in stroške," 
dokler se sam ne javi ali no imenuje 
pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I-» 

dne 17. oktobra 1946. 
* 

l Sp. 242/46—2 1345, 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Lešnik Štefan, rojen 16. VIII. 1897.v- 
llrastovcu, posestnik v Hrastovcu št. 15, / 
sin Štefana in Marije roj. Lešnik, poro; 
čen z Lešnik Justino roj. Marzidovšck», 
je bil dne 10. IX. 1944 odveden o?- 
nemške policije v celjske zapore, bil 
poslan od tam v Maribor in nato v ^a' 
chau, od koder jo bil odposlan v Lem* 
berg (Lwow). Tam jo prišel v bolnic0 

in ee od tam ni več zglasil. 
Ker jo verjetno, da je imenovani 

tam umrl, se uvede na predlog nje- 
govo, žene Lešnik Justino postopanje & 
njegovo proglasitev za mrtvega in se i*" 
daja poziv, da vsakdo, kdor o imenova- 
nem kaj ve, poroča bodisi njegovi žen» 
ali sodišču do 1. marca 1947. 

Po tem roku bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, ođd I-» 

dne 5. novembra 1946. 

I Sp 554/46—3        * 4362 

Amortizacija 
Na  prošnjo  Štirna' Leopolda,  gos11/" 

ničarja v Brežicah, se uvede postopanje 
za   amortizacijo   delnic   Gostilničars« 
pivovarne d. d.  Laško št, 04571-045/° 
in 04576-04580, izdanih dne 16. X. 1»J'., 
glaseče se na. ime  Štirn Leopold, * 
tere je pustil na svojem domu y i»r *' 
žicah   leta   1941.,   ko   ga  je   oWJP<»° 
izgnal. Po vrnitvi iz izgnanstva teh a 

nie Stirn Leopold ni več našel. 
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Imetnik teh delnic se poziva, naj 
Uveljavi svoje pravice v dveh mesecih 
°d dneva tega razglasa, in sicer naj po- 
kaže te delnice sodišču ali pa da ugo- 
vor zoper predlog, ker bodo sicer po 
Jem roku navedene delnice razveljav- 
ljene. 
Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 

Krško 
dne 30. oktobra 1946. 

t Sp 325/46 * 4361 
Amortizacija 

Na prošnjo Zorič Leopolda iz Gore 
sv. Lovrenca št. 16 se uvede postopanje 
za amortizacijo hranilne knjižice Ob- 
činske hranilnice v Krškem št. 11099/ 
5934, glaseče se na ime Zorič Leopold, 
s stanjem per 31. XII. 1945 po din 
2.141.—, katero je Zorič Leopold zgu- 
oil. 

Imetnik te hranilne knjižice se  po- 
diva, naj uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih od dneva tega razglasa, in sicer 
naj pokaže to hranilno knjižico sodišču 
aH pa da ugovore zoper predlog, ker 
bo sicer po tem roku zgoraj navedena 
hranilna  knjižica  razveljavljena. 
Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 

Krško 
dne 29. oktobra 1946. 

IV Sp 1920/46—4 4306 

Amortizacija 
v. Na prošnjo Leskovška 'Ludvika in Jo- 
Klce, trgovcev v Celju, Ipavčeva 14, se 
«vede postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedene vrednotnice, ki sta jo pro- 
•••• baje izgubila, ter se njih imetnik 
P°ziva, da uveljavi svoje praviee v času 
^veh mesecev po objavi v Uradnem h- 
?4 sicer se bo po preteku tega roka 
«reklo, da je vrednotnica izgubila svojo 
Pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
zavarovalna polica za življenjsko za- 

varovanje št 119.131 na ime Leskovsek 
•Ludvik in Jožica, trg. v Celju, izdana 
^1- IX. 1936 od »Jugoslavije«, splošna 
^varovalna družba, podružnica v Ljub- 
lana, zavarovana vsota 25.000.— din. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 29. oktobra 1946. 

•• 96/46-6 4350 

Amortizacija 

£.'osncu baje izgubili, ter se ••• •^- 
"!k- poziva, da uveljavi v dveh mesečin 
Po objavi v uradnem listu svoje pravi- 
Ce> sicer bi se po preteku tega roka iz-, 
••1•• da sta vrednotniei brez moči. 

za 

~"1U. oa sta vrednotniei i 
Oznamenilo vrednotnic: 

. vložni knjižici Kreditnega zavoda 
"Kovino in industrijo v Ljubljani: 
9(?t- 86G6 na ime ëibic Oskar z vlogo 
A«63.81 din DFJ in 

«t. 8667 na ime Roblek Ivan z vlogo 
2-°65.81 din FDJ. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 31. oktobra 1946 

VI Sp 436/46—3 4307 

Amortizacija 
Na prošnjo Vaupotič Franje, učiteljice 

v pok. v Hočah št. 43, se uvede posto- 
panje za amortizacijo spodaj navedene 
vrednotnice, ki jo je prosilka baje iz- 
gubila, ter se njen imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v času dveh me- 
secev po objavi v Uradnem listu, sicer 
se bo po preteku tega roka izreklo, da 
je vrednotnica izgubila svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Zavarovalna polica bivše »Vzajemne 

zavarovalnice« v Ljubljani št. 10.437 
čez din 30.000., prevzeta od Državnega 
zavarovalnega zavoda FLRJ, ravnatelj- 
stvo za Slovenijo v Ljubljani. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odđ. VI., 

dne 28. oktobra 1946. 

Sp   73/46-B/2        * 4363 
Oklic 

o začetku poizvedb radi obnovitve zem- 
ljiško knjige za vložke št. 1 do 72, 141 
do 280 in 459 dalje k. o. Bratonci ter 
za vi. št. 27 k. o Jlarkovci v sodnem 

okraju Murska Sobota 
Z dnem 25. novembra 1946 se začno 

poizvedbe radi obnovitve uničenih zem- 
ljiškoknjižnih vložkov št. 1 do 72. 141 
do 280 in 459 dalje k. o. Bratonci,' dne 
20. novembra 1946 pa se bodo izvršile 
poizvedbe radi obnovitve uničenega 
zemljiškoknjižnega vložka št. 27 k. o. 
Markovei. Poizvedbe glede uničenega 
vložka št. 27 k. o. Markovei se bodo iz- 
vršil' na sedežu sodišča, poizvedbe gle- 
de uničenih vložkov k. o. Bratonci pa 
so bodo vršile v času od 25. novembra 
do 15. decembra 1946 vsak delavnik od 
8. do 17. ure v Bratoncih, v pisarni ga- 
silskega doma. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in vse ostale 
osebe, ki imajo pravno korist od tega, 
da se poizvedo lastninske pravico ali 
da se ugotovi istovetnost sedanjih 
označb parcel s prejšnjimi označbami; 
navajati smejo vse, kar bi utegnilo po- 
jasniti stanje1 stvari in očuvati njihove 
praviee. 

Oni, ki imajo na teh zemljiščih ali na 
nijhovih delih zastavne, služnostne ali 
druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v obnovljene vložke kot 
stara bremena. Prijave teh pravic se 
morejo podajati pismeno ali ustno na 
zapisnik pri okrajnem sodišču v Murski 
Soboti, soba št. 7, ob času poizvedb 
pa glede k. o. Markovei dne 20 novem- 
bra 1946 na sedežu sodišča, glede k. o. 
Bratonci pa od 25. novembra do 15. de- 
cembra 1946 na kraju uoslovanja v Bra- 
toncih v pisarni gasilskega doma. V 
prijavah je natančno navesti pravico in 
vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor 
tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih 
naj se izvrši vpis. Navesti je tudi, na kaj 
se opira prijavljena pravica in na kaj 
zahtevani vrstni red. Prijavne dolžno- 
sti v ničemer ne spreminja to, da je 
pravica, ki jo je treba prijaviti, morda 
očitna iz kakšne listine, ki je že pri so- 

dišču, ali iz kakšne sodne rešitve iiJ. 
Edino pravice in činjenice, za katere so 
upravičenci že vložili prošnje, prijave 
ali listine glede na razglas ministrstva 
za pravosodje z dne 12. VI. 1946, Ur. 
list LRS z dne 26. VI. 1946 št. 169/44, 
se bodo upoštevale uradoma in jih zato 
ni treba vnovič prijavljati. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam ozi- 
roma priložiti k svojim prijavam v 
izvirniku ali prepisu vse spise, izpiske 
iz zemljiške knjige, sodne odločbe ali 
druge listine, kolikor so potrebne za 
obnovitev zemljiške knjige in kolikor 
jih imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Pred  začetkom   poizvedb   bodo   raz- 
grnjeni   vsakomur   v   pogled   posestni 
listi,  seznami  parcel   in  lastnikov  ter 
zemljiškoknjižne mape, in sicer v času 
od 10. novembra do 25. novembra 1946 
v pisarni okrajnega  sodišča  v  Murski 
Soboti, soba št. 7, v času poizvedb pa 
glede k. o. Bratonci na kraju poslovanja 
v Bratoncih, v pisarni gasilskega doma. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 7. novembra 1946, 

* 

Sp 141/46 A/l 4380 
Oklic 

o začetku* poizvedb radi osnovanja nove 
zemljiške  knjige  za  katastrsko  občino 
Ambrus v  sodnem okraju Grosuplje 

Z dnem 2. decembra 1946 se začno 
poizvedbe radi osnovanja nove zemlji- 
ške4 knjige za katastrsko občino Am- 
brus, ki je bila po vojnih dogodkih uni- 
čena. Poizvedbe se bodo vršile v času 
od 2. decembra 1946 do 20. decembra 
1946, vsak delavnik od 8. do 16. ure v 
Ambrusu, v posvetovalnici tamkajšnje- 
ga krajevnega ljudskega odbora. 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
niki, hipotekami upniki in vse ostale 
osebe, ki imajo pravno korist od tega, 
da se poizvedo lastninske pravice ali 
da se ugotovi istovetnost sedanjih oz- 
načb parcel s prejšnjimi označbami; na- 
vajati smejo vse, kar bi utegnilo po- 
jasniti stanje -stvari in očuvati njihove 
pravice. 

Oni, ki imajo na teh zemljiščih ali 
na njihovih delih zastavne, služnostne 
ali druge pravice, prikladne za knjižni 
vpis, naj te pravice prijavijo, če želijo, 
da se vpišejo v novo zemljiško knjigo 
kot stara bremena. Prijave ' teh pravic 
se morejo podajati pismeno ali ustno 
na zapisnik pri okrajnem sodišču v 
Grosupljem, v času od 17. novembra 
1946 do 20. decembra 1946 pa v Am- 
brusu, v poslovalnici tamkajšnjega okrajr 
nega ljudskega odbora. V prijavah je 
natančno navesti pravico in vrstni red, 
ki se zanjo zahteva, kakor tudi zem- 
ljiškoknjižne vložke, v katerih naj se 
izvrši vpis. Navesti je tudi, na kaj se 
opira prijavljena pravica in na kaj zah- 
tevani red. Prijavne dolžnosti v ničemer 
ne spreminja to, da je pravica, ki jo 
je treba prijaviti, morda očitna iz kak- 
šne listine, ki je že pri sodišču, ali iz 
kakšne sodne rešitve itd. Edino pravi- 
ce in činjenice, za katere so upravičenci 
že vložili prošnje, prijave ali listine gle- 



S! rau 490 Stev. •. 

de na razglas ministrstva za pravosodje 
LRS z dne 12. VI. 1946, Uradni list z 
dne 26. VI. 1946, št. 169/44, se bodo 
upoštevale uradoma in jih zato ni treba 
vnovič prijavljati. 

Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam ozi- 
roma priložiti svojim prijavam v izvir- 
niku ah v prepisu vse spise. ' izpiske iz 
iemljuke knjige, sodne odločbe ali dru- 
ge 'istine, kolikor so potrebne za ob- 
novitev zemljiške knjige in kolikor jib 
imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Pred začetkom poizvedb bodo raz- 
grnjeni vsakomur v vpogled posestni 

'listi, seznami parcel in lastnikov ter 
semljiškoknjižne mape od 17. novembra 
1946 do 1. decembra 1946 na kraju po- 
slovanja v Ambrusu, v poslovalnici 
lamkajšnjega krajevnega ljudskega od- 
bora. 

Okrajno sodišče y Grosupljem 
dne 8. novembra 1946. 

Register 
državnih gospodarskih podjetii 

S4. 4374 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2. novembra 1946. 
Besedilo: >Mestna čevljarna • Ljub- 

ljani. 
Poslovni predmet: Izdelovanje raznih 

obuval in popravila ter prodaja čevljev 
v lastnih trgovinah. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za okrož- 
no mesto Ljubljana (odločba št. UMP 
713/46 od 27. avgusta 1946. 

Podjetje zastopata in podpisujeta: Ha- 
lauš Štefan, upravnik v vseh poslih sa- 
mostojno, v računovodstvenih zadevah 
pa kolektivno z Zebre Cirilom, računo- 
vodjo. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 2. novembra 1946. 
F. št. 6800/46. 

05. * 4372 
Sedež: Ljubljana, Komenâkega ul. 1. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestno podjetje »Odejac, 

izilelovalnica prešitih odej r Ljubljani. 
Ustanovitelj podjetja: MLO za okrož- 

no mesto Ljubljana (odločba UMP 713/ 
/46 od 13. septembra 1946. 

Podjetje zastopata in podpisujeta: 
Hribar Janez, upravnik v vseh poslih 
samostojno, v njegovi odsotnosti pu Hri- 
bar Lojzka, namestnik upravnika in po- 
slovodja podjetja. Pooblaščene osebe so 
upravičene podpisovati vse pravne po- 
sle, ki so v zvezi z rednim tekočini po- 
slovanjem, za nabave, investicije in dru- 
go izredne izdatke do višine din 1.000, 
preko tega zneska pa le z odobritvijo 
uprave podjetij. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek • Ljubljani, 

dne 20. oktobra 1946. 
F.. ii. 6714/46. 

66. 4373 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 29. oktobra 1946. 
Besedilo: Mestni pogrebni zavod in 

mestna vrtnarija v Ljubljani. 
Poslovni predmet: Izvrševanje pogre- 

bov, oskrbovanje javnih nasadov in 
parkov. 

Ustanovitelj podjetja: Podjetje je 
ustanovila bivša mestna občina ljublj n- 
ska, ustanovitev podjetja je potrdil MLO 
za okrožno mesto Ljubljana (odločba, 
UMP 713/46 od 13. septembra 1946). 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: Ži- 
lic Stane, ravnatelj, v vseh poslih samo- 
stojno, v računovodstvenih zadevah pa 
kolektivno s Tavčar Ano, računovodjo 
in knjigovodjo, Sivic Silvo, načelnik 
uprave mestnih podjetij, Florjančič Mi- 
lan, referent za knjigovodstvo pri upra- 
vi mestnih podjetij. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 29. oktobra 1946. 
F. št. 6752/46. 

C7. * 4371 
Sedež: Ljubljana, Lingarjeva ul. 1. 
Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Besedilo:  »Mestni  projektivni  biro«. 

. Poslovni predmet: Izdelovanje grad- 
benih načrtov in nadzor nad gradnjami. 

Ustanovitelj podjetja: MLO okrožne- 
ga mesta Ljubljana (odločba UMP 713/ 
/46 od 27. avgusta 1946). 

Podjetje zastopata in podpisujeta: 
arh. Spinčič Ivo, upravnik, v vseh po- 
slih samostojno, v računovodstvenih za- 
devah pa kolektivno z Opeka Hedo, ra- 
čunovodju. Upravnik podpisuje vse 
pravne posle, ki so v zvezi z rednim te- 
kočim poslovanjem za nabave, investi- 
cijske in druge izredno izdatke pa do 
višine din 1.000. preko tega zneska pa 
le z odobritvijo uprave podjetij. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 25, oktobra 1946. 
F. št. 6684/46. 

Razna oblastva 

Kaz. oddel-.k 4381 
opr. št. I. 2889/40 

Oklic 
1. G r a z i o 1 i Emilio, star 56 let, 

Italijan, bivši visoki komisar za Ijub- 
1; nsko pokrajino, po poklicu trgovski 
sotrudnik; 

2. Peseato Constante iz Trsta, 
Italijan; 

3. De P e i r i s Nino. odvetnik iz 
Kopra, star ca 62 let, Italijan; 

4. Z otti •. <5îp iz Trsta, star ca 
54 let, poitalijancen Slovenec, italijan- 
ski državljan; 

5. Zennaro Aldo, odvetnik, star 
ca 40 let, Italijan; 

6. Islingor Kari iz ReKcnsburga. 
star ca 45 let. med okupacijo komisar 
Splošne zavarovalne družbe Jugoslavi- 
ja v Beogradu; 

7. dr. Giordani Ignacij, general- 
ni direktor fašistične zavarovalno usta- 
nove Istituto Nazionale dello Assicura- 
zioni  (Ina)  v Piiinu, Italijan; 

8. dr. Arcidiacono Cosimo, ge- 
neralni poddirektor fašistične zavaro- 
valne ustanove Assicurazioni d'Itali* 
(Assitalia) v Rimu, Italijan, 
se pozivajo, da se kot obdolženci zglase 
k zaslišanju pri javnem tožilstvu okrož- 
ja Ljubljana-mesto, sodna palača, s0^' 
št. 90, med uradnimi urami od 8.-i4, 

ure, in sicer najkasneje do 23. novem- 
bra 1946. 

V primeru, da se imenovani pOzîvu 

no odzovejo, se bo kazensko postopanj6 

nadaljevalo v njihovi odsotnosti. 
Javno tožilstvo okrožja Ljubljana-mesto 

v LJubljani dne 8. novembra 1946. 

4357 

Poklic neznanih dedičev 
V Ameriki je umrl Podlesnik Jakob, 

rojen 29. IV. 1876 v Selu v Jugoslavs 
ein Janeza. Po njem je ostalo nekaj za* 
puščine, a dediči niso znani. Tudi ni 
natančnejših podatkov, iz katerega Sel* 
je bil doma. Sorodniki naj se javijo P'8" 
meno mini trstvu za notranje zadevo 
LRS v Ljubljani in navedejo št 9131/1- 

TU 1171 

4356 

Poziv 
Poštna hranilnica poziva vso osel>e> 

ki imajo pri njej deponirane državo* 
vrednostno papirje iz kakršnega ko'1 

razloga (v depotu kot zastavljenin^ 
kavcijo, garancijo itd.), da predlože ' 
dvojniku pismene priglasitve v snils'u 

pravilnika o izvajanju zakona o koovsf* 
ziji predvojnih notranjih državnih <^ 
gov in obvez z dno 10. septembra • 
(Službeni list FLRJ št. 73), da bi w* 
gla mesto njih predložiti prijave n]'nl" 
strstvu za finance FLRJ radi zamenjaj9 

predvojnih državnih vrednostnih P9ß»/" 
jev v obveznice novega državnega 3 /• 
konvertiranega dolga. 

V priglasitvi mora lastnik vrednost' 
nih papirjev navesti: 

1. ali ima kake druge državne vre* 
.nostne papirje oziroma potrdila pri k9' 
kem drugem zavodu, pri katerem in ' 
kolikem znesku; 

2. ali ima kako druge terjatve, nast«: 
le do 18. aprila 1941 proti kateri drug*, 
državni ustanovi in v kakšnem zneskUf 

3. ali mu jo premoženje zaplenjen* 

Postna hranilnica FfcB/»  ' 
podružnica T Ljubljani 

TU 117* 

Razno 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za finance^ 

VII št. 17.337 z dne 5. oktobra **~ £e 
odrejena likvidacija Dolenje Lendav 
hranilnice d. d. y Dolnji Lendavi JU * 
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likvidacijski orgau je postavljen Denar- 
ni zavod Slovenijo — Centrala Narod- 
no banke FLRJ za Ljudsko republiko 
Slovenijo v Ljubljani. 

S tem se pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Dolenje Lendavske hranilnice d. d. 
v Dolnji Lendavi, da v smislu 7. člena 
pravilnika o postopku pri likvidacij; 
zasebnih kreditnih podjetij prijavijo 
svoje terjatve oziroma dolgove na na- 
slov: Dolenje Lendavska hranilnica d. d. 
* Dolnji Lendavi v likvidaciji. 

Upniki in dolžniki Dolenje Lendav- 
sko hranilnice d. d. v Dolnji Lendavi 
iniajo pravico, da se v roku meseca dni 
°d dne to objave prepričajo o točnem 
knjiženju njihovih terjatev oziroma 
dolgov. Po preteku tega roka veljajo 
knjiženja za verodostojna. 

Ljubljana dno 6. novembra 1946. 
Za Dolenje Lendavsko hranilnico d. rt. 

v Dolnji Lendavi: 
Denarni zavod Slovenije — 

Centrala Narodne banke FLRJ 
2a Ljudsko republiko Slovenijo 

v Ljubljani 

* 4343 
Poziv upnikom in dolžnikom 
•. odločbo ministrstva za finance FLRJ 

vil :t. 17.337 z dne 5. oktobra 1940 je 
odrejena likvidacija Creditanstalt-Bank- 
verein, podružnice v Mariboru in kot 
likvidacijski organ jo postavljen De- 
narni zavod Slovenije - Centrala Na- 
jodno banke FLRJ za Ljudsko republi- 
ko Slovenijo v Ljubljani. 

/> tem so pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Creditanstalt-Bankverein, podruž- 
nice v Mariboru, da v smislu 7. člena 
Pravilnika o postopku pri likvidaciji 
^asebnih kreditnih podjetij prijavijo 
°vojo terjatve oziroma dolgove na na- 
*l0v: Denarni zavod Slovenije — Čen- 

čala Narodne banke FLRJ za Ljudsko 
{^Publiko Slovenijo, podružnica v Mari- 

-, Upniki in dolžniki Creditanstalt- 
,j a,,kverein, podnižnico v Mariboru 
"laJo pravico, da so v roku meseca dni 

^d dno to objavo prepričaj*o o točnem 
klliiženju njihovih terjatev oziroma dol- 
?Ov. Po preteku lega roka veljajo knji- 
*°nja za verodostojna. 

Ljubljana dne 6. novembra 1946. 
Za Creditansfalt-Bankvcrein, 

podružnico v Mariboru: 
Denarni zavod Slovenijo — 

Centrala Narodne banko FLRJ 
.   za Ljudsko republiko Slovenijo 

v Ljubljani 

* .'4341 

Poziv upnikom in dolžnikom 
' ••£ °<••••• ministrstva za finance FLRJ 

Z,11 St. 17.337 z dne 5. oktobra 1946 jo 
^'ejena likvidacija Kreditne banke 
:"{A v Murski Soboti in kot likvidacij- 
S,1 organ je postavljen Denarni zavod 
Slovenijo — Centrala Narodne banke 
• ^KJ za Ljudsko republiko Slovenijo v 
Hubljaui. 

S tem se pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Kreditno banke d. d. v Murski So- 
boti, da v smislu 7. člena pravilnika o 
postopku pri likvidaciji zasebnih kre- 
ditnih podjetij prijavijo svoje terjatve 
oziroma dolgove na naslov: Kreditna 
banka d. d. v Murski Soboti v likvida- 
ciji. 

Upniki   '..  dolžniki  Kreditne  banke 
d. d. v Murski Soboti imajo pravico, da 
se v roku meseca dni, od dne to objavo 
prepričajo o točnem knjiženju njihovih 
terjatev oziroma dolgov. Po preteku te- 
ga   roka   veljajo   knjiženja  za   verodo- 
stojna. 

Ljubljana dne 6: novembra 1946. 
Za Kreditno banko d. d. 

v Murski Soboti: 
Denarni zavod Slovenije— 

Centrala Narodne, banke FLRJ 
zn Ljudsko republiko Slovenijo 

v LJubljani 

4313—3—1 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi rešitve zveznega ministr- 

stva za finance VIL št. 17.337 z. dne 5. 
oktobra 194G je pri 

Hranilnici d. d. na Caukovi (Vashi- 
degkutvidéki  Takarékpénztâr r. t.), 

Hranilnici d. d. v Gornji Lendavi 
(Kelsölendvai Takarékpénztâr r. t.), 

Hranilnici d. d. v Križevcih (Totke 
reszturi Takarékpénztâr r. t.), 

Hranilnici'd. d., v Gornjih Pctrovcili 
(Péterhegyvidéki Takarékpénztâr r. t.), 

Hranilnici d. d. v Pertoči (Perestói 
Takarékpénztâr r. 1.) z dnem 5. okto- 
bra 1946 uveden likvidacijski postopek 
in je za likvidacijskega organa imeno- 
vana Mestna hranilnica v Murski So- 
boti: 

Upniki in dolžniki se pozivajo, da 
najkasneje do 15. decembra 1946 prija- 
,vijo svoje terjatve in dolgove likvida- 
cijskemu organu: Mestni hranilnici v 
Murski Soboti ter so do tega roka pre- 
pričajo o točnem stanju njihovih terja- 
tev oz. dolgov, ker po preteku tega ter- 
mina veljajo za verodostojna knjiženja 
dotičnih kreditnih ustanov. 

V Murski Soboti dne 31. okt. 1046. 
Likvidator 

* 
-   4006—3—3 

Poziv upnikom 
i Nabavljalna in prodajna zadruga z o. 

j. v Ljubljani sporoča, da se jo dne 9. 
X. 1946 vpisala v zadružnem registru 
okrožnega sodišča v Ljubljani spojitev 
spodaj navedenih zadrug z Nabavno in 
prodajno zadrugo z o. j. v Ljubljani. 

Spojilo so so in prenehale obstajati 
naslednje zadruge: 

1. Zadružna klet, z. z o. j., v Ljublja- 
ni; . 
. 2. Nabavna in kreditna zadruga usluž- 
bencev finančne kontrole, z. z o. j. v 
Ljubljani; 

3. Nabavna in prodajna zadruga, z, z 
o. j.. Št. Vid nad Ljubljano; 

4. Osrednja vinarska zadruga, z. z o. 
i y Ljubljani. 

Nabavljalna in prodajna zadruga, z. z 
o. j. v Ljubljani, kot sprejemajoča .za- 
druga, poziva upnike vseh spredaj na- 
vedenih zadrug, da prijavijo svoje ter 
jatve v roku 3 mesecev od dneva poziva 
Nabavljalne   in   prodajne   zadruge    v 
Ljubljani, Masarykova c. 15. 

Upravni odbor 
Nabavljalne in prodajne zadruge 

v Ljubljani 

Izgubljeno listine 

Izgubila sem spričevalo o nižjem te- 
čajnem izpitu realne gimnazije v Ma- 
riboru, izdano leta'1934. od ravnatcii- 
stva gimnazije na' ime ČeniiČ Bari ca iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
4335 Adamič-Čcniič Burica 

•Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od KOOF na Jesenicah (Gor.) na ime 
Ambrožič  Marjeta iz Mevkuša  16  pri 
Gorjah. S tem jo preklicujem. 
4368 Ambrožič Marjeta 

Izgubil sem osebno izkaznico in le- 
giliniacijo OF št. 143.834, izdani na ime 
Bauer Jožef  iz Laz 4 pri  Kočevju.  S 
tem jih preklicujem. 
4305 Bauer Jožef 

Izgubila sem osebno izkaznico .štev. 
01.993, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Cižman Slavka u Ljublja- 
ne. S tem jo preklicujem. 
4332 Čižtmui Slavka 

Uničeno'mi je bilo spričevalo 1. razr. 
klasične {rimu. v Ljubljani, izdano le I a 
1931. na ime Goljat Ivan iz Ljubljane. 
S tem ga preklicujem. 
4348 Goljat Ivan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izkazni- 
co OF, prometno knjižico, vojaško od- 
pustnico, člansko izkaznico naba\ne i:; 
prodajno zadruge, vse na ime Goropev- 
šok Franc, Kaplja vas 39, p. Sv. Pavel 
pri Preboldu. S tem jo preklicu jem. 
4365 ; GoropevSek Franc 

Uničeno mi je bilo maturitetno spriče- 
valo državne klasične gimnazije v Ma-. 
riboru, izdano leta 1935. S tem ga pre- 
klicujem. 

Gujzuik Franc, 
4179 Ljubljana, Vilharjeva 2 

Izgubil" sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa znamke sNSUc št. S—OOOR, 
izdano od uprave narodne milic© na 
ime Hreščak Matko iz Ljubljane. S tom 
jo preklicujem. 
4326 Hreščak Slatko 

Izgubil   sem   osebno   izkaznico   š-t. ' 
11218, izdano od 0L0 Ljutomer, in »pro- 
metno izkaznico za kolo št. 1774««•"••»• 
Janežič Ivan, Brebrovnik št. 42. 
4366 «Tanežič Imtn 

Izgubila- sein • osebno izkaznico St.. 
1-1-240, izdano od 0L0 Ljutomer, glasečo 
še na ime Janežič Justina iz Brebrov- 
nika št. 42. S tem jo preklicujem. 
4367 -    '— Janežič Justina 

Izgubila sem osebno izkazni-o, izdano 
cd komande NM  v Ljubljani na  mie 
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Jenko Rozalija iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
1321 Jenko Hozalija 

Izgubila sem spričevalo 1. razr. mešč. 
k)le v Smihelu pri Novem mestu, izda- 
no !eta 1931. na ime Jerič Amai, ja iz 
Ljubljane.  S tem ga  preklicujem. 
1329 Jerič Amalija 

Izgubil   sem   potrošniško    nakaznico 
[—G 33.553 na ime Klančnik Stanko :z 
5v. Petra v Sav. dolini št. 5 in jo s tem 
arekličujem. 
1340 Klančnik Stanko 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 346 
aa ime Kolar Ivan, Središče ob Dravi, 
zdano od KLO Obrez pri Središču. Iz- 
rabljena je bila 21. X. 1946 v Čakovcu, 
s tem jo preklicujem. 
1323 Kolar Ivan , 

Izgubil sem evid. tablico št. S—3733 
ta motorno kolo. S tem jo preklicujem. 

Kralj Franc, 
1308 "Dobova 17 pri Brežicah 

Ukradene so bile osebna izkaznica na 
ime  Križaj Julija iz Gorenje vasi 36, 
KLO  Reteče, družinska  nakaznica  za 
pet oseb na ime Križaj Janez iz Gore- 
nje vasi 36 in blagovne nakaznice na 
ime Križaj Janez,  Gorenja vas 36 za 
120 točk, Križaj Julija 90 točk, Križaj 
ilarija 116 točk, Križaj Ivan 90 točk in 
Križaj Viktorija 70 točk, vsi iz Gorenje 
rasi 36. S tem jih preklicujemo. 
t322     -    Križaj Janez, Križaj Julija, 

Križaj Marija, Križaj Ivan, 
Križaj Viktorija 

Ukradene so mi bile osebna izkazni- 
ca, legitimacija OF, železničarska legi- 
timacija, prometna knjižica za kolo in 
objava za .vožnje s progovnim vozičkom, 
izdana od uprave Z~ž. železnic v Ljub- 
ljani, vse na ime Kukovica Alojz iz 
Kresniških poljan 45. S tem jih prekli- 
cujem. 
1328 Kukovica Alojz 

Uničeno mi je bilo spričevalo 2. razr. 
mešč.' šole v Mostah pri Ljubljani, iz- 
dano leta 1938. na ime Lenarčič Milan 
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
1337 Lenarčič Milan 

Uničeno mi je bilo diplomsko spriče- 
ralo delovodske trradbene šole v Ljub- 
ljani, izdano leta 1936. na ime Marin- 
ček Janez iz Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
1304 Marinček Janez 

Izgubila sem spričevalo in izkaz o 
dovršeni osemrazredni ljudski šoli na 
Vrhniki z dne 28. junija 1937 na ime 
Merlak Francka z Verda pri Vrhniki. 
S tem jih preklicujem. 
4364 Merlak Francka 

Izgubila sem potno dovolilnico za co- 
no B, izdano 31. X. 1946 od kraj. LO v 
Vodnjanu (Istra) na ime Nadanić Lju- 
bica iz Juršičev (Istra). S tem jo pre- 
klicujem. 
4333 Nađanić Ljubica 

Izgubili so se dokumenti za osebni 
avto znamke DKW Opekarne Kozaki, 
eno potrdilo o plačani taksi za ieto 
1945 46. in eno potrdilo o registraciji 
št. 6031. S tem jih preklicujemo. 
4310   Opekarna Košaki pri Mariboru 

Izgubil sem železničarsko legiMmacj- 
jo št. 128397, osebno izkaznico št. 0437S4 
in legitimacijo OF št. 70359, vse na ime 
Peče Alb,n iz Ljubljane, Frankopanska 
12. S tem jih preklicujem. 
4358 Peče Albin 

Izgubil   sem   pomočniško  spričevalo 
torb. stroke, izdano od združenja obrt- 
nikov leta 1927 na ime Pere Drago iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
4375 Pere Drago 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 186, 
izkaznico OF, izkaznico LMS. izdane od 
krajevnega LO v Ribnici na ime Pirko- 
vič Eda in oblačilni nakaznici na ime 
Štefančič in Zalar. izdani od krajev- 
nega LO v Ribnici. S tem jih prekli- 
cujem. 
4379 Pirkovič Eda, 

Ribnica 

• Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od komande NM v Ljubljani in iz- 
kaznico OF, izdano od Četrti Rakovnik 
na ime Pišot Genovefa iz Ljubljane. S 
tem ju preklicujem. 
4336 Pišot Gcnovcla 

Izgubil sem odpustno spričevalo os- 
novne šole v Dev. Mar. v Polju, izdano 
leta 1£27. na ime Porenta Anton iz Slap 
32, ob. Polje. S tem ga preklicujem. 
4347 Porenta Anton 

Izgubila se je listnica z 2 osebnima iz- 
kaznicama št, 11 in 12 na ime Franc 
Potočnik in Marija Potočnik, izdanima od 
KLO Sakušak, okraj Ptuj, družinska iz- 
kaznica in poročni list. S tem jih pre- 
klicu j e va. 
4309 Potočnik Franc, 

Potočnik Marija 
Izgubila sem spričevalo o nižjem te- 

čajnem izpitu, izdano leta 1940. od rav- 
nateljstva H. drž. žen. real. gimn. v 
Ljubljani na ime Rajner Marija iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
435C Rajner Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Kranju in vojaške 
dokumente, izdane cd vojaške koman- 
de v Kranju na ime Ropret Peter iz 
Rupe pri Kranju. S tem jih preklicu- 
jem. 
4353 Ropret Peter 

Izgubil sem nakaznico za kurivo seri- 
ja A, št. 01224, izdano od MLO, odsek 
za kurivo v Ljubljani na ime Sila An- 
drej iz Ljubljane, Linhartova 14. S tem 
jo preklicujem. 
4325 Sila Andrej 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani, izdano na 
ime Slapar Anton iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
4351 Slapar Anton 

Izgubila sem oblačilno nakaznico I R 
št. 044553 m jo s tem preklicujem. 

Sino'.čnik Elizabeta, 
4370        Šmartno 82, p. Slovenj Gradec 

Izgubil sem spričevalo 1. razr., izda- 
no 1931. leta od I. drž. reah gimn. v 
Ljubljani in pomočniško spričevalo torb. 
stroke, izdano od Udruženja obrtnikov 
v Ljubljani leta 1936. na ime Smolnik 
Ivo iz Ljubljane. S lem ju preklicujem. 
4376 Smolnik Ivo 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od'k:r!. LO v Starem trgu pri Rakeku, 
na ime Srpan Anton iz Nadleska. S tem 
ga preklicujem 
4338 Srpan Anton 

Izgubila sem evid. tablico za motorno 
kolo, znamke »PUCIK št. S-9918, izdano 
od okrožnega LO, prometni odd. v •••?" 
Ijani na ime Starman Martina iz Trži- 
ča. S tem jo preklicujem. 
4317 Starman Martina 

Oglašavam kao nevažeće uverenje o 
demobilizaciji broj 291/459, izdato od 
štaba I. prolet. div., koje sam izgubila. 
4327 Štupar Smilja 

Izgubil sem začasno izkaznico za ko- 
lo št. 7861, izdano od notranjega odreka 
v Murski Soboti. S tem jo preklicujem. 

Siplič  Ludvik, 
4324 Gorica,   pošta  Puconci 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od  komande NM  v  Ljubljani ' na  imp 
Štojs Gabrijel iz Studenca pri Sevnici- 
S tem jo preklicujem. 
4320 Stojs Gabrijel 

Ukradena mi je bila potrošniška na* 
kaznica I—R št. 079201, izdana od OL0 
v Ptuju na ime Toplak Franc, vojni ''n' 
valid iz Hajdine. S tem jo preklicujem- 
4344 Toplak Franc 

Izgubila so je evidenčna tablica i°" 
vornega avtomobila GMC št. S-9875,  z- 
dana od uprave Narodne milice v Ljub* 
Ijani. S tem jo preklicujemo. 
4359 aUstcks«, Ljubljana -• 

Vojna knjižica br 687.745, izdata od 
komande ljublj. vojnega područja ll 

Ljubljani i uverenje, izdato od komando 
IV. Armije na ime Verhek Vladimir i'-" 
gubljeni jesu i oglašavaju se nevaže- 
ći m. 
4339 . Vcrhck Vladimir 

Vojna knjižica br. 390.923, izdata od 
štaba II. motorizovane brigade na ime 

Vučetić Lazar izgubljena je i oglašava 

se nevažećom. « 
4315 Vučctie* Lazar 

Izgubil  sem  železniško legitimacijo» 
izdano od železniške uprave v Ljublja* 
ni na ime Zupan Alojz iz Kranjske g°" 
re. S tem jo preklicujem. 
4346 Zupan Alojz: 

Izgubil   sem   maturitelo ••^•3^ 
klasične gimnazije v Mariboru, izda"a 
leta 1934. od ravnateljstva navedeneg» 
zavoda na ime Žavcer Pavel iz Seim0 

ob Dravi. S tem ga preklicujem.     , 
4314 2nvMr Pare) 4314 

Založb«: Uprava Uradnega lista LUS; urednik: Pohai Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d, — vsi v Ljubljani. 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
1337. 

Dan vpisa: 25. oktobra 1946. 
Sedež: Ljubljana. 
Besed.lo: Josip Čcmažar. 
Po odločbi okrajnega sodišča v Ljub- 

!jani z dne 28. septembra 1946, št. Zp 
1192/40—15,  se  vpiše  prehod firme v 
last drŽave FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 23. oktobra 1946. 

Rg A VII 100,5 

Zadružni register 

1338. Vpfsi; ' 
Sedež: Ivančna gorica. 

:    Dan vpisa: 7. novembra 1946. 
Besedilo:    Stanovanjska   zadruga    z 

°nicjcnim jamstvom. 
„vZadruga je bila ustanovljena na skup- 
ini dne 18. VIII. 1946 za nedoločen 
cas. 

Namen zadruge je: priskrbeti svojim 
članom cenena in zdrava stanovanja z 
aktivizacijo materialnih sredstev in ,de- 
«>vne sile posameznega člana, ki si z 
^družno pomočjo ustVarja svoje stano- 
vanje in ga v njej upravlja skupno z 
°3talimi zadružnimi Člani. 

zadruga dviga splošno stanovanjsko 
•raven tudi na ta način, da vključuje v 
?v°j delokrog tudi skrb za stanovanjsko 
«premo in pohištvo ter skrb za postavi-' 
Jßv skupnih zadružnih naprav in usta- 
J)°v kot otroških jasli, zavetišč, prbsto- 
*°v.za kulturno in družbeno udejstvo- 

. j.anJe, telesno-vzgojnih naprav, počitni- 
Mjih domov itd.   ' 

Zadružni delež znaša din '500.—, ki 
e Plača ob vstopu v zadrugo. 
vsak zadružnik jamči s 30kratnim 

leskom vpisanih deležev. 
Priobčitve članom zadruge se objavijo 

£a zadružui razglasni deski. Vabilo na 
*k°r se objavi poleg tega v zadružnem 
^asilu »Nova zadruga« in pošlje pisme- 
n° vsem članom 8 dni pred zborom. 

Upravni odbor tavljajo predsednik, 
{^Predsednik, tajnik in toliko članov, 
?°hkor šteje zadruga stanovanjskih dru- 
ln- Zadrugo zastopa upravni odbor. Za- 

fllo podpisujeta po dva člana upravnega 
^b°ra, katerih cnega sme nadomeščati: 
1 S^aščeni uslužbenec zadruge. 

^tani upravnega odbora so: 
jj^agar Ivah, poslovodja, Ivančna go- 

fave 
Pajk Franc, čevljar, Hudo, 
Bervar. Avgust, knjigovodja, Ivančna 

gorica, 
Baltic Stane, čevljar, Stična, 
Kavšek Avgust, mizar, Veliko Črnelo, 
Jaklič Vinko, poslovodja, Ivančna go- 

rica, 
Tomšič Ana, gospodinja, Hudo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. novembra 1946. 

Zt 95/46 — Zadr V 115/1 

1339. 
Sedež: St. Lenart. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Brezi- 

na, Bukovšek, Črna, Cundrovec, Št. Le- 
nart, Gorenji Št. Lenart, Trnje, Zakot.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 
Brožiec-okolica v Št. Lenartu. 

Zadruga je ustanovljena 6. oktobra 
1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terensko razmere in 
izdela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi vi- 
šino obremenitve v delu*in denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
noshili in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

•   č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega- strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem* načrtuj 

f) da po možnosti, od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti,iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti; 

g) da nabavlja svojim članom po po- 
trebi vse gospodarske potrebščine 
vključno živino, dokler se v kraju ne 
ustanovi samostojna živinorejska za- 
druga; 

h) da ob vremenskih in drugih ne- 
zgodah daje svojim članom pripomoć iz 
poslovnega prebitka. 

Zadružni delež znaša 100 din. Jam- 
stvo je omejeno. Vsak zadružnik jamči 
še z desetkratnim zneskom vpisanih 
deležev. Zadružni deleži se ne obre- 
stujejo in se,nanje ne izplačujejo'divi- 
dende. 

Upravni'odbor sestavljajo predsednik, 
tnimk,' blagajnik, " morebitni načelniki 
odsekov in 8 odbornikov. Zadrugo za- 

stopa upravni odbor ali tisti, ki ga po- 
oblasti upravni odbor, njeno firmo i a' 
podpisujeta po dva člana upravnega o< - 
bora • ali po en član upravnega odboi a 
in en pooblaščen uradnik, ki mora biti 
prej prijavljen radi vpisa v zadruži d 
register. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge se objavljajo na zadružni deski. 

Člani prvega upravnega odbora so: 
Lepšina Jože, pos., Cundrovec št, 11, 

predsednik, 
Zdolšek Jože, pos., Črne št. 45, pod- 

predsednik, 
Canjko Anton, pos., Št. Lenart št, 5 7, 

tajnik in blagajnik, 
Novak Franc, pos., Št. Lenart št. 83, 

odbornik, 
Kragl Franc, pos:, Brezina 76, od- 

bornik, 
Bratanio Franc, pos., Bukovšek št. 11, 

odbornik, 
Pečnik Anton, pos., Zakot 5, odbornik, 
Novak Anton, pos., Gorenji Št. Lenart 

št. 1, odbornik, 
Vogrinc Franc, pos., Trnje št. 8, od- 

bornk, 
Žabkar Anton, pos., Črne 17, odbornik, 
Ogorevc Jože, pos., Cundrovec 3, od- 

bornik, . 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 15. oktobra 1940. 
Zt 60/46 — Zadr. II 120/1 

* 
1340. 

Sedež: Ziibukovje. 
(Okoliš obsega kraje: Zabukovjo, Pod- 

gorje, Mrzla planina, Strajne v okraja 
Krško.) _ 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Zalnikovju. 

Zadruga je ustanovljena dne 13. av- 
gusta 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: '  , 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in 
izdela obnovitveni načrt'za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskep a 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del.za vsakega posameznega člara 
in za celotni okoliš; nadalje določi vi- 
šino obremenitve v delu in denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih; služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); . '   ' 

č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdqluje, 
zbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da-s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem načrtu; 
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f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
f-e ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende. 

Uprav..i odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blagajnik in dva odbornika. Za 
drugo zastopa upravni odbor ali tisti, ki 
ga pooblasti upravni odbor, njeno firmo 
pa podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora ali po en član upravnega odbora 
in en pooblaščen uradnik, ki mora biti 
prijavljen registrskemu sodišču. 

Razglasi in priobčitve zadruge članom 
so nabijejo na zadružni razglasni deski. 
_ Člani prvega upravnega odbora so: 

Povodnik Leopold, kmet v Zabukovju 
št. 13, predsednik, 

Grilc Jožef, kmet v Mrzli planini 
št. 18, tajnik, 

Klenovšek Lenart, kmetski sin v Mrzli 
planini št. 12, blagajnik, 

Munko Rudolf, kmet v Podgorju št. 19, 
odbornik, 

Gane Mihael, kmet v Strajnah št. 17, 
odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 30. avgusta 1946. 
Zt 57/46 — Zadr. II 117/1 

Spremembe in dodatld: 
1341. 

Sedež: Ccljo. 
Dan vpisa: 28. oktobra 1946. 
Besedilo: Volksbank Cilli z. z o. j. v 

Celju. 
Na podlagi odloka izvršnega odbora 

okrožnega LO v Celju z dne 8. X. 1946, 
št. 1330,46, je odrejena likvidacija. 

Likvidatorji: 
Koruza France, zadružni revizor, 

Ljubljana, Einspielerjeva 21, 
Grobelnik Tone, uradnik Ljudske po- 

sojilnice v Celju, 
Štajnpihler Jože, uradnik Denarnega 

zavoda v Celju, 
Plahutnik Jože, uradnik Ljudske po- 

sojilnice v Celju. 
Likvidacijska firma: kakor doslej z 

dostavkom >v likvidaciji«. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisuje- 

jo likvidacijsko firmo tako,  da vedno 
po dva izmed njih pristavita syoj last- 
noročni podpis pod pisano, tiskano ali 
z žigom odtisnjeno besedilo firme Volks- 
bank r. z. z o. z. v Celju, prej Hranil- 
no in posojilno društvo z n. z. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 28. oktobra 1946. 

Zadr 6/29 
* 

1342. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. novembra 1946. 
Besedilo: Krznarska nabavljalna za- 

druga z omejenim jamstvom v Ljub- 
ljani. 

Na podlagi odločbe MLO z dne 31. ok- 
tobra 1946, št 16097/46, jô prešla za- 
druga v likvidacijo. 

Likvidatorja: Dolenc Josip, Ljubljana, 
Sv. Petra c. št. 19 in Guštin Anica, urad- 
nica pri MLO, Ljubljana, Bezenikova 
ul. 27. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisu- 
jeta skupno likvidacijsko firmo tako, da 
pod besedilom zadruge pristavita svoja 
lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. novembra 1946. 

Zadr IV 9S/8 
* 

1343. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. novembra 1946. 
Besedilo: Nabavna, prodajna in proiz- 

vajalna zadruga mesarjev v Ljubljani, 
zadruga z omejenim jamstvom. 

Na podlagi odločbe MLO z dne 31. ok- 
tobra 1946, št. 16096/46, je prešla za- 
druga v likvidacijo. 

Likvidatorja: Javornik Ivan, mesar, 
Ljubljana, Domobranska cesta in Jakše 
Slava, uradnica MLO, Ljubljana, Tyrše- 
va cesta. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom »v likvidaciji«. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisu- 
jeta skupno likvidacijsko firmo tako, da 
pod besedilom zadruge pristavita svoja 
lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. novembra 1946. 

Zadr IV 112/6 

1344. 
Sedež: Trebnje. 
Besedilo: Nabavljalna in prodajna za- 

druga z omej. jamstvom v Trebnjem. 
Na podlagi zapisnika izredne skup- 

ščine z dne 24. II. 1946 in zapisnika seje 
upravnega odbora od 31. III. 1946 se v 
zadružnem registru pri obstoječi za- 
družni firmi izbriše izstopivši član 
upravnega odbora Kotar Franc .iz Vel. 
Loke, vpiše pa novoizvoljeni član uprav- 
nega odbora Kolenc Alojz, posestnik v 
Dolenjem Podborštu. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 21. oktobra 1946. 
Zadr I 71/19 

To 867/46 
Oklic 

4447 

Tožeča stranka Emeršič Franc, mizar 
v Studencih pri Mariboru, Aleksandrova 
c. 1, je vložila zoper toženo stranko 
Emeršič Marijo roj. Sever, gospodinjo v 
Mariboru, Delavska ul. 10, sedaj nezna- 
nega bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je razpisana na 
dan 23. novembra 1946 ob 8. uri pri tem 
sodišču, v sobi št. 84/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
ji sodišče postavlja za skrbnika na čin 
tov. Kneza Jožeta, odvetniškega priprav- 
nika pri okrožnem sodišču v Mariboru, 
ki jo bo zastopal na njene stroške in 
na njeno nevarnost, dokler 'se toženka 
sama "ne javi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrcžno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 31. oktobra 1946. 

To 861/46 4448 
Oklic 

Tožeča stranka: Švajgliofcr Marija 
roj. Mlinaric, Maribor, Kneza Koclja ul. 
19, je vložila zoper toženo stranko 
Švajghoferja Ivana, ključavničarja Vxl 

mestnem gradbenem uradu v Mariboru, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
vezo zakona. 

Ustna javna razprava je razpisana na 
dan 23. novembra 1946 o poli 9. uri pri 
tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, ji sodišče postavlja za skrbnika na 
čin tov. Kneza Jožeta, odvetniškega pri- 
pravnika pri okrožnem sodišču v Mari- 
boru, ki bo toženca zastopal na njegove 
stroške in njegovo nevarnost, dokler so 
sam ne javi ali ne imenuje poobla- 
ščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 
dne 31. oktobra 1946. 

* 
I Sp 814/46-2 4398 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Grilc Franc, partizansko ime >Bri- 
nar«, roj. 5. XII. 1911 v Ribnem št. 49, 
pristojen v Ribno pri Bledu, čevljarski 
mojster, nazadnje bivajoč v Ribnem št. 
49, je odšel meseca julija 1941 k parti; 
zanom, in sicer v Jelovški odred. Na poti 
od Jelovce na škofjeloško območje me- 
seca maja 1944 je ob nemški in belo- 
gardistični ofenzivi izginil in od takra* 
dalje ni o njem nobenega glasu. 

Ker je verjetna domneva, da je ime- 

novani v tej ofenzivi padel, se uvede 
na predlog sestre Grilc Julijane z Je- 
senic, Cankarjev trg 1, postopanje za 

njegovo proglasitev za mrtvega. Komur 

je o Grilcu Francu kaj znano, naj \° 
javi sodišču ali skrbniku Rihterju Mir- 
ku, tusod. uradniku, do 1. jan. 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 21. oktobra 1946. 

I Sp 815/46-2 * 4397 
Grilc Janez, roj. 8. III. 1907 v Rib' 

nem 49, pristojen v Ribno pri Bled«» 
tesar, nazadnje stanujoč v Kranju, Ie 

odšel dne 13. jul'ja 1912 k partizanom 
v Gubčevo brigado, in je bil v miner- 
skem vodu. Dne 22. X. 1943 je po h11' 
dem napadu Nemcev in belogardistov 
na Dolenjskem padel. Ker je podana 
domneva, da Grilc Janez ni več meo 
živimi, se uvede na predlog njegovo 
sestre Grilc Julijane z Jesenic, Cankar- 
jev trg 1, postopanje za njegovo progla- 
sitev za mrtvega. 

Komur je o njeni kaj znano, naj t0 

javi sodišču ali skrbniku Rihterju Mir- 
ku, tusod. uradniku, do 1. jan. 1947. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 21. oktobra 1946. 

I Sp S03/46-2       * 4t°2 

Podobnik Anton, roj. 8. I. 1908 v 4' 
Lipnici št. 15, pristojen v Kamno £or jfđ' 
delavec, nazadnje bivajoč  Zg. I^P11 
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št- lö, .je duo 15. junija 1943 odšel k 
Partizanom, v  Prešernovo  brigado. 

Nazadnje je bil v Zirovskem vrhu, in 
to meseca avgusta istega leta, kjer so 
Nemci hudo napadali. Domneva, da je 
iakra! padel, ker ni več nobenega glasu 
0 njem, je torej utemeljena. 

Na predlog Vidic Ivane, gospodinje 
iz Zg. Lipnice Št. 20, se uvede posto- 
panje za proglasitev pogrešanca za 
mrtvega. 

Komur je o Podobniku Antonu kaj 
znano, naj to javi sodišču ali pa skrb- 
niku R'h'.crju Mirku, tus. uradniku do 
1. I. 1947. 

" Po preteku tega roka se bo končno 
sklepalo o tem predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 29. oktobra 1946. 

\ * 4099 
v 

I Sp 832/46—2 
Resnik Leopold, roj. 10. XI. 1911 v 

Dol. Straži, pristojen v Dol. Stražo, tov. 
delavec, nazadnje bivajoč v SI. Javorj 
»'kn š. 2, je odšel meseca januarja 1945 
k partizanom v dopolnilni bataljon 31. 
divizijo na Primorsko. S Primorskega 
•z jo vrnil meseca februarja nazaj v 
ùiovemjo in, je v Sovodnjah pri Žireh 
uaje padel in tam tudi pokopan. 

Komur je o Resniku Leopolda kaj 
znano, naj l(> j~<vi sodi^u •• skrbniku 
minerju Mhku. uradniku tega .sodišča, 
uoi. februarja 1947. 

1 o ))reteku tega roka se bo končno 
°4ic?ilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 4. novembra 1917. 

1 Sp 83G/46-2        * 4403 
ftozman Valentin, roj. dne 6. maja 

1.J22 v ICamnjah, žel. delavec, nazadnje 
stanujoč- v Kamnjah št. 34, je odšel k 
Partizanom, še isto leto pa so ga ujeli 
"emci in odvedli v taborišče Mauthau- 
6en, od koder se ni več javil. 

Ker ja mogoče domnevati, da imeno- 
vanega ni več med živimi, se na pred- 
*°K   Rozmana    Valentina,    posestnika, 

,   zamaje št. 34, p. Boh. Bistrica, uvede 
N.Postopanje   za   njegovo, proglasitev za 

nirtvega. 
Komur je o Rozmanu Valentinu kaj 

znano, naj to javi sodišču ali skrbn'ku 
l'iliterju Mirku, tus. uradniku, do 1. fe- 

' bl'uarja 1947. 
•Po tem roku se bo končno odločilo p 

Pr&dlogu. , 
Okrajno sodišče na Jesenicah 

dne 2. novembra 1S46. 

1 Sp 787/46—2       * 4401 

" Smolie Anton, rojen 20. I. 1911 v Dol. 
^bukovju na Dolenjskem, nazadnje za- 

' Poslen kot kovač v tovarni KID na Je- 
ricah, je bil 13. XII. 1943 odveden po 
norn?i{j policiji neznano kam. 

•   Ker cd tedaj ni nobenega irlasu vet- • 
°.niem. je ufemoljena domneva, da ga 

. fii več med živimi 

Zato se na predlog njegovega očeta 
Smoliča Antona, užilkarja v Dol. Zabu- 
kovju 16, uvede postopek za proglasitev 
pogrešanca za mrtvega. 

Komur ;e o Smoliču Alojzu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbn'ku Rihterju 
Mirku, tusod. uradii.ku, do 1. I. 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 19. oktobra 1946. 

I Sp 819/46—2        * 4400 
Stele Janez, roj. dne 27. sept. 1912, 

nazadnje stanujoč na SI. Javorniku, je 
odšel' dne 26. IX. 1944 k partizanom. 
Bil je v Novi Štifti v oficirski šoli. S 
svojo sestro Trobevšek Marijo, gospo- 
dinjo iz Kamnika (vila Megler), je zad- 
njič govoril dne 12. XII. 1944. O božiču 
so bile na Štajerskem hude bitke in od 
tedaj je pogrešan. Ker je mogoče do- 
mnevati, da Stele Janez ni več živ, se 
uvede na pre'dlog njegove žene Stele 
Justine iz Mekinj 74, postopanje za nje- 
govo proglasitev za mrtvega. Komur je 
kaj znano o njem, naj to javi sodišču ali 
skrbniku Rihterju Mirku, tus. uradniku, 
do 1. januarja 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
.dne 21. oktobra 1946. 

I Sp 831/40-2        * 4404 
Tonejc Franc, rej. 18. avgusta 1S00 na 

Jesenicah, pristojen na Jesenice, bivši 
tov. delavec, nazadnje stanujoč v SI. 
Javorn'ku 90, je odšel 15. maja 1944 k 
partizanom, in sicer v III; bataljon, 
Gradnikova brigada. Po sporočilu nje- 
govega vodnika Pcdgornika Antona, se- 
daj pri vojnem odseku v Radgoni, 
so bili 1. aprila 1945 obkoljeni ter ga 
od takrat naprej ni več videl; Zato'je 
verjetno, da je padel. 

Na predlog Rotar Jerice z Jesenic, 
Tomšičeva 16, se «vede postopanje za 
proglasitev pogrešanca za mrtvega. 

Komur je o Tonejcu Francu kaj zna- 
no, naj to javi scd'šeu aH skrbniku R:h- 
fèrju Mirku, uradniku tega sodišča, do 
1. februarja 1947. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 4. novembra 1946.    ** 

Ok 203/46—4 ; - '    , 4423 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Pečovnik Simon, rojen. 28. X. .1902 na 
Vranskem, sin Marl'na in Marije roj. 
Vesel, oženjen, čevljarski mojster iz 
Šmartnega št.-25. pod-Šmarno goro, na- 
zadnje borec- 2. čete, II. bataljona Pre- 
šernove brigade, je pogrešan od nenad- 
nega nemškega napada na njegovo edi- 
nico prf Idriji z dne 18. III. 1944. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonfta. domneva smrti, se 
uvede na" prošnjo Pečovnik Frančiške, 
ro5D0dinje, Šmartno pod Šmarno, coro 
št. 25. postonanje za progl!isitev pogre- ' 
Kanca 7,a mrtveca ter se izdni-i poziv, da 
se o njem poroča sodišču ali s tem po- ' 

stavljenemu    skrbniku    tov.    Pečovn •- 
• Frančiški. 

Pečovnik Simon se poziva, da ?e zgla 
si pri podpisanem sodišču ali d'rugac\ 
da kako vest o seb;. 

Po 15. I. 1947 bo sod'šče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. novembra ÌS-16. 

* 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

VII Sp 404/46-2 . 4432 
Babošek Rudolf, železničar iz Sv. Lo- 

vrenca na Dravskem polju št. 104, roj. 
15. maja 1913 v Ptuju, poročen, jugo- 
slovanski državljan, slovenske narodno- 
sti, sin pok. Aniona in Mar.je roj. Žun- 
kovič, je cdšel dne 23. III. 1944 k par- 
tizanom. Kot mitraljezni pomočnik 1. ba- 
taljona X SNOUB XVIII »ljubljanske 
divizije« je dne 7. aprila 1915 v borbi 
na nekem vrhu v Strugah ob umiku iz- 
ginil ter odtlej cd njega ni več glasu. 

Ker je verjetno, da je Babošek Rudolf 
v borbi padel, se na predlog njegove 
žene Babošek Frančiške, delavke v Sv. 
Lovrencu na Dravskem polju, uvede po- 
stopanje za dokaz smrti. Poziva se vsa- 
kdo, ki mu je o pogrešanem kaj znano, 
da to sporoči do 1. februarja, 1947 so- 
dišču ali za to postavljenemu skrbniku 
Kcgeju Jožefu, sodnemu uradniku pri 
okrajnem sodišču v Ptuju. 

Po preteku tega reka in po izvedbi 
. dokazov  se  bo q predlogu  izdala od- 
ločba. 

Cl;raj«o scčišFc v Ptuju. ciM. VII., 
dne 6. novembra 1Ö40. 

VII Sp 507/46-2    * 4433 
Koren Gašner, posestnika s'n v Haj- 

došali, rojen 10. I. 1804 v Hajdošah, 
saniski, jugoslovanski državljan, Slove- 
nec, sin Štefana in Mar je roj. Gorčen- 
lo, je ls'a 1915. odšel k vojakom k 
17. peiSpclku v Judenburg. Od tam je 
odšel v vojno in se udele/.l bojev na 
soški front;. Po dopisnici z dne 30. III. 
1918, .pisani cd neznanega p'sca pa je ' 
baje umrl v italijar, -keni taborišču na 
malariji. Od leta 1915. se ni vrnil in' 
ni več glasu o njem. ;   . 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
imenovpni umrl, se na predlog sestre 
Koren Katarine, delavke vSIovenji vasi 
št. 9, uvede postopek za dokaz smrti in 
izdaja poziv, da vsakdo,. ki mu je o 
tem kaj znano, to javi sodišču'ali s tem 
postavljenemu skrbniku Kcgeju Jožefu, 
sodnemu uradniku v Ptuju, najkasneje 
do 15. januarja 1947. 

Po preteku tega roka in. -'zvedbi do- 
kazov bo sodišče izdalo odločbo o tem 
predlogu. 

Okrajno SBc'išee v Ptuju. •.••. VIL, 
-   dne 10. novsmbra 1940. 

VII Sp 808/46—1    '" ;        "    4434 
Letenja* .Gregor, poseefnik v lOvu-ali, 

rojem-Ka 1887:, sin nckojne^a Janeza 
:n Mariie ,roj. Srdin'ek. poročen. Slove- 
nec; ie lcta;.-l.fl15. tot vorn! pbve?"'k ^1- 
šel na soško Irouto in se je zadnjikrat 
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javil meseca februarja 1915 svojcem. Od 
takrat pa o njem ni nobenega glasu. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo hčerke Letonja Marije 
iz Kočic št. 12 postopanje •• proglasi- 
tev za mrtvega in se izdaja poziv, da se 
o pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Kogeju Jožefu, 
sodnemu uradniku v Ptuju, do 15. IX. 
1047. 

Letonja Gregor se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. TX. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o predlogu za 
njegovo proglasitev za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VIL, 
dne 8. novembra 1946. 

IV Sp 1C87/46-2    * 442G 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Rakovščka Josipa, šol. 

upravitelja v p. iz Celja, Gledališka 9, 
se uvede postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedenih vrednotnic, ki jih je pro- 
silec baje izgubil, ter se njih imetnik 
poziva, da uveljavi svoje pravice v času 

•dveh mesecev po objavi v Uradnem li- 
stu, sicer se bo po preteku tega roka 
izreklo, da so vrednotnice izgubile svo- 
jo u ravno veljavnost. 

Oznanienilo vrednotnic: tri delnice 
Gostilničarske oivovarne d. d. Laško 
št. 01479—01480 in 00233, izdane dne 
'50. XII. 1033 na ime Rakovšček Josip, 
šolsk. upravitelj. Braslovče, skup. nom. 
vrednost din 1.500.—.- 

Okrajno sodišče v Celju 
'ine 7. novembra 1946. 

Ok 107/4G—8 "' 4424 

Amortizacija 
Na prošnjo Pečnika Ivana, župnega 

upravitelja v Zaplani 49, pošta Vrhnika, 
se uvede postopanje za amortizacijo zdo- 
laj navedene vrednctnice, ki jo je pro- 
silec baje izgubil, ter se nje imetnik 
poziva, da uveljavi v 2 mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu svoje pravice, si- 
cer b; se po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznanienilo vrednotnice: življenjska 
polica > Vardar« delniške zavarovalne 
družbe Beograd, podružnice v Ljublja- 
ni, št. 6041 na ime Pečnik Ivan, rojen 
3. maja 1900, na zavarovalno vsoto 
din 50.000.— s početkom zavarovanja 
1. III. 1931 in potekom 1. III. 1940. 
Koristnik'v primeru doživetja je zavaro- 
vanec sam, v primeru njegove smrti pa 
donositelj police. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. novembra 1946. 

* 
Ok 160/46-7 . 4349 

Amortizacija 
Na prošnjo dr. Sedlačka Jana, sanitet- 

nega referenta v Murski Soboti, se uve- 
de postopanje radi amortizacije zdolaj 
navedene vrednotnice, ki je bila prosil- 
cu baje uničena po' okupatorju, ter se 
nje imetnik poziva, da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi v Uraduem listu svo- 

je pravice, sicer bi se po preteku tega 
roka izreklo, da je vrednotnica brez 
moči. 

Oznanienilo vrednotnice: 
Življenjska polica >Feniks«, zavaro- 

valne družbe na življenje na Dunaju, 
ravnateljstva za kr. S. H. in S. v Beo- 
gradu št. 385.668. Zavarovatelj, zavaro- 
vanec in koristnik za primer smrti dr. 
Sedlaček Jan, zdravnik, Slatina-Raden- 
ci, koristnik za primer njegove smrti 
njegovi zakoniti dediči. Začetek zava- 
rovanja 1. •. 1925, trajanje 20 let. Do- 
spetek I. III. 1945 oz. po smrti zavaro- 
vanca. Izdano 24. III. 1925 v Beogradu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 31. oktobra 1940 

I Sp 20/46 * 4427 
Amortizacija 

Na prošnjo Zadravoa Jakoba, posest- 
nika v Središču ob Dravi, so uvede po- 
stopek za amortizacijo vrednotnic, ki jih 
je prosilec baje izg ibi). Imetnik teh 
vrednotnic se poziva, da v dveh mese- 
cih po objavi v Uradnem listu uveljavi 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da so te vrednotn;ce 
brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 10 komadov 
državnih obveznic kmečkih dolgov Pri- 
vilegirane agrarne banke, podružnice v 
Ljubljani od štev.'3398 do vštevši 3407 
s kuponi 4 do 20 po vrednosti 5000.— 
di.i, skupaj 50.000.— dinarjev. 

Okrajno sodišče v I'tuju, odd. L, 
dne 30. oktobra 1946. 

Register 
državnih gospodarskih podjetij 

Vpisi; 
G8. 4391 

Sedež: Bled. 
Dan vpisa: 8. novembra 1946. 
Besedilo: Mestno, podjetja Bled. 
Poslovni predmet: 

1. vodovodno podjetje, 
2. mestna klavnica, 
3. mestna vrtnarija, 
4. mestna špecerijska trgovina, 
5. mestna galanterjska trgovina, 
6. mestna mehanična delavnica, 
7. mestni kino, 
8. mestni gostinski obrati, 
9. mestno kopališče. 

10. mestno prevozništvo, 
11. mestne zgradbe. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Kun- 

čič Anton, Bled. 
Za podjetje podpisujejo: Kunčič An- 

ton, ravnatelj, samostojno za vse pravne 
posle razen blagajniških, Kunstelj Franc, 
pomočnik ravnatelja, samostojno za vse 
pravne posle razen blagajniških, Arh 
Ivanka, knjigovedinja samo za blagaj- 
niške posle skupno z ravnateljem ali 
pomočnikom ravnatelja. Obseg poobla- 
stila podpisnikom je za tekoče poslo- 
vanje do din 70.000.—, za naiemanje 
posojil in investicije do din 100.C0O.—. 

Okrožni  LO  ljubljanskega  okrožja, 
oddelek za finance — Ljubljana 

dne 8. novembra 1946, 
Stev. 2400-11-1946. 

69. 4334 
Sedež: Brezovica. 
Dan vpisa: 5. novembra 194G. 
Besedilo: Krajevna krojačnica, Bre- 

zovica. 
Poslovni predmet: krojaško podjetje. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Setni- 

čar Lovrenc, Brezovica. 
Za podjetje podpisujejo: Selničar Lo- 

vro, ravnatelj, Selan Martin, prometnik, 
skupno za vse pravne posle do dinarjev, 
5.000.-. 

Okrožni LO  ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance — Ljubljana 

dne 5. novembra 19*16., 
Št. 2328—11—1946. 

70. * 4319 
Sedež: Kranj, 
Dan vpisa: 4. novembra 194G. 
Besedilo:  Mestno  podjetje  »Kurivo*, 

Kranj. 
Poslovni predmet: trgovina s kuri- 

vom na debelo in drobno. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Roj- 

šek Jože, Kranj. 
Za pedjetje podpisujeta: Rojšek Jože, 

upravnik in Jarc Ivan, knjigovodja, 
skupno za tekoče posle do din 300.00«, 
za investicije do din 50.000.—. 

Okrožni L0  ljubljanskega  okrožja, 
oddelek za finance — Ljubljana 

dne 4. novembra 1946. 
St. 1854-11-1946. 

71. .   . * 4318 
Sedež: Višnja gora. 
Dan vpisa: 4. novembra 1946. 
Besedilo: KLO čevljarska obratoval' 

iura, Višnja gora. 
Poslovni predmet: čevljarski obrat. 
Ravnatelj (upravnik) podjetja: Vovfc 

Jožef, Višnja gora. 
Za podjetje podpisujejo: Vovk J<wef> 

ravnatelj, Ahlin  Franc, pomočnik rav- 
natelja in Vidic Janko, po dva skup»0 

za Vse pravne posle do din 10.000.—. 
Okrožni  LO  ljubljanskega  okrožja, 
oddelek za finance — Ljubljana 

dne 4. novembra 1946. 
St  2321-11-1946. 

72. " 4454 
Sedež: Željno Lig. št. 24. 
Dan vpisa: 11. novembra 1946. 
Besedilo: Gostilna KLO željne (Sa•» 

vas). 
Poslovni predmet: točenje alkoholnih, 

brezalkoholnih pijač ter prodaja jedil v 
lastni režiji poslovodje. 

Podjetje je ustanovil: krajevni .ljud- 
ski odbor Salka vas. 

Pooblaščeni za podpisovanje: Pre?." 
sednik gospodarskega sveta tov. Levstik 
Anton, namestnik predsednika KL.U 

Salka vas tov. Krese Jože in poslovodja, 
obrata tov. Kofol Alojz, ki podpisujejo 
za vse posle gostinskega obrata kolek- 
tivno. 

Okrožni LO novomeškega okrožja? 
oddelek za finance — Ljubljana 

dne 11. novembra 1946. 
1 Štev. 3774/1—1946. 
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Razno 
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Poziv upnikom 
Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 

°- j- v Ljubljani sporoča, da se je dne 
26- X. •6 izbrisala v zadružnem regi- 
stru okrožnega sodišča v Ljubijani Na- 
tavljalna zadruga uslužbencev državnih 
železnic z. z o. j. v Ljubljani zaradi spo- 
jtve z Nabavljalno iii prodajno zadrugo 

. v Ljubljani za ljubljanski sektor. 
Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 

°/ j- v Ljubljani kot sprejemajoča za- 
druga, poziva   upnike   Nabavljalne za- 
druge uslužbencev državnih železnic v 
Ljubljani za sektor Ljubljana, da prija- 
vio svoje terjatve v roku 3 mesecev od 
dneva poziva   Nabavljalni   in   prodajni 
zadrugi v Ljubljani, Masarykova c. 15. 

Upravni odbor 
Nabavljalne in prodajne zadrugo 

v Ljubljani 

* 4313-3-2 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi rešitve zveznega ministr- 

ska za finance VII. št 17 337 z dne 5. 
oktobra 1946 je pri 

Hranilnici d. d. na Cankovi (Vashi- 
degkutvideki Takarékpénztâr r. t.). 

Hranilnici d. d. v Gornji Lendavi 
(l'elsolendvai Takarékpénztâr r. t.), 

Hranilnici d. d. v Križevcih (Totke 
reszturi Takarékpénztâr r. t.), 

Hranilnici d. d. v Gornjih Petrovcih 
\l eterhegyvidéki Takarékpénztâr r. t.), 

Hranilnici d. d. v Pertoči (Perestói 
•takarékpénztâr r. t) z dnem 5. okto- 
bra 1946 uveden likvidacijski postopek 
J11 le za likvidacijskega organa imeno- 
vana Mestna hranilnica v Murski So- 
boti, f 

Hpnilci in dolžniki se pozivajo, da 
najkasneje do 15. decembra 1946' prija- 
VlJo svoje terjatve in dolgove likvida- 
cijskemu organu: Mestni hranilnic; v 
Jurski Soboti ter se do tega roka pre- 
pričajo o točnem stanju njihovih terja- 
jo 0/- dolgov, ker po preteku tega ter- 
*•1•• veljajo za verodostojna knjiženja 
etičnih kreditnih ustanov.     * 

v Murski Soboti dno 31. okt. 1016. 
Likvidator 

Izguhljone listine 

Izgubil sem spričevalo o završnem iz- 
Pitu H. des. mese. Šole v Ljubljani, iz- 
^ano 1. 1931. na me AndrejčiS Anton, 
r°j. 19. •. 1914 v Gorici. S tem ga 
Preklicujem. 
4408 AntlrcjčiC Anton 

, Izgubil sem osebno legitimacijo štev. 
.145, izdano od KLO Loče in mladinsko 
legitimaciio, izdano od okrajnega odbo- 
T* LMS Slov. Konjice na ime Berdnik 
Herman, Loče 5. S tem jo preklicujem. 
4451 Berdnik Herman 

„Izgubila sem službeno legitimacijo 
fct. 1824, izdano 20. julija 194o od mm. 

za soc. pol. in nar. zdravje v Ljubljani 
na ime Bizjak Mar ja iz Ljubljane, Or- 
lova ul. 19. S tem jo preklicujem. 
4439 Bizjak Marija 

Izgubil sem indeks medicinske fakul- 
tete univerze v Ljubljani na ime Blei- 

-weis Leander iz Medije-Izlak. S tem ga 
prekLcujem. 
4459 Blchveis Leander 

Izgubil sem železničarsko legitimacijo 
št. 128918, izdano od uprave drž. želez- 
nic v Ljubljani na ime Bolta Jože iz 
Sneberij 73. S tem jo preklicujem. 
4455 Bolta Jožo 

Ukradeni so mi bili naslednji doku- 
menti: potrošniška nakaznica št. 018670, 
legitimacija OF štev. 393811 ifl osebna 
legitimacija. S tem jih preklicujem. 

Cvetko Tiuica, učiteljica, 
4444 Limbuš pri Mariboru 

Uničeno mi je bilo spričevalo 1. raz- 
reda meščanske šole v Šiški pri Ljub- 
ljani na ime Dolničar Janez iz Šujice 
pri Ljubljani. S tem ga preklicujem. 
4456 Bolničar Janez 

Izgubljeni sta nam biti tablica z evi- 
denčno št. S 1357 tovornega avtomobila 
5-Dodje« in tablica z evidenčno št. S 0273 
motornega kolesa >Puch«. Obe tablici 
s tem preklicujemo. 

Državne elektrarne Slovenije, 
4429 obrat Podlog 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Gor. Kungota na ime Ferk 
Ivan, strojnik, stanujoč v Verticali, p. 
Gor. Kungota ter jo s tem prekLcujem. 
4393 , Ferk Ivan 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
9107, izdano od okrajnega N00 v Mari- 
boru levi breg na ime Gaube Ivan, po- 
sestnik, Podigrac (Pcdgrac), p. Zg. Sv. 
Kungota. S tem jo preklicujem. 
4435 Gaube Ivan 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 230 in legitimacijo OF št. 342045, obe 
na imo .Gjura Ivan, posestnik v Melin- 
cih 20, p. Beltinu. S tem jih prekli- 
cujem. 
4417 Gjura Ivan 

Podpisani Golob Anton iz Ptuja, Zg. 
Breg št. 45, po poklicu šofer, sem iz- 
gubil naslednje listine: osebno izkaznico 
št. 092, izdano od MLO Ptuj na ime 
Golob Anton, roj. 23. IV. 1906, šofersko 
izkaznico št. 624, izdano od okrož. N00 
v Mariboru na ime Golob Anton, potr- 
dilo za kolo Št. 82486, izdano od KLO 
Radgona na ime Ketiš Anton, Radenski 
vrh 45, legitimacijo OF, izdano od MOF 
Ptuj na ime Golob Anton, odpustnico 
komande mesta v Ptuju od 10. VII. 
1945, izdano na ime Golob Anton. Vse 
navedene listine s tem preklicujem. 

Golob Anton, šofer, 
4431 Ptuj, Zg. Breg št. 45 

Izgubila se je šoferska izkaznica, iz- 
dana od upr. NM za' okrožje Celje, pro- 
metni razdelek, glaseča se na ime Gra- 
dišnik Ivan, šofer, Dobrova 7. S tem se 
preklicnje. 
4382 Gradišnik Ivan 

Ukradeno mi je bilo: osebna izkaznica 
št. 016910, sindikalna izkaznica št. 31.4 
in drugi dokumenti na ime Grašič Slane 
iz Crn vca št. 7, p. Brezje. S tem jili 
preklicujem. 
4389 Grašič Stane 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO Ptuj na ime Hlupič Ivan, trgo- 
vec, Ptuj. S tem jo preklicujem. 
4430 - ll!up:č Ivan 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico, 
izdano od krajevnega LO Zerovnica na 
ime Hribar Janez, Žerovnica 34, okraj 
Rakek. S tem jo preklicujem. 
4411 Hribar Janez 

Izgubil sem vozno dopustilo in pri- 
javnico motornega kolesa znamke DKW, 
št. tablice S—2413, izdano .od min. za 
lokalni promet v Ljubljani na ime Ja- 
kopič Feliks z Jezice 73. S tem jih 
preklicujem. 
4409 Jakopič Feliks 

Izgubil rem osebno izkaznico, izkaz- 
nico OF in vojaško knjižico. S lem jih 
preklicujem. 

Jakše Antoiij 
4396 Apače 

Izgubil sem osebno izkaznico" na ime 
Jamnik Anten, roj. 16. I. 1906, izdano • 
od KLO Št. Janž na Dolenjskem z dne 
20. VII. 1915. S tem jo preklicujem. 
4BS1    • Jamnik Anten 

Izgubila sem odpustnico VII. razreda 
mestne ljudske šole v Ljubijani (pri Sv. 
Jakobu) iz 1. 1911. na ime Jeršek Pepca 
iz Ljubljane. S tem jo preklicujem, 
4433 Jcršck Pcpca 

Izgubila se je osebna izkaznica, gla- 
seča se na ime Kac Ivan, kmet v To-' 
maski vasi št. 1, izdana od KLO Turiska 
vas. S tem se preklicuje. 
4383 Kac Ivan 

Izgubil sem krstni list, izdan c£ kup- 
nega urada v Veliki Dolini, okraj Kr.iko. 
S tem ga preklicujem. 

Kavcč'č Ivan, 
4414 Maribor, Beograjska 33. 

Preklicujem osebno izkaznicr/čt. 4128, 
oblačilno nakaznico Št. I—G 0;*57D9 in 
oblačilno nakaznico št. I—D 000637 na 
ime Šimnic Marija, Zasip 33, ker sem 
jih izgubila. 

Kokulj Katarina, 
4405 Sebenje 66, poŠta Bled I. 

Izgubila se je osebna legit'macija na 
ime Kralj Jože, krajevni odbor Gotna 
vas, z denarnico in večjo vsoto denarja. 
S tem se preklicuje 
4385 Kralj Jože 

Izgubil sem spričevalo nižjega tečaj- 
nega izpita drž. meščanske šole v Rib- 
nici na Dol. iz 1. 1938/39. na ime Kro- 
mar Franc iz Gorenje vasi pri Ribnici. • 
S tem ga preklicujem. 
4419 Kroinar TVanc 

Ukradene so mi bile osebna izkazni-. 
ca, legitimacija  OF,  kopija  mlev^kega 
lista, nakaznica za nabavo železa in ž© 
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drugi  dokumenti na ime Kucler Ivan 
z Vaia, Tržaška c. 207"b. S tem jih pre- 
klicujem. 
4445 Kucler Ivan 

Izgubil sem potrošniško nakaznico za 
industrijske proizvode obrazec IR št. 
050499, izdano od KLO Stoperce na ime 
Lešnik Leopold in jo s tem prekli- 
cujem. 
4386 Lešnik Leopold 

Izgubila se je dne 9. XI. 1946 na vož- 
nji Kranj—Ljubljana prednja evidenčna 
tablica s št. S—0870 avtomobila Opel 
>Kapitän«, last GO LMS. S tem jo pre- 
klicujemo. 
4443 Glavni odbor LMS 

Ukradena mi je bila nakaznica za ku- 
rivo serija C št. 010484, izdana od MLO, 
odsek za kurivo, na ime Mole Franc iz 
Ljubljane, Vodovodna 40. S tem jo pre- 
klicujem. 
4457 Mole Franc 

Izgubila se je okrogla uradna štam- 
piljka KLO Grčevje z napisom: sKra- 
jevni Narodni odbor Grčevje«. S tem se 
preklicuje. 

Okrajni LO Novo mesto, 
4412 tajništvo 

Med okupacijo izgubljeno maturitetno 
spričevalo II. drž. realne gimnazije v 
Ljubljani za 1. 1939/40. na ime Pecha- 
ček Rafaela, Dol. Logatec, preklicujem. 
4449 Pcrhaček E!a, por. Vuga 

Ukradeni sta bili potrošn'ški nakazni- 
ci na ime Pokorn Marjana in Fintar Ja- 
nez iz Stare Loke 20 ter potrošniška na- 
kaznica in poslovna knjižica na ime Pin- 
tar Marija iz Škofje Loke. S tem jih 
preklicujemo. 

Pintar Janez, Pintar Marija, 
4422 Pokorn Marjana 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 344, izdana od KLO Veče- 
slavci na ime Pintarič Ida. S tem jo pre- 
klicujem. ' 
4395 Pintarič Ida 

Izgubil sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF kakor tudi potrdilo o pri- 
javljenem kolesu na ime Podstenšek 
Ivan, čevljar, Crna št. 50 pri Prevaljah. 
S tem j.h preklicujem. 
4450 Podstenšek Ivan 

Uničeno mi je bilo spričevalo I. raz- 
1 reda drž. obrtne šole v Ljubljani iz 1. 

1927/28, na ime Potrato Vida z Jesenic 
na Gor. S tem ga preklicujem.   " 
4418 Potrato Vida 

Izgubil sem legitimacijo OF, jzdano 
od odbora OF na Viču na ime Pukl Jo- 
že iz Rožne doline C 11/46. S tem jo pre- 
klicujem. 
4440 , Pukl Jože 

Uničeno mi je bilo odhodno spriče- 
valo bivše obrtne šole, odd. za perilo 
v Ljubljani, kat. št. 7, izdano 4. julija 
1921 na ime Rusija Alcjz'ja iz Šempasa 
pri Gorici. S tem ga preklicujem. 
44*34 Rustja Alojzija 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od okrajnega ljudskega odbora v Dol. 
Lendavi za kraj 2ižki pod štev. 277 na 
ime Sobo?an Ivan, rojen 12. VI. 1929, 
Žižki št. 66. S tem jo preklicujem. 
4388 Sobočan Ivan 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
000229, izdano 18. septembra 1945 od 
okrajnega LO, odsek za notr. zadeve v 
Ljutomeru na ime Soršak Adalbert iz 
Ljutomera, Ormoška e. 37. S tem jo 
preklicujem. 
4416 Soršak Adalbert 

Izgubil sem spričevalo četrtega raz- 
reda meščanske šole in spričevalo o 
opravljenem nižjem tečajnem izpitu v 
Mariboru z dne 28. junija 1940. S tem 
jih preklicujem. 

Sirajnšak Anton, 
4415 Maribor,  Ljubljanska 41 

Izgubila se je potrošniška nakaznica št. 
I—R 0-16780 brez imena, izdana od KLO 
v Stražišču pri Kranju in se s tem pre- 
klicuje. 
4437 KLO Stražiščc pri Kranju 

Izgubila sem začasno osebno izkazni- 
co na ime Stritih Leni, tajnica KLO Bi- 
strica. Nova izkazn ca bo izdana cd MLO 
Ljubljana. S tem jo preklicujem. 
4442 vStritih Leni 

Izgubil sem osebno izkaznico na ime 
Šmajs Ludvik« Parižlje 25, KLO Pariž- 
Ije, dovol ln.co za kolo, št. kolesa 116514, 
znamke nima, na isto ime in začasno 
dovolilnico za državno zavarovanje y 
Ljubljani, izdano od ministrstva za fi- 
nance, zastop. št. A/288, glasečo se na 
moje ime. Vse listine s tem preklicu- 
jem. 

Šmajs Ludvik, 
4413 Parižlje 25, p. Braslovče 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
10D, izdana od kraj. odbora OF v Seni- 
č:ci na ime Springer Rotija iz Golega 
brda št. 4 pri Medvodah. S tem jo pre- 
klicujem. %       . '     * 
4438 Springer Rotija 

Potrošniške nakaznice G-48041 Štrucl 
Stanko, G-48040 Struci Terezija, D-18063 
Struci Janez, D-18062 Štrucl Stanko, 
D-18061 Štrucl Marija, D-18000 Štrucl 
Ludvik, D-18059 Štrucl Vinko in D-18058 
Štrucl Mirko, vsi iz Kajžarja št. 8, kra- 
jevni LO Sv. Miklavž, okraj Ljutomer, 
so bile ukradene. S tem se preklicujejo. 

Štrucl Stanko, 
Kajžar št. 8, 

4410 Sv. Miklavž pri Ormožu 

Izgubili smo potrošniške nakaznice na 
ime Šurk • Stanislav st., Stanislav ml., 
Marija, Marica* Silvo, Jože in Gradišcr 
Marija, Ogrizek Avgust in Marija in jiJ| 
s tem preklicujemo. 

Šurk Stanislav st., Surk Stanislav mL, 
Šurk Marija, Šurk Marica, Šurk Silvo, 
Šurk Jože, Gradišar Marija, Ogrizek 

4458        Avgust, Ogrizek Marija 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 517.229, izdana od KLO v Goricah n£ 
ime Švegelj Janez iz Svarij. S tem jo 
preklicujem. 
4446 švegelj Janez 

Izgubio sam svoju platnu knjžicu br. 
R. K. 78528, izdatu od komande finan- 
sirkog otsjeka XIII. Proleterske bri- 
gade na ime Toljaga P. Nikola te istu 
oglašavam nevažećom. 
4407 Toljaga  P.  Nikola 

Ukradene so nam bile 4 potrošniške, 
nakaznice za ind. proizvode na ime To- 
mažin Marija, Kladezna ul. 12, Lukan- 
čič Anica, Sv. Petra c. 24, Tomažin Ma- 
rija, Vidovdanska 9 in Sušnik Alojzija, 
Ljubljana, Vidovdanska 9. S tem jih 
preklicujemo. 
4465   Tomažin Marija, Lukančič Anica, 

Tomažin Marija,   Sušnik Alojzija 
Izgubil sem osebno legitimacijo, legi* 

timajo za kolo, delavsko knjižico m 
druge listine, ki jih s tem preklicujem. 

Trabnjok Franc, 
4387       Krog št. 149, p. Murska Sobota 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
109, izdano od KLO na Vranskem na 
ime Turnšek Mihaela  :z Ločice 47 pri 
Vranskem. S tem jo preklicujem. 
4441 Turnšek Mihaela 

Izgubil sem osebno izkaznico na imp 
Urbas Franc iz Dolenje vasi pri Cerkni- 
ci, izdano cd KLO Dolenja vas i11 

obmejno izkaznico na ime Urbas Franc, 
izdano cd okr. OF v Cerknici. S tem j# 
preklicujem. 
4428 Urbas Franc ; 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO   na   Jesenicah  (Gor.) na im8 

Vodnjov Julijana' iz Gorij pri Bledu. S 
tem jo preklicujem. 
4405 Vctlnjov Julijana 

Izgubljene     jesu     slijedeće     vojné 
knjižice:    br. 699.772    na    ime    star- 
vodnika   Mervić   Stanka,   br.   926 863 
na    imo    Imamo    Franca,    desetara, 
br. 219.602 na ime Avdić Husu, borca, 
br. 900.535 na ime Redjepović Rahmana 
Ramadana,   borca,   br. 222.765 na ime   . 
Stanojević Milenka Radosava, borca, br. 
249 na ime Vangelovski Petra Jordana, 
borca, (broj nepoznat) na ime Zdravko- 
vič Dobrivoja, borca, (broj nepoznat) na 
ime Djtikić Živana, borca,  (broj nepo- 
znat) na ime Milic Milica Milosava, bor- 
ca, (broj nepoznat) na ime Dubonjac Mi" 
loja Radivoja, borca, (broj nepoznat) •• . 
ime Knavs Ludvika, vodnika, a osim na-_ 
pomenutih još voj. knjižica br. 642.668 i . 
platna knjižica br. 71.829 na ime potpo- 
ručnika Bogojević Vitka i odjećna kW.1; 
žica-br. 19.633 na ime majora Radovic 
Milana. Sve ove knjiždce oglašavajo se 
nevažećim. 
4466     Vojna pošta 10.162/z, Ljubljana . 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani   na   iine ' 
Vreček Janez iz Škofje Loke. S tem.J? 
preklicujem. 
4392 Vreček Janez    \ 

Zalužba; Uprava Uradnega lista LR tj; urednik; i'ohai Robert; tiska tiskarna »Mcrkurt d. d. — vsi v Ljubljani. 
J 
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Sodna obîastva 

Trgovinski register 

Vpisi: 
1815. 

Sedež: Maribor, Tvorniška cesta št. 88. 
Dan vpisa: 9. novembra 1946 

'     Besedilo: Predilnica & tkalnica d. d. 
,v Mariboru. 

Po pritrditvi ministrstva za industrijo 
FLKJ akt. žt. 4173 od 28. IX. 1046 m 
dovolilu ministrstva za industrijo in ru- 
darstvo LRS, pravni oddelek zap. st. 
•/•—47888/46—K/sv., se prenese se- 
dež firme iz Beograda v Maribor in se 

,ivpiše v tukajšnji trgovski register. 
Obratni predmet: Tekstilna tovarna s 

predilnico, mehanično tkalnico, barvar- 
no in apreturo ter 8 tem v zvezi eto jeca 
trgovina glede nakupa surovin in raz- 
pečavanje lastnih proizvodov. 

Delniška glavnica znaša 20,000.000.— 
dinarjev, razdeljena na 200.000 koma- 
dov nedeljivih delnic po din 100.— no- 
minalno vrednosti, glasečih se na pri- 
nosnika. 
. Ta delniška družba, ki jo bila dose, 
«aj protokolirana pri okrožnein &odispu 
fa mesto Beograd posi. žt. DFi 42/39, 
Je bila ustanovljena na ustanovni glav- 
ni skupSčini dne 22. III. 1939 in temelji 
?a pravilih, sprejetih na tej skupščini 
in odobrenih od ministrstva za trgovino 
in industrijo, trgovinski oddelek v Beo- 
gradu z odlokom od 24. XII. 1938, št. 
46411/K. 

Družba je ustanovljena za nedoločen 
-S; 

Na nodlagi začasne odredbe VLRS 
ministrstva za industrijo in rudarstvo, 
obči oddelek od 16. X. 1945, zap. št. 
Pers' 8005/45, se postavlja ta lirma pod 
začasno državno upravo in se ji postav- 
ka za delegata Lesjak Ferdinand iz Ma- 
ribora, ki podpisuje to firmo tako, da 
P03tavi pod odtisnjeno, pisano ali tiska- 
jo besedilo svoj lastnoročni podpis s 
Pristavkom: >delegat ministrstva za in- 
dustrijo in rudarstvo«.     > 

Ta firma jo nastala iz prejSnje firme 
»Mariborska   mehanična    tkalnica   m 
aPretura Doctor in drug v Mariboru«. 
Okrožno fcot trg. sodišče r Mariboru 

dne 9. novembra 1940. 
B III 16/2 

Ca 

Spremembe m dodatki: 

1846. 
Sedež: Rakok, 
Dan vpisa: 14. novembra 1940. 

. Besedilo; Levstek & Oblak. 

^ve 
Na podlagi odločbe ministrstva za tr- 

govino in preskrbo z dne 5. XI. 1940, 
IV št. 2377/5, se izbrišeta likvidatorja 
Primožič Anton in Karo Franc. 

Vpišejo se likvidatorji Molan Vinko, 
poslovodja na Rakeku, Šefic Ivan, ref. 
za trgovino in preskrbo pri 0L0 ljub- 
ljansko okrožje in Truden Anton, Šel 
gospodarskega odseka 0L0 na Rakeku. 

Okrožno seduce v Ljubljani 
dne 14. novembra 1940. 

Rg A IV 242/0 

1347. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. novembra 1946. 
Besedilo: Delniška družba pivovarne 

»Union«. 
Izbrišeta se člana načelstva ing. Ada- 

mič Franc in Sitar Evald. 
Vpišeta so nova člana načelstva Sega 

Matija iz Ljubljane,'Stari trg 8 in 
Leskošek Franc iz Ljubljane, Krži- 

čeva v\. G. 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 6. novembra 1940, 
Rg B I 34/61 

Izbrisi: 
1348.    ' 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 14. novembra 1940. 
Besedilo firme: »Avtomatični buffet« 

družba z o. z. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1946. 

Rg C IV 247/19 

1319. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 7. novembra 1946. 
Besedilo: Splošna inaložclezuiška 

družba d. d. 
Izbriše se firma, ker se je vpisala v 

register mestnih gospodarskih podjetij 
pri finančnem oddelku MLO okrožnega 
mesta, Ljubljana. 

Okrožno sodišče r Ljubljani 
dne 6. novembra 1940. 

Rg B III 40/16 

Zadružni register 

Vpisi: 
1350. 

Sedež: Brežice. 
Besedilo: Posojilnic^ x ••••••^ reg. 

Mdxl g ••0•. WS, 

Zaradi nove razmejitve sodnih okra- 
jev je bila v tusodnem zadružnem regi- 
stru vpisana gornja, doâlej pri okrož- 
nem sodišču v Celju pod. Zadr V 391 
registrirana zadruga, z vsemi spremem- 
bami in člani Upravnega odbora, ki so: 

Vidmar Ivan, trgovec v Brežicah, 
dr. Zdolšek Jože, odvetnik v Breži- 

cah, 
Poljansek Ignac, pos. in pekar v Bre- 

žicah, 
Vizjak Janko," viš. drž. živinozdravnik 

v Brežicah, 
;  Vogrinc Ivan, pos. in kovaški mojster 
v Brežicah. 

ter izbrisom od 20. VIII. 1940 glede 
umrlega odbornika Stumbergerja, upo- 
kojenega davč. nadupravitelja iz Brežic, 

Zadrugo zastopa upravni odbor, ki je 
sestavljen iz 5 (petih) zadružnikov, iz- 
voljenih za tri leta. 

Vsako leto izstopa tretjina članoi 
upravnega odbora. 

Firma zadruge se podpisuje tako, da 
se pod napisano ali natisnjeno ali s pe- 
čatom odtisnjeno firmo podpišeta naj- 
manj dva člana upravnega odbora, od 
katerih sme enega nadomeščati usluž- 
benec zadruge, ki ga po predhodni na- 
čelni odločbi skupščine za to pooblasti 
upravni odbor. 

Na občnem zboru dne 9. V, 1940 so 
bila sprejeta nova pravila, ki so prila- 
gođena določbam zakona o gospodar« 
skih zadrugah z dne 11. IX. 1927. 

Predmet poslovanja: 
1. sprejema in obrestuje hranilne vlo- 

ge na knjižice in na tekoči račun*, 
2, pridobiva nadaljnja potrebna de- 

narna sredstva z najemanjem kredita*, 
8. daje svojim zadružnikom kredite; 

„4. po potrebi posreduje za svoje za- 
družnike nabavo gospodarskih potreb- 
ščin, komisijsko vnovčevanje njihovih 
proizvodov in zavarovanja. 

Zadruga je osnovana za nedoločen čas. 
Poslovni delež znaša 5~din in se pla- 

ča pri vstopu v zadrugo. 
Jamstvo je neomejeno. 
Zadruga objavlja svoje priobčitve na 

razglasni deski v svoji poslovalnici. Va- 
bila na skupščino se objavljajo poleg 
tega v listu, ki ga določi upravni odbor. 

S sklepom okupatorjevega poobla- 
ščenca za denarne in kreditne zavode 
pri CDJ v USt v Grazti od 17. XI. 1942 
je bil na podlagi § 6. uredbe o denar- 
nih in kreditnih zavodih od 19. V. 1941 
za to zadrugo postavljen likvidator, kar 
je bilo vpisano v register celjskega so- 
dišča dne 28. I. 1943. ,• 

Na podlagi sklepa okrožnega sodiSča 
v, Celju z dne 2. II. 1944 je bilo vpi- 
sano, da se firma, Id je bila ped okupa- 
torjem, glasi >RaiIIeisenverbandc 
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Ti dve odredbi okupatorja glede uved- 
be likvidacije in postavitve likvidatorja 
se sedaj kot razveljavljeni izbrišeta v 
tusodnem zadr. registru na predlog od 
Iniciativnega zadružnega odbora za Slo- 
venijo v Ljubljani s pooblastilom od 
9. IV. 1946 postavljenega začasnega de- 
legata upravitelja tov. Bevca Franceta 
iz Čadrežev št. 56, sedaj stanujočega v 
Brežicah, ki se obenem vpiše v tue. za- 
družni regiiter v tem svojstvu. 

Obenem se vpiše, da gorenja zadruga 
vodi svoje redno poslovanje dalje, ker 
je likvidacija, ki jo je uvedel okupator, 
odpravljena. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 5. novembra 1946. 
Zt 61/46 — Zadr II 121/104 

Spremembe in dodatki: 
1351. 

Sedež: Predoslje. 
Dan vpisa: 14. novembra 1946. 
Besedilo: Mlekarska nakupovalna in 

prodajna zadruga v PredosljaJi, zadruga 
z omejenim jamstvom. 

Na skupščini dne 10. junija 1946 so se 
sprejela nova pravila. ^ 

Zadruga se imenuje odslej: živinorej- 
ska selekcijska zadruga z omejenim 
jamstvom v Predosljah. 

Hkrati se je epojila s to zadrugo že 
obstoječa Živinorejska selekcijska za- 
druga z o. j. v Predosljah. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter vo- 
di o teh živalih kontrolo; b) da vodi ro- 
dovnik in molzno kontrolo. Rodovnik 
mora voditi ločeno za pasemsko ustreza- 
joče in drugo govedo. Molzno nadkon- 
trolo rodovnika izvaja pristojna poslov- 
na zveza; c) da nabavlja plemensko ži- 
vino, zlasti plemenjake in živinorejske 
potrebščine za svoje zadružnike ali po- 
sreduje tako nabavo; č) da prevzema od 
članov mleko, ga predeluje in plačuje 
z:i njih račun po kakovosti ali povpreč- 
ij ) ter to mLIio in mlečne izdelke vnov- 
čuje; d) da v dosego te naloge postavlja 
v svojem gospodarskem okolišu zbiral- 
nce in po potrebi' predelovalnice mie- 
li i; e) da priskrbi in vzdr .uje skupne 
p išnike za živino svojih zadružnikov; f) 
d i prireja za svoje zadružnike živinske 
sejme, razstave, premovanja, strokovna 
predavanja in kar še spada k pospeše- 
vanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša din 100.—, ki se 
volača ob vstopu. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim, zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve zadruge članom se nabijejo 
na zadružni razglasni deski. Vabilo na 
sktmsčino se poleg tega pošlje vsem 
L00> v območju katerih zadruga poslu- 
je, in pismeno povabi vse Člane najmanj 
8 dni pred skupščino. 
• Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tainik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 4 elani. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisu- 

jeta predsednik in tajnik upravnega od- 
bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora 
Pičman Janez, Cimžar Jože, Jenko 
Franc, Robljek Anton, Strniša Alojz, 
Umnik Jože, Ovsenik Janez in Podpe- 
skar Matija. 

Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: 

Žirovnik Janez, Kokrica 34, 
Žibert Rok, Sùha 12, 
Ušlakar Anton, Predosljo 12, 
Pičman Andrej, Britof 22, 
Snedic Franc, Bobovk 4, 
Sušnik Janez, Mlaka 12, 
Hudobivnik Jože, Kokrica 24, 
Dolhar Franc, Predoslje 40, 
Kovač Janez, Suha 25 in 
Suderman Jože, Predoslje 50. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1946. 

Zadr. • 123/67 

1352, 
Sedež: Rovte. 
Dan vpisa: 14. novembra 1946. 
Besedilo: Kmetijsko društvo v Rov- 

tah, zadruga z omejenim jamstvom. 
Na skupščini dne 11. avgusta 1946 so 

ee sprejela nova pravila. 
Ime zadruge odslej: Nabavna in pro- 

dajna zadruga z omejenim jamstvom v 
Rovtah pri Logatcu. 

Naloga zadruge je: 
a) nabava gospodarskih in življenj- 

skih potrebščin za članstvo brez posred- 
nikov; 

• b) vnovčevanje pridelkov in izdelkov 
članov brez posrednikov; 

c) ustanavljanje posebnih odsekov za 
pospeševanje posameznih gospodarskih 
panog kakor: sadjarstva, vinarstva, po- 
ljedelstva, živinoreje, čebelarstva in goz- 
darstva, če in dokler ni v istem okolišu 
posebne zadruge te vrste; 

č) najemanje in nakupovanje inven- 
tarja in nepremičnin, kolikor je v za- 
družno korist; 

d) sklicevanje članskih sestankov, pri- 
rejanje predavanj in tečajev za poglobi- 
tev zadružne vzgoje in aktivnejšega so- 
delovanja ter prebujanje zadružne za- 
vesti. 

Zadružni delež znaša din 500.—, Id se 
vplača ob vstopu v zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčitve zadruge članom se nabije- 
jo na zadružni razglasni deski. Vabilo 
na skupščino se poleg tega pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga posluje, 
in pismeno obvešča vse člane najmanj 8 
dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
tajnik, blapainik, morebitni načelniki 
odsekov in 6 članov, ki se vsi volijo za 
dobo treh let. 

Vsako leto se izmenja ena tretjina, 
članov. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisuje- 
i ta predsednik in tajnik upravnega od- 

bora, če sta odsotna, pa dva za to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 

Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Lukan Pavel, Sive Janez, Traven Janez 
in Zupane Jožef. 

Vpišejo se novi člani upravnega od« 
bora: 

Trček Jakob, pos. v Rovtah št. 60, 
Trpin Marija, pos. na Petkovcu 5, 
Gabrovšek Jožef, pos. na Vrhu 8, 
Lukančič Janez, pos. v Ziberšah 15 in 
Malovašič Štefan, čevljar na Praprot- 

nem brdu št. 2. ' ' 
Okrožno sodišče v Ljubljani 

dne 14. novembra 1946. 
Zadr I 93/62 

1353. 
Sedež: Šenčur pri Kranju. 
Dan vpisa: 14. novembra 1946. 
Besedilo: Mlekarska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Šenčurju pri Kranju. 
Na skupščini dne 26. maja 1946 so se 

sprejela nova pravila. 
Zadruga se imenuje odslej: živino- 

rejska zadruga z omejenim jamstvom v, 
Šenčurju. 

Hkrati so se spojile e to zadrugo Živi-, 
norejska selekcijska zadruga z o. j. v. 
Šenčurju,    Živinorejska selekcijska za- 
druga z o. j. za Hrastje in okolico in ' 
Živinorejska in selekcijska zadruga z o. 
j. v Vogljah. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter vo- 
di o teh živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- - 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo; 

č) da prevzema od članov mleko, ga 

predeluje in plačuje za njih račun P° 
kakovosti ali povprečno ter to mleko ia 

mlečne izdelke vnovčuje; 
d) da v dosego te naloge postavlja v- 

svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mleka; 

e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

f) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinsko sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. 

Zadružni delež znaša din 100.—, ^l 

se vplača ob vstopu v zadrugo. 
Vsak zadružnik jamči še s petkrat- 

nim zneskom vpisanih deležev.    , 
Priobčitve zadruge članom se.na^M^ 

jo na zadružno razglasno desko. Vabu 
na skupščino se poleg tega pošlje vsem 
LOO, v območju katerih zadruga poslu- 
je, in pošlje pismeno vsem članom naj- 
manj 8 dni pred skupščino. 

Upravni odbor sestavljajo predsednjk» 
tajnik, blagajnik, morebitni načelnu» 
odsekov in 7 do 9 članov. . . ' . . 

Zadrugo zastopata in zanjo P0"?^ 
jeta predsednik in tainik upravaeaa <**" 
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kora, če sta odsotna, pa dva •• to po- 
oblaščena člana upravnega odbora. 
, Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Ajdovec Franc in Tičar Janez, Voglje 
št. 15, Zorman Janez, Jenko Franc in 
Golorej Franc. 
, Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: • 

Vidmar Alojz, Šenčur 137, 
Ropret Janko, Šenčur 71, 
Barle Franc, Luže 21, 
Zaplotnik Jakob, Hotemaže 2, 
prašler Anton, Hrastje 4,      \ 
Kos Vinko, Voklo 67 in 
Tičar Janez, Voglje 44. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1946. 

Zadr II 140/11 

1354. 
Sedež: St. Jernej. 

. ^sedilo: Obnovitvena zadruga z omej. 
Jamstvom v St. Jerneju. 

Vpiše so sprememba pravil v členu 1. 
tako, da obsega okoliš še krajevne od- 
bore: Gor. Vrhpolje, Orehovica, Dol. 
stara vas, Šmarje, tomažja vas. 

Izvršeno na podlagi zapisnikov skup- 
» «Pravnih odborov z dne 26. V. 
1946 in 7. VI. 1946 o določitvi mej med 
obnovitvenima zadrugama z omej. jam- 
stvom v Bučki in v Št. Jerneju. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 12. julija 1946. 
Zadr II 68/2 

Izbrisi: 
1825. 

Sedež: Hrastje. 
Dan izbrisa: 14. novembra 1946. 

. Besedilo: Živinorejska selekcijska *»- 

.0rU£a z omejenim jamstvom za Hrastje 
*n okolico. 

Zaradi spojitve z Mlekarsko zadrugo 
* °- J- v Šenčurju, ki se je nato preime- 
novala v Živinorejsko zadrugo z omeje- 
^m jamstvom v Šenčurju. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 14. novembra 1946. 

Zadr II 62/15 

1356. * 
Sedež:  Ljubljana. 
Dan izbrisa: 15. novembra 1946. 
Besedilo: Splošna delavska gospodar- 

ska zadruga »Žolezničarski dom« z. z 
*• i- v Ljubljani v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Okrožno sodišče r Ljubljani 

dne 15. novembra 1946. 
Zadr III 28/46 

1357. 
Sedež: Pređoslje. 
Dan izbrisa: 14. novembra 1946. 

., Besedilo: Živinorejska selekcijska •- 
ör»sa z o. j. v 'Prcilosljcli. 

Zaradi spojitve z Mlekarsko nakupo- 

valno in prodajno zadrugo v- Predosljah, 
zadrugo z omejenim jamstvom, ki se je 
po spojitvi preimenovala v Živinorejsko 
zadrugo z omejenim j <mstvom v Predos- 
ljah. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 15. novembra 1946. 

Zadr III108/21 

1358. 
Sedež: Šenčur. 
Dan izbrisa: 14. novembra 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejeno zavezo v Šenčurju. 
Zaradi spojitve z'Mlekarsko zadrugo 

z o. j. v »Šenčurju, ki se je nato preime- 
novala v Živinorejsko zadrugo z omeje- 
nim jamstvom v Šenčurju. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1946. 

Zadr III 2/13 

1359. 
Sedež: Voglje 
Dan izbrisa: 14. novembra 1946. 
Besedilo: Živinorejska selekcijska za- 

druga z omejenim jamstvom v Vogljah. 
Zaradi spojitve z Mlekarsko zadrugo 

z o. j. v Šenčurju, ki se je nato preime- 
novala v Živinorejsko zadrugo z omeje- 
nim jamstvom v Šenčurju. 

Okfožno sođiščo v Ljubljani 
dne 14. novembra 1946. 

Zadr III 78/11 

To 823/46 4546 

Oklic 
Posega Pavel, zasebnik, Maribor, Ko- 

pališka 18, je vložil zoper Posega Eli- 
zabeto, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
na razvezo zakona. 

. Ker bivališče toženke ni znano, se ji 
postavlja za skrbnika na čin Knez Jo- 
žef, odvet. pripravnik pri okrožnem so- 
dišču v Mariboru, ki jo bo na njeno 
nevarnost in ob njenih stroških zasto- 
pal vse dotlej, dokler ne nastopi sama 
pred sodiščem ali ne prijavi svojega 
pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 

dne 13. novembra 1946. 

T 216/46—5 4487 

Oklic 
Nedol. Palfi Ladislav iz Dolgovaških 

goric zastopan po svoji materi Palfi 
Rczaliji, polj. v Dolgovaških goricah št. 
47, je vložil proti Adlerju Maksu, biv. 
kantorju v Dolnji Lendavi, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na priznanje 
očetovstva in plačevanje preživnine. 

Javna ustna razprava v tej stvari bo 
dne 17. decembra 1946 ob 9. uri pri 
tuk. sodišču v sobi štev. 22. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
je postavljen Simonka Aleksander, tuk. 
sedni ualu'.bcrer, za skrbnika na fn, ki 
ga bo zastopal na njegovo nevarnost in 

stroške, dokler se sam ne javi oziroma 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. IL, 

dne 8. novembra 1946. 

I Sp 436/46 4515 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Zalar Silvo, roj. 1. I. 1903 v Ljubljani, 
nazadnje stanujoč v Stari vasi št. 140, 
zaposlen v tovarni >Celuloza* v Vidmu, 
je 9. sept. 1944 odšel k partizanom. 
18. III. 1945 je bil ujet v borbi z Nemci 
kot borec II. bataljona kozjanskega od- 
reda. Zaprt je bil v celjskih zaporih in 
od tu odveden 4. IV. 1945 v mariborske 
zapore. Od takrat ni nobenega glasu več 
0 njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove žene Zalar 
Jelke postopek za proglasitev pogrešan- 
ca za mrtvega, s pozivom, da se o njem 
poroča sodišču do 30. I. 1947., Zalar 
Silvo se poziva, da se zglasi pri pod- 
pisanem sodišču, ali da drugače da kako 
vest o sebi. 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
Zalarja Silva za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 7. novembra 1946. 

IV Sp 1603/46        * 4516 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Bizjak Andrej, bivši sreski načelnik 
v Laškem, rojen 19. X. 190O v Polzeli, 
je odšel v začetku septembra 1944 k 
partizanom v zgornjo Savinjsko dolino, 
kjer je sre^di decembra 1944 v bojih z 
okupatorjem nad Lucami baje padel. 

Ker je po izpovedbah izvestiteljev 
utemeljena domneva 6mrti, se uvede na 
prošnjo njegove žene Bizjak Marije, za- 
sebnice v Celju, Stanetova ulica št. 7, 
postopanje _ za proglasitev za mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešancu 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Mlakarju Janezu, sod. 
usluž. v Celju. 

Bizjak Andrej ee poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. III. 1947 ho sodišče na vno- 
vično prošnjo odloČilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 9. novembra 1946. 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

1 Sp 136/46-3 4453 
Grgič Svetko, rojen 9. X. 1910 v Sv. 

Ivanu pri Trstu, oženjen, učitelj v Sol- 
čPVI, jr.. ••-••! 7a" ^vrWilnp borbe me- 
seca junija 1944 k partizanom in služil 
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v Bračičevi XIII. brigadi, 3. bataljon, 
1. četa. Nazadnje Je bü na položaju pri 
Šmartnem ob Paki. V začetku decem- 
bra 1944 v ofenzivi pa je izginil; vse- 
kakor se od takrat dalje ni več javil 
in je tedaj verjetno, da je umrl. Zaradi 
tega se na predlog Grgič Pavline, go- 
spodinje iz Solčave št. 12, uvede posto- 
pek za dokaz smrti pogrešanega ter se 
postavlja imenovanemu za skrbnico Gr- 
gič Pavlina, gospodinja, Solčava št. 12. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
skrbniku do 28. februarja 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu 
dne 11. novembra 1946. 

I Sp 155/46. 4548 
Matjaž Jože mL, rojen 3. julija 1Ö0S 

v Mozirju, poročen, pečar, nazadnje sta- 
nujoč v Mengšu, je bil v jeseni leta 
1943. odpeljan od okupatorja v tabo- 
rišče Dachau, od tam pa 18. I. 1944 v 
taborišče Leonberg. Tam je obolel na 
pljučih ter bü prepeljan 28. III. 1944 
v bolnico, odkoder se pa ni več vrnil, 
ker je bilo splošno znano, da so Nemci 
bolnike uničili. Vsekakor se on ni več 
javil in je tedaj verjetno, da je umrl. 
Zaradi tega se je na predlog Matjaža 
Franca, njegovega brata, pečarja iz Mo- 
zirja, uvedel postopek v dokaz smrti 
pogrešanega in se mu postavlja imeno- 
vani Matjaž Franc, pečar iz Mozirja, za 
skrbnika. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to podpisane- 
mu sodišču ali skrbniku do 28. febru- 
arja 1947. 

Po preteku .tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu 
dne 16. novembra 1946. 

I Sp 137/46—3       * t 4452 
Venek Jože, rojen 9. XI. 1914, mizar 

iz Št. Janža št. 47, je odšel za osvobo- 
dilne borbe v jeseni leta 1943. k parti- 
zanom in je bil dne 6. maja 1944 v bol- 
nici blizu Moravč zajet od Nemcev, ki 
so ga po izjavi nemških vojakov ustre- 
lili. Vsekakor se od takrat dalje ni več 
javil in je tedaj-verjetno, da je umrl. 
Zaradi tega se na predlog Veneka Iva- 
na, ključavničarja iz Št. Janža št. 47, 
uvede postopek za dokaz smrti pogre- 
šanega in se postavlja imenovanemu za 
skrbnico njegova vdova Venes Jožefa iz 
St. Janža št. 47. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
skrbnici do 28. februarja 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu 
dne 11. novembra 1946. 

II Sp 530/46—2 4545 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Kleindienst Janez, rojen 5. VIII. 1895, 

čevljar,   nazadnje   stanujoč v   Zvirčah 

št. 12, je odšel 15. marca 1915 k voja- 
kom k 17. pešpolku v Ljubljano, od tam 
na rusko bojišče in je tam 4. IX. 1915 
v Kolomeji (Galicija) kot vojak baje 
padel. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
Kleindienst Janez mrtev, se na predlog 
njegovega brata Kleindiensta Franceta, 
invalida iz Zviirč št. 12 pri Tržiču, uvede 
postopanje za proglasitev pogrešanega 
za mrtvega ter se izdaja poziv, da se o 
pogrešancu poroča sodišču ali obenem s 
tem postavljenemu skrbniku Železniku 
Simonu, sodnemu uradniku v Kranju. 

Kleindienst Janez se poziva, da ee 
zglasi pri podpisanem sodišču ali da 
drugače kako vest o sebi. 

Po 1. XII. 1947 bo sodišče nä vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 15. novembra 1946. 

* 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Ok 245/46—2 4528 
Fritsch Oskar, rojen 8. II. 1913 v 

Ljubljani, sin Oskarja in Frančiške roj. 
Zabukovec, oženjen, knjigovodja v Ljub- 
ljani, Trstenjakova ul. 1, nazadnje inter- 
niran v koncentracijskem taborišču v 
Nemčiji v Rawensburgu, je pogrešan od 
januarja 1945. 

Ker. je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošejo Fritsch Angele, go- 

'spodinje, Trstenjakova ul. 1 v Ljublja- 
ni, postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali s tem postavlje- 
nemu skrbniku tov. Fritsch Angeli. 

Fritsch Oskar se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

.Po 31. V. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
due 14. novembra 1946. 

Po 15. V. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi »a 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. novembra 1946. 

Ok 25/46-6 4463 
Inglič Franc, rojen 30. X. 1916 v 

Šmartnem pod Šmarno goro, sin Franca 
in Frančiške roj. Kosec, samski, pečar- 
ski pomočnik iz Šmartnega št. 33 pod 
Šmarno goro, nazadnje podporočnik- 
komandir čete I. bat. II. brigade NO, 
je pogrešan od začetka maja 1945 izza 
prvih dni po zavzetju Trsta. Imenovani 
se ni vrnil s patroliranja po ulicah v 
takrat že neznosnih razmerah. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Dolinar Frančiške, 
gospodinje iz Tacna 74, postopanje za 
proglasitev' za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi-* 
šču ali s tem postavljenemu skrbniku 
tov. Dolinar Frančiški. 

Inglič Franc se poziva, da te zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Ok 209/46-3 
Dr. Kregar Franc^rojen 6. X. 1911 v. 

Ljubljani, sin Josipa in Marije roj. Jä- 
ger, oženjen, uradnik biv. Narodne ban- 
ke, podr. v Ljubljani, stan. Detelova ul. 
5, je bil v koncentracijskem taborišču v 
Neuengamnu — Hamburg v Nemčiji» 
odkoder je bil evakuiran v Lübeck in 

od tam na neko ladjo, ki se je po bom- 
bardiranju 3. V. 1945 potopila in je dr. 
Kregar Franc od takrat pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Kregar Štefanije, za- 
ščitne sestre, Detelova ul. 5 v Ljublja- 
ni, postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da se o pogreša-, 
nem poroča sodišču ali s tem postavlje- 
nemu skrbniku, tov. ' Kregar Štefaniji- 

Dr. Kregar se poziva, da se zglasi Pn 

podpisanem sodišču ali drugače da k*" 
ko vest o sebi. 

Po 3. V. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve> 
ga. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. novembra 1946. 

* 
Ok 206/46—3 46$ 

Šurk Stanko, rojen dne 27. XI. 19$ 
v Ljubljani, sin pok. Antona in Angele 

roj. Petrovčič, kleparski pomočnik, st*' 
nujoč Galjevica 22 v Ljubljani, je ods_el 

maja 1942 iz Ljubljane k partizanom *• 

je od jeseni 1942 pogrešan. 
Ker je potemtakem verjetno, da k° 

nastopila zakonita domneva smrti, s.e 

uvede na prošnjo Šurk Angele, gospo«1* 
nje, Galjevica 22 v Ljubljani, postop*' 
nje za proglasitev za mrtvega ter se J*" 
daja poziv, da se o pogrešanem poro"? 
sodišču ali s tem postavljenemu skrbiš" 
ku tov, Šurk Angeli. 

Šurk Stanko se poziva, da se 5^4« 
pri podpisanem sodišču ali drugače d* 
kako vest o sebi. 

Po 31. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za »*•' 
tvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. novembra 1946. 

Ok 187/46-5 4520 

Tišlarič Terezija roj. Klemenčič, roje- 
na dne 29. IX. 1894 v Murščaku ••„   ' 
la), hči Alojza in Cocilije rojene Dogsg 
omožena, gospodinja iz Kozarij št- *» j 
dne 7. IX. 1942 zjutraj okoli 5. ure'£ 
je v času, ko je bilo pod smrtno neva 
nosijo z objavo prepovedano vsak° *,- 
tanje — odšla od doma, ki fe^-J^-n-'* 
takratnega bloka, verjetno iskat »r^ 
pir in se od takrat pogreša. Po "f   a 
vesteh je bila  ustreljena in poKop*1-    • 
blizu doma. . ,     ; 
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••• jo potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
«vede na prošnjo Tišlariča Alojzija st., 
zid. delavca, Kožarje št. 48, postopanje 
za proglasitev za mrtvo ter se izdaja 
pcz v, da se o pogrešani poroča sodišču 
aH s tem postavljenemu skrbniku tov. 
TKlariču Alojziju st. 

Tišlarič Terezija se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 1. III. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 7. novembra 1946. 

iVl Sp 449/40—2 4503 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Kontler Julij, rojen dne 5. II. 1892 
v; Dolnji 'Lendavi, oženjen, pristojen v 
^aribor, šolski upravitelj v Mariboru, 
Studenci, Slomškova ul. št. 15, r. k. 
vere, je bil aprila 1941 z družino izse- 
ljen na Hrvatsko v vas Balman^pri Osi- 
jeku. Od tam je bil dne 1. X. 1944 od- 
peljan po madžarskem okupatorju in 
izrouen Nemcem. Nemški okupator ga je 
odvedel v internacijo v taboriče Dach- 
au, kjer je ostal. Od tam cd pogreša- 
nega ni bilo nobenega obvestila razen 
p.sma, ki ga je med potjo v Nemčijo v 
itomarnu na Slovaškem vrgel iz vlaka. 
Dne 5. V. 1945 je njegov sin Kazimir, 
kj jo bil skupaj s pogrešanim očetom, 
pisal domov, da je oče Kontler Jul'j v 
Wachauu umrl, ne da bi navedel kdaj- 
Ud tega dne ni nobeno vesti o pogre- 

bne 5. V. Ï945 
je bil skupaj 

3al domov, da 
jchauu umrl, uo ua „.  

¥<* tega dne ni nobeno vesti o pogre- 
šanem Kontlerju Juliju, niti njegov sin 
•Kazimir se ni vrnil. 

Ker je utemeljena domneva, da je 
Prešani Kontler Julij v Dacbauu 
umrl, se na predlog njegovega sina 
Kontlerja Nikolaja, učitelja v Mariboru- 
otudenci, Slomškova ul. št. 16, uvede 
postopanje za proglasitev Kontlerja Ju- 
J'j'a za mrtvega, s pozivom vsakomur, 
ki kaj ve o usodi pogrešanega, da to 
f poroči podpisanemu sodišču ali postav- 
ljenemu skrbniku Rajšpu Zoranu, urad- 
niku okrajnega sodišča v Mariboru, do 
1 marca 1947. 

Pogrešani Kontier Julij se poziva, da 
Se zglasi pri podpisanem sodišču ali 
tako drugače da vest o sebi. 

Po preteku gornjega  roka bo sodi- 
šče sklepalo o predlogu za proglasitev 
Kontlerja Julija za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 4. novembra 1946*   •, 

tVl Sp 457/40-2 "' ~   •7 

Uvedba nostopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Kuder Matija, rojen dne 12. II. 1905 
J Gotovljah pri Žalcu pleskar v Mar - 
W Pošteljska ul. H je dne 2. VITI, 
1• odšel iz Zemuna k partizanom. Od 

tedaj se ni več oglasil. Kmetje v oko- 
lici Zemuna so po borbi, ki se je vršila 
okrog Stare Pazove in Batajne med par- 
tizani in ustaši ter Nemci avgusta 1943, 
pripovedovali, da >Slovenca«, t. j. po- 
grešanega Kuderja Matije ni'več, torej 
da je padel. Da je Kuder Matija kot 
partizan pogrešan že od 2. VIII. 1943, 
je potrjeno tudi s potrdilom oddelka za 
notranje zadeve za mariborsko okrožje 
z dne 6. XI. 1946, štev. I 2279-OP. 

Ker je verjetno, da je imenovani Ku- 
der Matija padel, torej, da je mrtev, se 
na predlog njegove žene Kuder Marije, 
jšivilje v Mariboru, Ob železnici št. 6, 
Tuvedo postopanje za proglasitev za 
mrtvega. 

Poziva se vsakdo, ki mu je kaj znano 
o usodi pogrešanega, da javi to pod- 
pisanemu sodišču, ali pa postavljenemu, 
skrbniku Rajšpu Zoranu, uradniku 
okrajnega sodišča v Mariboru.   

Kuder Matija pa se pozivlje, da še 
zglasi pri sodišču ali drugače da kako 
vest o sebi do 15. marca 1947. 

Po preteku tega roka se bo na vno- 
vično prošnjo  odločilo O predlogu   na 
proglasitev za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd, VI./ 

dne 9. novembra 1946. 

VI Sp 455/46 * 4483 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Lorenčič Ludvik, rojen dne 6. VIII. 
1907 v Radvanju, delavec v Mariboru, 
Gubčeva ul. 20, je odšel dne 15. IX. 
1944 k partizanom v pohorski odred. 
Ves čas se ni oglasil. Meseca decembra 
1944 je bil v borbi in je tam baje padel. 
Vnuk Vinko, uradnik KLO v Dobrovcih, 
ga je baje videl mrtvega in je ženi po- 
grešanega povedal, da je Lorenčič Lud- 
vik padel.v 

Ker je verjetno, da je imenovani Lo- 
renčič Ludvik umrl v decembru 1944, 
se uvede na prošnjo njegove žene Lo- 
renčič Ivane, gospodinje v Mariboru, 
Pobrežje, Gubčeva ul. št. 20, postopanje 
za dokaz smrti ter se vsakdo, ki kaj ve 
o pogrešanega usodi, poziva, da do dne 
5. III. 1947 poroča o tem podpisanemu 
sodišču ali pa postavljenemu skrbniku 
Rajšpu Zoranu, uradniku okrajnega so- 
dišča v Mariboru. 

Po preteku tega roka se bo po izved- 
bi dokazov odločilo o predlogu. 
Okrajno sodišče • Mariboru, odd. VI., 

dne 8. novembra 1946. 

V Sp 557/46-3      * 4520 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Trop Leopold, rojen 5. III. 1915 v 
Račani pri Trstu, zakonski sin Jožefa in 
Alojzije Trop roj. Furlan, od 2. XII. 
1939 poročen z Leopoldino Štibil, pri- 
stojen v Maribor, nazadnje avtomehanik 
v Mariboru, Strma ulica št. 15, je odšel 
leta 1943.. ali 1944. k partizanom v Ha- 
loze • bil dodeljen v Lackov bataljon 

v skupino Haloze. Ta skupina je bila 
izdana. Bila je v bunkerju v Sèiak pri 
Ptuju. Zaradi izdajstva so jo okupatorji 
dne 7. junija 1944 napadli in 7 ljudi po- 
strelili, med temi baje tudi Tropa Leo- 
polda, kakor pripovedujejo razne priče. 

Ker je potemtakem verjetno, c'a bo 
nastopila zakonita domneva smrti, 60 
na piedlog njegove žene Leopoldino 
Trop, gospodinje v Mariboru, Stritar- 
jeva ulica št. 15, uvede postopanje za 
dokaz smrti ter izdaja poziv, da se o 
pogrešanem poroča sodišču ali s tem 
postavljenemu skrbniku Drevenšku Jo- 
sipu, sodnemu uradniku v Mariboru. 

Trop Leopold se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. februarju 1947 bo sodišču na 
vnovično prošnjo vdove in  po izvedbi 
dokazov odločilo o dokazu smrti. 
Okrajno  sodišče v Mariboru,  odd. V, 

dne 14., novembra 1946, 

. Amortizacije 
Ok 102/46-5 4532 

Na prošnjo Grčića S, Gruja, uradnika 
ministrstva za zunanjo trgovino, Beo- 
grad, Topličin venac 7/III, se uvede po- 
stopanje radi amortizacije zdolaj nave- 
dene vrednotnice, ki jo je prosilec baje 
izgubil, ter se nje imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Življenjska zavarovalna polica štev. 

31.739, ki jo je izdala »Slavija«, jugoslo- 
vanska zavarovalna banka v Ljubljani 
dne 1. II. 1934 v Ljubljani. Zavarovalec 
in zavarovanec Gruja S. GrČić, zavaro- 
vana vsota: starih jugosl. din 50.OM.—* 
začetek zavarovanja 1. I. 1925, potek 1. 
I. 1945, koristnk za primer dožketja 
Gruja S. Grčić, za primer smrti prino» 
sitelj'police. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. novembra 1940.. 

Ok 1C6/46-2 * 4461 
Na prošnjo Korenčan Angelce, stro- 

kovne učiteljice, Ziri, se uvede posto- 
panje radi amortizacijo zdolaj nave- 
dene vrednotnice, ki je prosilki baje 
zgorela ter •• njen imetnik poziva* da 
uveljavi v dveh mesec.h po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer M 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica   Mestne   hranilnice   ljublianske v 
Ljubljani št. 200.887.na imo KorenÇaa 
Angelca s stanjem din 1.723.07. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. novembra 1946. 

Ok 129/46-3 4530 
Na prošnjo Lauka Antona, Črna pri 

Prevaljah, se uvede postopanje radi 
amort'zacije zdolaj navedene vrednot- 
nice, ki jo je prosilec baje izgubil ter 
se nje imetnik poziva, da livellavi v 
dveh. mesecih po objavi v Uradnem 11- 
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stu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da je' vrednot- 
nica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Vložna knjižica I. delavskega konsurn- 

nega društva, Ljubljana,' Kongresni trgi 
št. 346, na ime Lauk Anton, Črna pri 
Prevaljab, z vlogo 2.575.74 din (pred- 
aprilskih). 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. novembra 194(5. 

Ok 131/46—2 4527 
Na prošnjo Legvarta Jurija, Mušenik 

št. 88 (Crna pri Prevaljah), se uvede 
postopanj" radi amortizacije zdolaj na- 
vedene vrednotnice, ki jo je prosilec 
baje izgubil ter se njen imetnik poziva, 
da uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Vložna knjižica I. delavskega konsum- 

nega društva Ljubljana — Kongresni 
trg, štev. 584, na ime »Rezervac (Jurij 
Legvart, Mušenik) z vlogo din 24.933.41 
(predaprilskih). 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. novembra 1946. 

Ok 79/46—5 4534 

Na prošnjo Leskovic Alojzije roj. Šurk, 
laborantke, Ljubljana, Opekarska 8, 
se uvede postopanje radi amortizacije 
zdolaj navedene vrednotnice, ki je baje 
zgorela, ter se nje imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da je 
vTednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Življenjska polica »Jugoslavije«, sploš- 

ne zavarovalne družbe, podružnice v 
tjubljani od 22. III. 1929, štev. 110.805. 
Zavarovanec Šurk Alojzija. Zavarovana 
vsota 25.000 din. Koristnik je zavarova- 
nec, za primer smrti donositelj police. 
rčetek zavarovanja 1. IV. 1929, potek 

IV. 1951. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 6. novembra 1946. 
* 

Ok l?2/46-6 ' 4538 
Na prošnjo dr. Pavlica Martina, urad- 

nika, Gospoavetska 9, Ljubljana, ee uve- 
, de postopanje radi amortizacije zdolaj 

navedene vrednotnice, ki je prosilcu 
baje zgorela, ter se nje imetnik poziva, 
<k uveljavi v 2 mesecih po objavi v 
uradnem listu svoje pravice, sioer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vredpotniea brez moS. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Življenjska polica »Croatie«, zavaro- 

valne zadruge v Zagrebu, podružnice v 
Ljubljani štev. 17.154, glaseča ee na ime 
Pavlic Martin, carinik, Dravograd-Meža 
kot zavarovatelja in zavarovanca in na 
zavarovano vsoto kron 50.000, izplač- 
Ijivo 1. XII. 1941 ali v primeru prejšnje 

smrti zavarovanca takoj donositelju po- 
lice. Začetek zavarovanja 1. XII. 1921. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. novembra 1946. 

Ok 180/46—5 4460 

Na prošnjo načelstva »Podpornega 
društva za duhovnike ljubljanske ško- 
fije« v Ljubljani se uvede postopanje 
radi amortizacije zdolaj navedene vred- 
notnice, ki jo je prosilec baje za oku- 
pacije izgubil ter se njih imetnik 
poziva, da uveljavi v 2 mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu svoje pravice, si; 
cer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Hranilnice in posojilnice v Št. Vidu 
(Ljubljana), zadruge z n. j. štev. 2949, 
na ime: »Duhovsko podporno društvo« 
s stanjem na dan 31. XII. 1945 din 
2.997.82. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 7. novembra 1946. 

Ok 183/46-5 .4462 
Na prošnjo Senieta Alojzija, poslo- 

vodje Naproze, Peščenik 33, se uvede 
postopanje radi amortizacije zdolaj na- 
vedene vrednotnice, ki je prosilcu baje 
za okupacije zgorela ter se njen imet- 
nik poziva, da uveljavi v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu svoje pravice, 
sicer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da je vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Mestne hranilnice ljubljanske v 
Ljubljani št. 191.002 na ime Seme Aloj- 
zij z geslom in stanjem vloge din 
2.404.59. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
r dne 8. novembra 1946. 

Ok 105/46 4629 
Na prošnjo Zucajič Jelke iz Novega 

Sada, Trg Sv. Jovana 15, se uvede po- 
stopanje radi amortizacije zdolaj nave- 
dene vrednotnice, ki jo je prosilka baje 
izgubila ter se nje imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svojo pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednotnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
Življenjska polica »Slavijec, jugoslo- 

vanske zavarovalne banke v Ljubljani, 
žtev. 40.866743799, na ime Zucajič Velko 
in Zucajič Jelka in zavarovano vsoto 
26.000 din» izdana v Ljiîbljani 1. janu- 
arja 1938/23. III. 1939 z izplačilnim ro- 
kom 1. januarja 1958 ali takoj v pri- 
meru, da eden od zavarovancev prej 
umre. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne H. novembra 1946. 

Ok 8/46—4 
Amortizacija 

4500 

Na prošnjo Kreka Franca, posestnika 
pri Sv. Barbari št. 20, kot skrbnika na 
öin Bečana Lovrenca (sedaj v Ameriki), 
se uvede postopek za amortizacijo hra- 
nilne knjižice, ki jo je lastnik izgubil 

ali mu je bila ukradena ter se nje imet- 
nik poziva, da uveljavi v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu svoje pra- 
vice, sicer bi ee po preteku tega roka 
izreklo, da je knjižica brez moča. 

Oznamenilo knjižice: hranilna knjižica 
Okrajne hranilnice in posojilnice V 
Škofji Loki, reg. zadr. z neomejeno za- 
vezo, nova štev. 80, stara številka 2223 
z vlogo va. 1. I. 1940 v znesku 1.485.39 
dinarja. 
Okrajno sodišče v Okolji Loki, odd. II., 

dne 11. novembra 1940. 
* 

II Sp 111/46-4 4548 
Amortizacija 

Na prošnjo Kobi Mamje, zasebnice, 
Rogatec št. 129, se uvede postopanje- 
radi amortizacije spodaj navedenih vred- 
notnic, ki jih je prosilka baje izgubite), 
^er se njih imetnik poziva, da uveljavi 
svoje pravice v času dveh mesecev P° 
objavi v Uradnem listu, sicer se bo po 
preteku tega roka izreklo, da sta vred- 
notnici izgubili svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vredno tnic: 
Dve delnici: a) št. 01255, b) št. 01256, 

izdani dne 30. XII. 1933 od Gostilničar- 
ske pivovarne d. d. Laško, vsaka v no* 
minalni vrednosti 500 din, glaseči se 
na ime Kobi, Marija, Kozje. ^  " 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 

dne 15. novembra 1946. 

Ok 121/46-5 4516 
Amortizacija 

Na prošnjo MLO v Zagorju o/S se 
uvede postopek za amortizacijo vrednot- 
nie, ki jih je okupator odnesel s seboj- 

Imetnik teh vrednotnic se poziva, <*?. 
v 3 mesecih po objavi v Uradnem listu 
uveljavi svoje pravice, sicer bi se P° 
preteku tega roka izreklo, da so te vred» 
notnice brez moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
Kto. št. 5044 obč. Zagorje RM 169.041.19. 
Kto. št. 5045 obč. Zagorje RM 94757.9». 
Kto. št. 5046 obč. Zagorje RM 68.595.4« 
Kto. št. 5047 obč. Zagorje RM' 94.757.99, 
Kto. št. 5064 obč. Zagorje RM 22.033.89, 
Kto. št. 5070 obč. Zagorje RM 51.754.0$ 
Kto. št. 5071 obč. Zagorje RM 81.052.43i 

Okrajno sodišče Trbovlje, odd. L, 
dne 15. novembra 1946. 

Sp 140/46-A/295 448« 

Oklic 
o razgrnitvi podatkov dosedanjih po**" 
vedb radi morebitnih ugovorov v P0,?*0' 
panju   za   osnovanje   nove   zemljiške 
knjige za katastrsko občino Valična vftS 
v sodnem okraju Grosuplje. 
, Od 1. XII. do 15. XII. 1946 bodo « 
Zagradcu, poslovalnica KL0, razgrnjen« 
vsakomur v pogled nasledkom doSedfl' 
njih poizvedb ustrezno popravljeni V0' 
scstni listi, seznami parcel in lastnikov» 
zemljiškoknjižne mape (primerjalna **? 
bela parcel) in zapisniki o dosedanji»^ 
poizvedbah radi  osnovanja nove  lenvv 
Ijiške knjige za k. o. Valična vas.. 
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Ob zgoraj navedenem času in poleg- 
tega še dne 16. XII. 1946 se smejo 
vlagati ugovori zoper pravilnost ali po- 
polnost posestnih listov (in primerjalne 
tabele parcel), in to pismeno ali ustno 
"a zapisnik pri sodnem odposlancu, ki 
"° ob tem času posloval na kraju raz- 
grnitve v Zagradcu, poslovalnica KLO. 

Ce bodo podani taki ugovori, se bodo 
ravno tam dne 16. XII. 1946 o njih 
uvedle nadaljnje poizvedbe, h katerim 
Bai tudi brez posebnega vabila pridejo 
tega dne ob 8. uri osebe, bi so vložile 
"govore. 

Skozi vso dobo razgrnitve • nadalj- 
uJih poizvedb se smejo pri navedenem 
sodnem odposlancu prijavljati tudi obre- 
'nonilne pravice (zastavne pravice, služ- 
nosti, premutici itd.). 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 12. novembra 1946. 

Register 
«^žasalh gospodarskih podjetij 

73. 4468 
, Sedež: Glavna uprava Ljubljana. 

Dan vpisa: 28. oktobra 1946. 
Besedilo: Državno avtobusno in pre- 

vozniško podjetje Slovenije (»DAPPS«). 
Poslovni predmet: 

.    a) prevoz potnikov in prtljage s cest- 
ami   motornimi vozili  na  avtobusnih 
Pw>gah v območju   Ljudsko   republike 
»lovenije, ki služijo javnemu prometu; 

.») prevoz in odprema blaga s cest- 
nimi motornimi vozili, zlasti za potrebe 
javnega sektorja, 

' b) organizacija in vodstvo drugih po- 
slov, ki so v zvezi s prometom. 
"Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS — 

«dločba z dne 13. septembra 1946, štev. 
-•«5 j ' 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
?) Snoj Franc, glavni upravnik, 

•• Jakopič 'inž.  Vekoslav, pomočnik 
• ._    .glavnega upravnika, 
°o) dr. Gračner Jože, načelnik občega 

.   .odd.,   v vseh   poslih   samostojno 
.'„- vsak zase; 

v 47. členu splošnega zakona o dr- 
žavnih gospodarskih podjetjih na- 

''••• •  vedene listine pa poleg glavnega 
•upravnika   oz. določenega   usluž- 
benca: ~   ~ 

af) Pečnik Franjo, glavni računovodja, 
..<!) Kmetec Janez;, namestnik glavnega 

računovodje,               t 
Ministrstvo za finance LES, 

„<*lsek  za financiranje gospodarstva, 

'•,>-fiubljana dne 25. oktobra 1946. 
"- Št. 60—• F—1946. 

Ï4.:;   "-; 4636 

jSedež: Cerknica. 
•••• vpisa: 16. novembra 1946. 
^Beeedik>: Gostilna- in menza, Cerkni- 

Poslovni predmet: gostinski obrat. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Zabu- 

kovec Franc, Cerknica. 
Za podjetje podpisujejo: Potrovčič Ed- 

vard, predsednik KLO, Obreza Alojz, 
član KLO in Zabukovec Franc, upiav- 
nik. Od zgoraj navedenih po dva skupno 
za vse pravne posie neomejeno. 

Okrožni LO ljubljanskega okrožja, 
oddelek za finance» Ljubljana, 

dne 16. novembra 1946. 
Št. 3329—11—1946. 

75. * 4698 
Sedež: Pirniče. 
Dan vpisa: 16. novembra 1946. 
Besedilo: Krajevna trgovina Pirni6e 

(Naprot). 
Poslovni predmet: trgovina z meša- 

nim blagom. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Kro- 

šelj Miha, Pimiče. 
Za podjetje podpisujeta: Krošelj Mi- 

ha, upravitelj in Merjasec Andrej, član 
KLO, skupno za vse pravne posle do 
din 300.000,—. 

Okrožni L0 ljubljanskega okrožja, 
(îdïïclék za finance, Ljubljana, 

<in e 16. novembra 1946. 
št. 3331—11—1946. 

76. 4587 
SecleZ: Stična. 
Dan- vpisa: 16. novembra 1946. 
Besedilo: Gostilna »Pod lipo«, Stična* 
Poslovni predmet: gostinski obrat. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Blat- 

nik Ludvik» Stična. 
Za podjetje podpisujeta: Blatnik Lud- 

vik, upravnik in Kozlevčar Janez, poslo- 
vodja, do din 30.000.— poslovodja sanj, 
preko din 30.000.— skupno z upravni- 
kom. 

Okrožni L0 ljubljanskem okrožja, 
oddelek za finance» Ljubljana, 

dne 16. novembra 1946. 
v5t. 3380-11-1946. 

77. '   •2 

Sedež: Dolenja vas štev. îfâ. 
Dan vpisa: 12. novembra 1946. 
Besedilo: Trgovina z mešanim blagom 

in kurivom KLO Svf Pavel — skrajšani 
naziv firme: Trgovina KLO Sv. Pavel. 

Poslovni predmet: nakup in prodaja 
na drobno vsakovrstnega špecerijskega, 
manufakturnega in železninskega blaga 
ter vsakovrstnega goriva. 

Podjetje  je  ustanovil:   krajevni  LO 
Sv Pavel s svojo odločbo z dne 23. IX. 
1946, št. 298/46. r , 

.   Obratna sredstva: din 50.000.—, 
Ravnatelj podjetja: Skok Ignac, pred- 

sednik KLO Sv. Pavel in posestnik y 
Dolenji vasi štev. 44. 

Sopodpisuje: Drča Karla, poslovodi- 
nja, Dolenja vas 32. 

Za podjetje podpisujeta zgoraj nave- 
dena, in sicer vedno skupaj. 

Pooblastilo, je neomejeno. 
Okrožni LO celjskega okrožja, 
oddelek za finance — Celje, 

dne 12. novembra 1946. 
Št. 2283/24. 

78. 44K 
Sedež: Sv. Pavel štev. 3. 
Dan vpisa: 12. novembra 1946. 
Besedilo: Pekarna KLO Sv. Pavel. 
Poslovni predmet: peka in prodaja 

kruha za ljudstvo. 
Podjetje je ustanovil; KLO Sv. Pavel 

s svojo odločbo z dne 22. avgusta 1946, 
Št. 312/46. 

Obratna sredstva: din 20.000.—. 
Ravnatelj podjetja: Skok Ignac, pred- 

sednik KLO Sv. Pavel in posestnik v 
Dolenji vaei štev. 44. 

Sopodpisuje: Kovači« Ivan, poslovodja 
— pek Sv. Pavel št. 24. Za podjetje pod- 
pisujeta zgoraj navedena, in sicer ne- 
omejeno in vedno skupno. 

Okrožni L0 celjskega okrožja, 
oddelek za finance — Celje, 

dne 12. novembra 1946. 
Štev. 2.283/20. 

Razna oblastva 

Broj 16835/46 4323 
Konkurs 

Ministarstvo prosvjete Narodne repu- 
blike Bosno i Hercegovine raspisuje 
konkurs za redovne • vanredne.profe- 
sore iU docente ili honorarne profesore 
ili honorarne nastavnike za slijedeće 
predmete na Pravnom fakultetu u Sa- 
rajevu za školsku 1946/47. godinu: 

1. Osnovi nauke o društvu, 
2. Teorija države i prava, 
3. Opšta dstorija dižav.e i prava, 
4. Rimsko pravo, 
5. Morija   države i prava   naroda 

FNRJ, 
6. Politička ekonomija, 
7. Statistika, 
8. Ustavno pravo, 
9. Gradjansko pravo, 

10. Krivično pravo, 
11. Krivični sudski postupak. 
Pored kandidata za navedene, pred- 

met© mogu se javiti i kandidati, koji bi 
predavali i druge predmete, predvidjene 
kao obavezne Uredbom o pravnim fa- 
kultetima, j-er bi u tom slučaju nastava 
mogla da se održava i za ostale se- 
mestre. 

Prijave sa potrebnim dokumentima. Ì 
prilozima naučnih radova treba poslali 
Ministarstvu prosvjete NRBIH-e do 30. 
novembra 1946. godine. 

Za nastavnike, koji su već izabrani 
na nekom od pravnih fakulteta u FNRJ 
dovoljna je,samo prijava sa popisom 
naučnih radova. 

Materijalni položaj izabranih nastav- 
nika regulisaće se na isti način kao j 
na drugim fakultetima u FNRJ. 
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Nastavnicima, koji budu izabrani, osi- 
guran je stan. 

Sarajevo 16. novembra 1046. godine. 
Ministarstvo prosvjete 

Narodne republike Bosne i Hercegovine. 

Štev. 1875/46 
Razpis 

4467 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje mesto učitelja ruskega jezika s 
pogoji, ki so veljavni za honorarne pre- 
davatelje z obveznostjo treh teden- 
skih ur. 

Prošnje je vložiti do 25. novembra 
1946 na rektoratu univerze v Ljubljani. 

Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 11. novembra 1946. 

Rektor: Kràl s. r. 

St. 56882/11/46 4487 

Sprememba okoliša pošte 
Ljubljana 1 

Dne 15. novembra 1946 se izločijo na- 
selja Fužine, Spodnja Hruška in Zgor- 
nja Hrušica iz okoliša pošte Dobrunje 
in se priključijo okolišu pošte Ljub- 
ljana 1. Isti dan se priključi okolišu 
pošte Ljubljana 1 tudi naselje Vrhovci, 
ki je do tedaj spadalo v okoliš pošte 
Dobrova pri Ljubljani. 

Poštna direkcija v Ljubljani 
dne 11. novembra 1946. 

St. 2360/3-46 Ad 4270 
Objava 

V prilogi k Ur. listu LRS št. 70 z dne 
6. XI. t. 1. na str. 481 kot izgubljena in 
zato za neveljavno proglašena štampilj- 
ka okr. LO Bišečki vrh se je našla. 
Zadevni preklic je zaradi tega brez- 
predmeten. 

Okrajni L0 Ptuj, tajništvo, 
dne 12. novembra 1946. 

Razno 

Poziv upnikom 
4481 

Z odločbo MLO — oddelka za trgo- 
,vino in preskrbo z dne 31. oktobra 1946, 
TP štev. 16097/46, je prešla Krznarska 
nabavljalna zadruga z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani v likvidacijo. 

Likvidatorja pozivata vse upnike, da 
prijavijo do 30. XI. 1946 svoje terjatve 
oziroma dobroimetje radi končne likvi- 
dacije na naslov likvidatorjev: Dolenc 
Josip, krznar, Ljubljana. Sv. Petra c. 19 
ali Guštin Anica, uradnica pri MLO, 
Ljubljana, Bezenškova ul. 27. 

Likvidatorja 

Poziv upnikom 
4492 

Na predlog Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo se z odločbo MLO 
od 10. oktobra 1946 likvidira stavbna 
zadruga >Martuljek«, z. z o. j. v Ljub- 
ljani, ker nima pogojev za nadaljnje delo 

v smislu splošnega zakona o zadrugah. 
Pozivajo se upniki, da prijavijo more 

bitne terjatve v roku enega meseca od 
dneva objave. 

Likvidatorji 
* 

4514 
Poziv upnikom 

V zadružnem registru okrožnega so- 
dišča v Ljubljani se je dne 26. oktobra 
1946 izbrisalo Kmetijsko društvo v Gor- 
jah, zadruga z omejenim jamstvom za- 
radi spojitve z Nabavno-prodajno zadru- 
go z omejenim jamstvom na Bledu. 

Nabavna in prodajna zadruga na Ble- 
du, z. z o. j. na Bledu kot sprejemajoča 
zadruga poziva upnike spojene zadruge, 
da ji prijavijo svoje terjatve v roku 3 
mesecev od dneva tega poziva. 

Upravni odbor 
Nabavne in prodajne zadruge na Blcdn 

4503 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za finance FLRJ 

VII štev. 17337 z dne 5. oktobra 1946 
je odrejena likvidacija Credi tanstalt- 
Bankverein, podružnice v Celju in kot 
likvidacijski organ je postavljen Denar- 
ni zavod Slovenje — Centrala Narodne 
banke FLRJ za Ljudsko republiko Slo- 
venijo v Ljubljani. 

S tem •• pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Creditanstalt-Bankverein, podruž- 
nice v Celju, da v smislu 7. člena pra- 
vilnika o postopku pri likvidaciji za- 
sebnih kreditnih podjetij prijavijo svoje 
terjatve oziroma dolgove na naslov: De- 
narni zavod Slovenije — Centrala Na- 
rodne banke FLRJ za Ljudsko republi- 
ko Slovenijoi podružnica v Celju. 

Upniki in dolžniki Cred/itanstalt-Bank- 
verein, podružnice v Celju imajo pra- 
vico, da se v roku meseca dni od dne 
te objave prepričajo o natančnem knji- 
ženju njihovih terjatev oziroma dolgov. 
Po preteku tega roka veljajo knjiženja 
za verodostojna. 

Ljubljana dne 15. novembra 1946. 
Za Crcditanstalt-Bankvcrcin, 

podružnico v Celju: 
Denarni zavod Slovenije 

Contrala Narodne banko FLRJ za Ljud- 
sko   republiko   Slovenijo   •   Ljubljani 

3332/46 4390 3-2 
Poziv upnikom 

Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 
o. j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 
26. X. 1946 izbrisala v zadružnem regi- 
stru okrožnega sodišča v Ljubljani Na- 
bavljalna zadruga uslužbencev državnih 
železnic z. z o. j. v Ljubljani zaradi spo- 
jitve z Nabavljalno in prodajno zadrugo 
v Ljubljani za ljubljanski sektor. 

Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 
o. j. v Ljubljani kot sprejemajoča za- 
druga, poziva upnike Nabavljalne za- 
druge uslužbencev državnih železnic v 
Ljubljani za sektor Ljubljana, da prija- 
vijo svoje terjatve v roku 3 mesecev od 

dneva poziva   Nabavljalni   in   prodajni 
zadrugi v Ljubljani, Masarykova c. l5. 

Upravni odbor 
Nabavljalne in prodajno zedrugo 

v Ljubljani 

4313-3-3 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Na podlagi rešitve zveznega m ni*tr-* 

stva za finance VII. št. 17.337 z dne 5.'-' 
oktobra 1946 je pri 

Hranilnici d. d. na Cankovi (Vashi" 
degkutvidéki Takarékpénztàr r. t.). 

Hranilnici d. d. v Gornji Lendavi 
(Felsölendvai Takarékpénztàr r. t.). 

Hranilnici d. d. v Križevclb (Totke- 
reszturi Takarékpénztàr r. t.), 

Hranilnici d. d. v Gornj:h Petrovca v 
(Péterhegyvidéki Takarékpénztàr r. t.)i 

Hranilnici d. d. v Pertoči (Perento! 
Takarékpénztàr r. t.) z dnem 5. okto- 
bra 1946 uveden likvidacijski postopek 
in je za likvidacijskega organa imeno- 
vana Mestna hranilnica v Murski So- 
boti. 

Upniki in dolžniki se pozivajo, da 
najkasneje do 15. decembra 1946 prija-' 
vijo svoje terjatve in dolgove likvida- 
cijskemu organu: Mestni hranilnic. ? 

Murski Soboti ter se'do tega roka pr^r 
pričajo o točnem stanju njihovih terja- 
tev oz. dolgov, ker po preteku tega ter- 
mina veljajo za verodostojna knjiženja 
dotičnih kreditnih ustanov. 

V Murski Soboti dne 31. okt. 1946. _ 
Likvidator 

Zadr. štev. 584/46 4505 • 

Vabilo 
na redno letno skupščino Bolniško-p"«" 
porno zadruge nameščencev mestne ob- 
čine in Mestno hranilnice ljubliansk" 
z. z o. j., ki bo v ponedeljek dno 25. n°" 
vembra 1946 ob 17. uri v Ljubljani « 
veliki mestni dvorani. Mestni trg št. 27» 
z običajnim dnevnim redom. 

Če bi skupščina ob napovedani «ri 

ne bila sklepčna, bo v smislu § 34. za- 
družnih pravil čez pol ure druga skup* 
ščina, ki bo veljavno sklepala ne glc"9 

na število navzočih zadružnikov. 
Upravni odboï  -, 

Izgubljene listino 

Izgubil eem osebno izkaznico in °~^ 
javni  list,   izdana od   mesta   Grade 
Tetovo na ime Adem Saliadem, roje» 
1919. 1. v selu Gradec-Tetovo. S tem l• 
preklicujem. , 
4490 Adem Sabadem 

Izgubil   sem   šofersko   légitima"^ 
osebno izkaznico, izdano od •••••••^, 
LO Maribor-okolica na ime Amon v*** 
in tri potrošniške nakaznice za .•12•1. 
Angelo :n Nežo in Iršič Julijano iz =ei 

nice ob DravL S tem jih preklicujem. 
1 4470 Amon ••• 
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Izgubil sem delavsko izkaznico Štev. 
^°M>o, izdano dne 17. I. 1946 od krajev- 
na LO Rogaševci in jo s tem prekli- 
cem. b 

.r     ,Bertalanič Josip, Sv. Jurij St. 110, 
4047   p. Rogaševci (Prekm.) 

Ukradeni sta nama bili dve oblačilni 
izkaznici, izdani dne 1. X. 1946 od kra- 
ie,Vnö£a LO Videm-Dobrepolje na ime 
plazio Alojz, I-R 01192 in Blažio Marija, 
. 08235. S tem jih preklicujeva. 

4515 Blažič Alojz, Blažič Marija 

.."kradene so mi bile naslednje li- 
tine: osebna izkaznica, OF legitimacija, 
^varniäka izkaznica Splošne stavbne 
?riizbe Maribor-Tezno,- potrdilo o pri- 
hl\ v°Jne8a odseka Maribor, vojno po- 
bilo o službi v I. Inž. brigadi, sklep 
" vojni škodi za din 78.000.— din (iz- 
dano  od  komisije    za   vojno   škodo), 
«••••••• spričevalo, nravstveno spri- 

i-nxn°'.1>otrdilo ° prijavi, vojno pripo- 
fouio, izdano od 4. bat. I. inž. brigade 
S, *mlno opasti, udarniško potrdilo, 
rnîit !^d Sradbenega vodstva IV. ar- 
i •M 

kret ° sPreJemu službe v bivšo 
SS; moraarico, izdano od Štaba 
tehn  •• -,3••• ime Bokalić Dimitrij 

4499 Bokalič Dimitrije 

TJkradone so bile naslednje listine: 
Ki S v !zkaznica št. 1065, izdana od 
BrodJÄ? Nedelja, glase& « na ime 

k TR,•1!», potrošniška nakaznica 
• i-u 24o204 na ime Brodnjak Marija, 

C t?lska nakaznica št. I-G 245203 na 
ait« •••••^•• Marija in potrošniška 
«akaznica št. I-G 245202 na ime Brod- 
g«k Franc, vse tri izdane od 0L0 Ptuj. 

em ."h preklicujemo. 
4dao   B.rođnjak Marija, Kamenšak Mn- 
*iJ8   "ja, Brodnjak Franc 

eafeubil sem zac. osebno izkaznico Št. 
"% izdano od KLO v Kotu pri Se- 
'c" na ime Brunskole Albina iz Kota 

£40 Semiču. S tem jo preklicujem. 
J3 Brunskole Albina 

lQoogubil s,em invalidsko rešenje štev. 
Št o/ dne 14- Junija 1946 in uverenje 
'• <*49 z dne 3. novembra .1945, oboje 

ÎY "ne Bubnič Ivan iz Pregarij okr. 
• • Bistrica. S tem jih preklicujem. 
497 Bubnič Iran 

, zgubila sem potrošniško nakaznico 
ih. "^"sirijske proizvode št. 02140 na 
'"e Cuban Erna iz Ljubljane. S tem jo 

ïi?Klicuiem. 4513 Cuban Erna 

, pođpi5ani culetto Jože, uslužbenec 
urilniške izpostave Zidani most, sem 

ž>ubil svojo začasno žel. legitimacijo 
*ev. 124044. S tem jo preklicujem. 

*®• Culetto Jože 

aj
z8ubila so se potrdila o_ registraciji 

£vtobusov Fiat S-0820, Magirus S-1179, 
"Pei Blitz S-0834, Krupp S-1177, Saurer 
Ä«, Man S-0Ò02, Krupp S-1178 m 
evtobusn0 prikolice S-5037. last Držav- 

nega avtobusnega in prevozniškega 
podjetja Sloveu.je. S tem jih preklicu- 
jemo. 

Državno avtobusno 
in prevozniško podjetje Slovenije 

(DAPPS) 
4518 Glavna uprava Ljubljana 

Potrošniška nakaznica za industrijske 
proizvode štev. 51344 — IG, izdana od 
okrajnega ljudskega odbora Ljutomer, 
gospodarski odsek, glaseča. se na ime 
Dolamič Ludvik, roj. 29. VIII. 1905, sta, 
nujoč v Ključarovcih 21, je bila izgub- 
ljena in se s tem preklicuje. 

Dolamič Ludvik, 
4518 Ključarovci 21, Križevci 

Izgubili smo potrošniške nakaznice 
št.: 04814, 04812, 03479 in jih s(tem pre- 
klicujemo.   , 

Dovcčar Franc, Dovečar  Štefan, 
Dovečar   Bara,   vsi   iz   Gaberja 

4502   št. 134, p. Dol. Lendava 

Izgubil sem indeks medicinske fakul- 
tete univerze v Ljubljani iz 1. 1942. na 
ime Drljević Milutin s Cetinja. S tem 
ga preklicujem. 
4507 Drljević Milutin 

Izgubil sem prometno knjižico za ko- 
lo, izdano od OKL Mozirje, osebno iz- 
kaznico, izdano cd KLO Ravne in legi- 
timacijo drž. rudnika Velenje, vse na 
ime GomiljŠek' Jernej iz Družmirja. S 
tem jih preklicujem. 
4476 Gomiljšek Jernej 

Izgubil sem Šofersko legitimacijo št. 
1977, izdano 21. julija 1945 od..ljublj. 
okrožja, prometni odsek v Ljubljani- na 
ime Gradišnik Anton iz Kranja. S tem 
jo preklicujem. . 
4479 Gradišnik Anton 

Izgubil sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF na ime Grm Jože, Hočevje 
žt. 2, p. Videm-Dobrepolje in jih s tem 
preklicujem.. 
4544 Grm Jože 

Izgubili smo evidenčno tablico št. 2.370 
motorja znamke »Ardie«, izdano dne 
22. X. 1945 od ministrstva za lokalni 
promet na ime Mate Franc, Velike Lašče. 
S tem jo preklicujemo. 

Odsek za notranje zadeve 
4480 okraja  Grosuplje,  Uprava  NM 

i 
Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 

rija C št. 26701, izdano od MLO, odsek 
za kurivo na ime Habjati Gregor iz 
Ljubljane VII, Celovška 41. S tem jo 
preklicujem. 
4516 Habjan Gregor 

Izgubil sem legitimacijo   medicinske, 
fakultete univerze v Ljubljani na ime 
Hadžiahinetović Ismet iz Trebinja (Her- 
ceg-) in jo s tem preldicujem. 
4523 Hađžiahmetović Ismet 

Oglašavam nevažećom izgubljenu voj- 
ničku knjižicu br. 55814. 

Ivančić Spasa, 
4542    ^ Vojna pošta br.. 75064 

Ukradene so bile naslednje listine: 
osebni izkaznici Ha imeni liokalj Sta- 

nislava in Kokalj Marija, izdani od KLO 
v Dolskem, kolesarska izkaznica na ime 
Kokalj Marija in potrošniške karte I-G 
št. 092784 na ime Kokalj Franc, I-G št. 
092753 na ime Kokalj Marija, I-G št. 
092785 na ime Kokalj Marija,  I-G št. 
092786 na ime Kokalj Franc in I-G št. 
092787 na ime Kokajj Stanislava, vsi od 
Sv.Helene št. 5. S tem jih preklicu- 
jemo. 

Kokalj   Franc,   Kokalj   Marija, 
Kokalj Marija mL, Kokalj Franc 

4469       ml., Kokalj Stanislava 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 484, izdana od KLO v Cer- 
knici na ime Krošelj Vanda iz Cerknice. 
S tem jo preklicujem. 
4517 Krošelj Vanda 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
štev. 100, izdano od OILO Kočevje. S 
tem jo preklicujem. 

Mak Ciril, 
4474 Ljubljana, Hrenova 12 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 5, 
izdano od KLO v Velikih Dolencih, iz- 
kaznico OF št. 435015, izdano od okraj, 
nega odbora OF M. Sobota, orožni list 
št. 149, izdan od odseka za notranje za- 
deve za okraj M. Sobota, začasno lovsko 
dovolilnico št. 175, izdano od OLO M. 
Sobota (gospodarski odsek — gozdar- 
stvo). Vse štiri listine s tem prekli. 
cujem. 

Maluš Štefan, 
gostilna, 

4519 # Vel. Dolenci  92 

Izgubil sem nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 22756, izdano od MLO, odsek 
za kurivo na ime Mohar Anton iz Zg. 
Kašlja 157. S tem jo preklicujem.. 
4510 Mohar Anton 

Izgubil sem na vlaku Jesenice—Ljub- 
ljana naslednje osebne listine, glaseče 
se na ime Müllner Jože, sprevodnik drž. 
železnic, Jesenice, Hrušica št. 58: služ- 
beno izkaznico' št. 117533, izdano od 
uprave drž. železnic v Ljubljani, začas- 
no osebno izkaznico št. 69, izdano od 
KLO Besnica, legitimacijo OF, izdano od 
mestnega odbora OF Kranj in izkaznico 
Rdečega križa, izdano od krajevnega od- 
bora RK Hrušica. S tem vse naveden© 
listine preklicujem. 
4486 Müllner Jože 

Ukradene so bile potrošniške nakaz- 
nice za industrijske proizvode za delav- 
ce-nameščence, izdane od KLO Letuš na 
imena: Omladič Ivan št. '1-R 51798, 
Omladič Franc I-R.51709 in Omladič 
Alojz I-R 51800, stanujoči vsi v Letušu 
in jih s tem preklicujemo. ' 

Omladič Ivan, Omladič Franc, 
4511 . Omladič Alojz 

Ukradeno je bilo pet, potrošniških na- 
kaznic na ime Paternoster Barbara, An- 
drej, Ivana, Fani in Angela • in osem 
nakaznic za nakiip blaga, osebna izkaz- v 
niča. in prometni knjižici za kolo in tri- 
cikel na ime Paternoster Barbara, vsi 
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iz Podgoricef okr. LJubljana. S tem jih 
preklicujemo. 

Paternoster Barbara, Andrej, 
4552 Irana, Fani in Angela 

Izgubil eem delavsko knjižico štev. 
32212, izdano od javne borze dela v 
Ljubljani na ime. Per Anton iz Vira 
št. 73, okraj Kamnik. S tem jo prekli- 
cujem. 
4524 Per Anton 

Preklicujeva izgubljeni ffi potrošni- 
ški izkaznici na ime Perko Ivana in 
Turki Justina, Crešnjevei pri Radgoni 
št. 51. 
4549 Perko Ivana, Turki Justina 

Izgubili sta se članski izkaznici OF 
na ime Pestner Franc in  Ljubica iz 
Fužin 1 pri Ljubljani. S tem jih prekli- 
cujeva. 
4478   Pestner Franc, Pestner Ljubica 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
01410, izdano dne 27. IX. 1945 od 0L0 
v Ljutomeru na ime Pilinger Terezija iz 
Desnjaka. S tem jo preklicu jem. 
4521 Pilinger Marija 

Izgubil sem izkaznico OF in železni- 
čarsko legitimacijo št. 13757. izdano od 
uprave drž. železnic v Ljubljani na ime 
Poljanšek Franc iz Ljubljane VIL Je- 
senkova 2. S tem jih preklicujem. 
4604 Poljansek Franc 

Izgubil sem izkaznico za kolo št. 3211, 
izdano od OLO Ljutomer na ime Potoč- 
nik Martin iz Mekotnjaka. S tem jo pre- 
klicujem. 
4522 Potočnik Martin 

IzguMl sem zač. osebno izkaznico 
it. 387, izdano od KLO Rače na ime 
Rajšp Ferdinand, lončar v Racah št. 56. 
S tem jo preklicujem. 
4475 Rajšp Ferdinand 

Izgubili smo potrošniške karte I-G 
št. 058082 na ime Rangus Anton, I-G 
št. 058083 na ime Rangus Marija in I-D 
št. 022841 na ime Rangus Nada, izdane 
od KLO Videm ob Savi in jih e tem 
preklicujemo. 

Rangus Anton, Rangus Marija, 
4484      Rangus Nada 

Izgubil sem spričevalo trgovsko-gre- 
mialne šole v Ljubljani iz 1. 1927/28. na 
ime Repše Franc iz Radeč pri Zidanem 
mostu. S tem ga preklicujem. 
4494 Repše Franc 

Izgubljene so mi bile osebna izkaz- 
nica, legitimacija OF, mladinska legiti- 
macija,, legitimacija omlad. proge BrČko- 
Barioviči I. L. M. D. B., vse na ime Sirk 
Majda iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
4508 Sirk Majda 

Izgubil sem kolesarsko izkaznico št. 
888244, izdano od okrajnega LO v Lju- 
tomeru na ime Slana Anton2 ter tri po- 
trošniške nakaznice za industrijsko 
predmete •• imena Slana Anton, Franc 

in Marija, izdane od KLO Radoslavci. 
S tem jih preklicujem. 

Slana Anton, Radoslavci 68 
4489       pri Ljutomeru, p. Mala Nedelja 

Izgubil sem spričevalo 7. razreda II. 
drž. realne gimnazije v Ljubljani za leto 
1942/43. izdano na ime Stepančič Zlatko 
iz Maribora. S tem ga preklicujem. 
4496 Stepančič Zlatko 

Izgubljeno osebno izkaznico št. 069416, 
glasečo se na ime Sušnik Milan, Ljub- 
ljana, Poljanska c.  54 s tem  prekli- 
cujem. 
4550 Sušnik Milan 

Izgubila sem spričevalo enoletnega 
trgovskega tečaja na mestni ženski real- 
ni gimnaziji v Ljubljani (licej) na ime 
Svete Jožefa iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
4541 Svete Jožefa 

Izgubila sem dve potrošniški nakaz- 
nici, ono moško št. 009614 IR in eno 
otroško št. 014569 ID in jih s tem pre- 
klicujem. 

Ema Saurič, 
4491 Brežice, Bukošek št. 1 

Uničeno mi je bilo epričevalo nižjega 
tečajnega izpita II. deške meščanske 
šole v Sp. Šiški iz 1. 1925. na ime Šilar 
Ivan iz St. Vida nad Ljubljano 52. S 
tem ga preklicujem. 
4477 Silar Ivan 

Podpisana Sket Kati, stanujoča na Je- 
senicah, Delavska ul. 8, sem izgubila 
osebno izkaznico žt. 10.290, izdano od 
0L0 Jesenice. S tem jo preklicujem. 
4520 Sket Katarina 

Izgubile so se: potrošniška nakaznica 
za industrijske proizvode št. 105.404, iz- 
dana od OLO Ptuj na ime Šprah Her- 
man, potrošniška nakaznica za industrij- 
ske proizvode št. 105.403, izdana od OLO 
Ptuj na ime Šprah Berta, potrošniška 
nakaznica za industrijske proizvode št. 
223.515, izdana od OLO Ptuj na ime 
Šprah Štefanija in legitimacija 0F štev. 
332.838, izdana od M0F Ptuj na ime 
Šprah Štefanija. Vse navedeno listine e 
tem preklicujemo. 
4513      Šprah ••••••,. Sprah Berla, 

Šprah Štefanija 

Izgubil sem osebno izkaznico št, 161, 
izkaznico LMS, izseljeniško legitimacijo 
koncentracijskega taborišča, izpustnico 
iz internacije, prijavo o povratku v Ju- 
goslavijo, nakaznico za blago in potroš- 
niško -nakaznico, vse na ime Štih Ivan 
iz Ljubljane (postaja NM št. 1). S tem 
jih preklicujem. 
4495 Stih Iran 

Izgubljene so bile naslednje potrošni- 
ške izkaznice, izdane od okrajnega ljud- 
skega odbora ' Kranj - ljubljansko okrož- 
je: Valjavec Ivan. Tržič, Blejska c. 7, 
št. I-R 021744, Valjavec Olga, Tržič, 
Blejska c. 7, št. I-G 064743, Japelj 
Ivan, Tržič, Blejska c. 7, št. I-D 030671, 

Izgubila sem spričevalo V. razre», 
drž. mešane osnovne šole rta Viču P', 

Rebolj Antonija, Tržič, Glavni trg-1} 
št. I-G 065066, Rebolj Jožef, lrW 
Glavni trg 18, št. I-R 022247, ReW 
Minka, Tršič, Glavni trg 18, št. \"v 

030701, Rekar Marija, Tržič, GlavniM 
18, št. 1-D 030702. S tem jih preklic* 
jemo. 
4471   Valjavec Ivan, Valjavec 0lg»> 

Japelj   Ivan,  Rebolj  Antonija» 
Rebolj   Joïeî,    Rebolj   Mink«» 

Rokar Marija 

Uničeni eta mi bili spričevali L in »' 
razreda I. dekliške meščanske šole,. 
Ljubljani (Sv. Jakob) na ime ValužDj» 
Božena iz LJubljane. S tem jih pre»1" 
cujem. 
4514 Valušnik Boïe»» 

,redi 
drž. mešane osnovne šole na vicu P? 
Ljubljani iz 1. 1946. na ime Velkayr 
Vlada iz Ljubljane. S tem ga vrùXt 

cujem. 
4551 Velkavrh Vhw» 

Ukradena mi je bila osebna izkaznic$ 
št. 026771, izdana od komande V» 1 
Ljubljani na ime Verderber Mate., 
Ljubljane, Streliška 9. S tem jo pre»11 

cujem. ,, 
4525 Verderber Ma*' 

Izgubila se jo >platna knjižica geDpj 
rala, oficira i vojnih činovnika« ser.r   I 
št. 99344 na ime Mindoljevič Anfo g j 
petan, izdana od finansijske sekcij«. ' , 
tenk. brigade I. tenk. divizije ter fj, 
ska knjižica oficirsko zadruge I. ''L 
divizije št. 1000 in jih s tem preklic 
mo. 
4485   Vojna pošta 66846/k, fin. br.H61 

Ukradeno je bilo: dovolilo za v<#J i 
z motornimi vozili, za tovorni avto y>l 

vrolet z evidenčno štev. S 1722,,1»*J( 
pri   prometnem   ministrstvu   na r 'L 
>Mlekopromet«,   držav.   trg.   podje'j 
osebna izkaznica, izdana pri KLO »t. « 
rij pri Celju na ime VoSnJak Zdrav'*;, 
rojen dne 16. XII. 1913 ravno tam, ^ 
časna šoferska   izkaznica,   Izdana •• 
mestnem N00 Maribor na ime Vož«L 
Valentin, rojen 16. XII. 1913 v St- Ju^i, 
pri Celju, dovolilo za vožnjo s kole»0?' 
izdano pri KLO Drešinja vas-Petrov' 
na ime Vošnjak Zdravko, Drešinja VA 
Vse naveden© izkaznice e tem pre* 
cujem. 
4501 Vošnjak Zdravko 

Izgubila so je izkaznica OF •• i^ 
Zaje Ivana, in železničarska le^Vijiij 
ja na ime Zaje Franc, oba iz Sp. K»s ' 
št. 84. S tem jih preklicujeva. 
4512 Zaje Irana,  Zaje Fr*»c 

Ukradeno so bile osebna #••*••• 
legitimacija 0F št. 162, oblačibia WL 
ta na ime Žemljic Angela In oblacui 
karta na ime Žemljic Florjan, ow A 
Male vasi 57 pri Ljubljani. S tem J" 
preklicujeva. 
4509   Zemljlß Angela, Zemlji« »"H* 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

• Spremembe in dodatki: 
1360. 

.   Sedež; Polzela. 
Dan vpisa: 6. novembra 1946. 
Besedilo: ••••••• nogavic »Polzela«. 
Na podlagi dekreta vlade LRS, mini- 

strstva za industrijo in rudarstvo v 
Ljubljani z dne 10/X. 1946» št. 5460/1, 
ßf vpiše delegat Čremožnik Pavle v 
polzeli pri Celju, izbrise pa delegat 
"ragotin Sirec iz Polzele. 

Tovarno podpisuje odslej delegat Čre- 
možnik Pavle tako, da pod žigom ali iz- 
pisanim besedilom tvrdkinega imena 
pristavi svoj lastnoročni podpis s pri- 
stavim »delegat ministrstva za indu- 
•••••   in    .tiJR..i  
---...vlu -»-ueiegat ir 
strijo in rudarstvo«. 

Okrožno sodisïe v Celju 
dne 6. novembra 1946. 

C II 16/33 

1361. •".'•'' 
Sedež: Maribor. 

v.     Dan vpisa: 8. novembra 1946. 
.  Besedilo: Länderbank Wien d. d., po- 
družnica,   " , 

Na podlagi 5. člena pravilnika o postop- 
*u, Pri  likvidaciji  zasebnih  kreditnih 
•j*4 (Služb, list FLRJ št. 57 od 16. 
'I«. 1946) v zvezi z odločbo ministrstva 
finance FLRJ od 5. X; 1946, VIL št. 
f7,337, se ima pri tej firmi izvršiti .li- 
kvidacija. 
„Likvidacijski organ:   Denarni  zavod 
^ovenifo v Ljubljani/ 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
Pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator podpisuje firmo' tako, da 
Pristavita po dva za podpis pooblaščena 
^topnika likvidatorja pod besedilo fir- 
"ie svoja lastnoročna podpisa. > 
Okrožno kot trg. sođišce v Mariboru 

dne 8. novembra 1946. 
9 B 7—18 

1362. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 2., novembra. 1946. . 
Besedilo: »Tofra« podjetje .Franc,To- 

maschitž ml., jeklarna • Mariboru. , 
. Na podlagi odločbe LRS, ministrstva 
?* industrijo in rudarstvo od 2d. *•• 
*946, zap. št. 5497/1, kadrovski odd. per- 
"onalni odsek, se vpiše, da se je razre- 

Objave 
šil delegatske funkcije Gorjup Milutin 
in na njegovo mesto imenoval za dele- 
gata Medvešček Egidij. 
Okrožno kot trg. sodišče y Mariboru 

dne 2. novembra 1946. 
9 A 107/7 

1363. 
Sedež: Ptuj. <- 
Dan vpisa: 11. novembra 1946. 
Besedilo: Fr. Lenart, Ptuj. 
Izbriše se po okupatorju odrejena za- 

plemba te firme in njen upravitelj Wei- 
ditsch Oton v Ptuju. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 11. novembra 1946. 

A-1 105/10 

1364. 
Sedež: Sv. Lenart v Slov. gor. 
Dan vpisa: 15. novembra 1946. . 

.   Besedilo: Josip Pirich, Sr. Lenart v 
Slov. goricah. 

Na podlagi odloka VLRS, ministrstva 
za industrijo in rudarstvo od 14. VI. 
1945, zap. št. 558/5, se vpiše delegat 
Bračič Danilo.   . . 

Obenem se izbriše ta firma v trgov- 
skem registru Sv. Lenart 9 A 2; kamor 
je bila od okupatorja prenesena z bese- 
dilom firme: Jose! Pirich, imetnik Hans 
Pirich, Sv. Lenart v Slov. goricah. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 15. novembra 1946. 

A II 283/10- 

Zadružni register 

Vpisi: 
1365. 

Sedež: Celje. 
Dan vpisa: 6. novembra 1946. 
Besedilo: Zveza lesnih zadrug i o. j. 

v Celju. , 
Naloga zadruge kot poslovne zveze 

lesnih zadrug za področje okrožja Celje 

i. pospeševati kmečko gozdarstvo; 
2. pospeševati, usmerjati in dopolnje- 

vati produkcijo lesa; 
*   3. zbirati, vnovčevati in sodelovati pri 
izvozu lesnih izdelkov;- 

4. nabavljati obratne potrebščine; 
5. ustanavljati skladišča, nabavljati 

inventar, teh. naprave in,prevozna sred- 
stva ter pridobivati koncesije; 

6. posredovati kredite za financiranje 
svojih članic; •   • 

7. sodelovati z ustanovami lesne stro- 
ke; N 

8. sodelovati z oblastmi pri organiza- 
ciji strokovne pospeševalne službe; 

9. zbirati podatke svojih članic za za« 
družno statistiko; 

10. poslovati po navodilih zadružnega 
vodstva za Slovenijo. 

Zadruga'je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne. 12. VII. 1946 za nedoločen 
čas. 

Zadružni delež znaša din 5000.— na 
vsakih začetnih 200 članov. Vsaka čla- 
nica sme vpisati poleg obveznih še neo- 
mejeno število prostovoljnih deležev. 
Članica mora vplačati deleže v obrokih, 
ki 'jih predpiše upravni odbor, najkas- 
neje pa v enem letu. 

Vsaka članica jamči še z dvajsetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Priobčila se izvršujejo s tem, kolikor 
ni v pravilih drugače določeno, da se 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo poleg pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika še 
5 članov. Funkcijska' doba traja 3 leta. 

Člani upravnega odbora so: 
Hribar Franc, inspektor dela v Ce- 

lju, predsednik, 
Golob  ••••1,  mizarski  mojster,  Ce- 

lje, podpredsednik, 
Svetličič Adolf, inženir, Celje, tajnik, 
Glojek Ivan, kmet, Šmartno ob Dreti, 

•Napotnik Ivan, poljedelec, Topolščica» 
Golčer Anton, kmet, Oplotnica, 
Kohne Franc, Žagar, Zbelovo-Loce, 
Malec Albin,   kmet,   Sv. Kunigunda, 

Zreče. 
Zadrugo podpisujeta po dva člana 

upravnega odbora, od katerih sme •••- 
ga nadomeščati uslužbenec zadruge, ki 
ga po nredhodni načelni odločbi skup- 
ščine za to pooblasti upravni odbor. 

Okrožno, sodišče v Celju 
dne 6. novembra 1946.    '  ' 

Zt. 87/46 — Zadr. VII 36 

1366. 
Sede: Maribor, Trg Svobode 6. 
Dan vpisa: 28. oktobra .1946. 
Besedilo: Zveza lesnih zadrug, zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Mariboru. 
Zadruga je bila ustanovljena na skup- 

ščini dne 16. junija 1946 za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 1. povzdigovati 
gozdarstvo, 2. pospeševati, usmerjati ter 
dopolnjevati produkcijo lesa, 3. zbirati, 
vnovčevati in sodelovati pri izvozu les- 
nih izdelkov, ;4. nabavljati obratne po- 
trebščine, 5. ustanavljati skladišča, na- 
bavljati inventar, tehnične naprave in 
prevozna sredstva ter pridobivati kon- 
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cesije, 6. posredovati kredite za finan- 
ciranje svojih članic, 7. sodelovati z 
ustanovami lesne stroke, 8. sodelovati z 
oblastmi pri organizaciji strokovne po- 
speševalne službe, 9. zbirati podatke 
svojih članic za zadružno statistiko. 10. 
poslovati po navodilih zadružnega vod- 
stva za Slovenijo. 

Zadružni delež znaša din 5000.— in 
se plača ob vstopu v zadrugo ali pa v 
obrokih v enem letu. 

Jamstvo je omejeno. Vsak zadružnik 
jamči še z dvajsetkratnim zneskom vpi- 
sanih deležev. 

Zveza objavlja skupščinske sklepe in 
druga svoja obvestila na razglasni de- 
ski. Važnejše objave priobčuje svojim 
članicam s pismenimi obvestili in v za- 
družnem glasilu >Nova zadruga<. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
' podpredsednik in še 3 člani, ki jih voli 
skupščina za dobo treh let. Funkcijska 
doba prvega upravnega odbora traja'sa- 
mo eno leto. 

Zadrugo zastopa upravni odbor in za 
njo podpisujeta po dva člana upravnega 
odbora, od katerih sme enega nadome- 
ščati uslužbenec zadruge, ki ga po pred- 
hodni načelni odločbi skupščine' za to 
pooblasti upravni odbor in ga prijavi za 
vpis v zadružni register. 

Člani upravnega odbora so: 
Kotnik Beno, kmet in ljudski posla- 

nec, Maribor, Trubarjeva ul. 15, pred 
sednik, 

Mravljak Ivan, posestnik, Vuhred, 
podpredsednik, 

Zapečnik Ivan, železn. upokojenec, 
Podvelka, odbornik, 

Kumer Mirko, k^'^ovodja, Prevalje, 
Farna vas, odbornik, 

Vraber Rajko, posestnik, Ruta št. 15 
pri Fali, odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 28. oktobra 1946. 

Zadr III 6/2 

Spremembe in dodatki: 

1367. 
Sedež: Slovenske Konjice. 
Dan vpisa: 6. novembra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z o^j. Slovenske Konjice. 
Na podlagi sklepaj rednega občnega 

zbora z dne 14. IV. 1946 in izrednega 
občnega zbora z dne 18. VIII. 1946 so 
se pravila spremenila v 1. členu, 3. od- 
stavku, ki se glasi: Okoliš zadruge ob- 
sega vse kraje v okraju Slov. Konjice. 

10. člen se glasi: 
Upravni odbor sestavljajo: predsed- 

nik, podpredsednik, tajnik in morebitni 
načelniki odsekov in 13 članov, ki jih 
izvoli skupščina z nadpolovično večino 
glasov. Prav tako izvoli skupščina 4 na- 
mestnike, ki stopijo po vrstnem redu 
kot so bili izvoljeni ••, mesta članov; 

upravnega odbora, ki so bila na ta ali 
oni način izpraznjena med poslovnim 
letom. 

Funkcijska doba upravnega odbora 
traja 3 leta. Vsako leto izstopi ena tret- 
jina članov upravnega odbora, ki jih za 
prve dve leti določi žreb. Na mesto iz- 
stopivših izvoli skupščina nove člane. 
Izstopivši člani smejo biti ponovno izvo- 
ljeni. 

Skupščina sme posamezne člane ali 
pa ves upravni odbor vsak čas odpo- 
klicati, če namerno ali iz malomarnosti 
ne izpolnjujejo evoje dolžnosti. 

11. člen se glasi: 
Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 

zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati uslužbenec zadruge, ki ga po 
predhodni načelni odločbi skupščine za 
to pooblasti upravni odbor. Takega 
uslužbenca mora upravni odbor prija- 
viti registrskemu sodišču zaradi vpisa 
v zadružni register. 

Doda se novi 29. člen: 
Skupščino sestavljajo delegati, ki jih 

predhodno izvolijo zadružniki za dobo 
enega leta v območju in za območje vsa- 
ke poslovalnice. 

Na 30 zadružnikov odpade en dele- 
gat. 

Izbrišejo 6e člani upravnega odbora: 
Vončina Milan, Mlinaric Leopold, Va- 

lišer Srečko, Kuk Anton, Zdovc Jožef, 
Ferenc Ljuba in Struc Ivan. 

Vpišejo se novoizvoljeni člani: 
Cilenšek Rudolf, delavec, Slov. Ko- 

njice, 
Titi Julij, učitelj. Slov. Konjice, 
Berce Anton, kmet, ŠpitaliČ, 
Kozjek'Franc, železničar, Zreče, 
Jurak Stefan, uradnik, Oplotnica, 
Sekirnik Maks, učitelj, Cadram, 
Gosak Anton, kmet, Ziče, 
Razboršek Martin, čevljar» Koblje pri 

Ločah, 
Dobaj Antonija, gospodinja, Zbelovo, 
Pastirk   Matilda,   upraviteljica,   Sv. 

Florijan, 
Jelenko Anton, kmet, Ljubnica pri 

Vitanju, 
Klokočovnik Anton, kmet, Tolsti vrh 

in 
Štrukelj Andrej, upravnik Naproze, 

Slov. Konjice. 
Okrožno sodišče v Celju 
dne 6. novembra 1946. 

Zadr. VI. 120/7 
* 

1368. 
Sedež: Murska Sobota. 
Dan vpisa: 26. oktobra 1946. 
Besedilo: Kmečka posojilnica v Mur- 

ski Soboti, rcg. zadruga z neomejenim 
jamstvom. 

Na podlagi sklepov občnih zborov pri- 
zadetih zadrug od 31. V. 1942, 20. VIII. 
1942, 25. II. 1943 in 7. III. 1943 se vpi- 
še, da so se zadruge, in sicer: 

1. Hranilnica in posojilnica v Kup- 
fjincih, r. z, z neom. j,. Zadr IWJ- 

2. Hranilnica in posojilnica v Markov- 
cih, r. z. z neom. j., Zadr II 60, 

3. Hranilnica in posojilnica v Mart; 
jancih, r. z. z neom. j-, Zadr II 6, spoji- 
le z zadrugo 

Kmečka posojilnica v Murski Sobotit 
reg. zadi-aga z neomejenim jamstvonii 
Zadr II bO. 

S tem so prenehale pod 1., 2. in 3. 
navedene zadruge in se izbrišejo v za- 
družnem registru pod Zadr II 51, Zadr 
II 60 in Zadr II 6, tako da obstoji samo 
še Kmečka posojilnica v Murski Soboti, 
r. z. z neom. j. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 26. oktobra 1946. 

Zadr II 5/5 

To 292/46 4575 
Oklic 

Tožeča stranka: Bobnar Terezija, de- 
lavka v Trnovljah 145. 

Tožena stranka: Bobnar Karol, dela- 
vec v Trnovljah, sedaj neznanega biva- 
lišča. 

Tožeča stranica je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se nijj 
postavlja za skrbnika na Čin Gregoric 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga b° 
zastopal in čuval njegove interese, d<r 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. novembra 1948. 

* 
To 257/46 4&1 

Oklic 
Tožeča stranka: Borušak Eia, gosp?' 

dinja, Trbovlje II št. 73. 
Tožena stranka: Borušak Feliks, urar» 

Trbovlje, sedaj neznanega bivališča..^ 
Tožeča stranka je vložila zoper tože* 

no stranko tožbo na razvezo zakona. 
Ker bivališče toženca ni znano, s£ 

mu .postavlja za skrbnika na čin Grego* 
rie Jože, sodni uradnik v Celju, ki l* 
bo zastopal in čuval njegove interes»' 
dokler se sam ne javi. < 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 11. novembra 1946. 

To 283/46—6 4569 

Oklic 
Tožitelj Bergant Jože, uslužbenec^ 

Preradu v Kopru, je vložil proti tožen 
ki Bregant Mariji roj. Geiger, Braeme» 
berg . (Rosenheim)   tožbo radi razveš 
zakona. 

Razprava je določena na dan ^l- ~ 
cembra 1940 ob 10.30 uri v sobi štev. 
140/11 tega sodišča. . _ -a _ 

Ker se vročitev toženki ni m°fa;- 
opraviti, se postavlja Peterca Franc, ^. 
nik okrožnega sodišča, za skrbni••' t 
bo toženko zastopal na njeno nevarn^j 
in stroške, dokler ne nastopi sama 
ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 13. novembra 1946' 
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To 951/40 
Oklici 

4592 

Tožeča stranka: Divjak. Anica roj. Mi- 
kložič, biljeterka v Grajskem kinu v 
Mariboru, je vložila zoper toženo stran- 
ko Divjaka Viktorja, šoferja v Maribo- 
ru, JVIeljska cesta 26, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je razpisana na 
dan • 30.   novembra   1946   ob   9.   uri 
Pri tem sodišču, soba št. 84/11. 
. Ker bivališče toženca ni znano, mu 
ie -postavljen za skrbnika na čin tov. 
Knez Jože, odvetniški pripravnik pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, ki ga bo 
Vstopal na njegove stroške in njegovo 
nevarnost, dokler se sam ne javi ali ne 
ynenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 
'• •   --?     dne 16. novembra 1946. 

To 953/46 ' 4593 

na 
uri 

Tožeča stranka: Jerovšek Jakob, teks- 
tilni-- "delavec v Mariboru-Studencih, je 
vložil zoper toženo stranko Jerovšek 
Cecilijo roj. Lakner, gospodinjo, nazad- 
nje na Dunaju, Kliebergasše 11, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo na razvezo 
zakona. 

Ustna javna razprava jo razpisana 
dan 30. novembra 1946 o poli 11. 
pri tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče tožene etranke ni zna- 
no,.ii je postavljen za skrbnika na čin 
tov. Knez Jože, odvetniški pripravnik. 
Pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ki P 
°o zastopal na njene stroške in na nje- 
no nevarnost, dokler se tožena sama ne 
J*yi-aH ne imenuje, pooblaščenca. 

Okrožno sodišče.y.Mariboru, odd._I., ' 
dne 16. novembra 1946. 

To 928/46—1 ' ^>U 

v Oražen Vida, posestnica v Smolniku 
st- 40, p. Ruše, je vložila zoper dr. Oraz- 
na Janka, bančnega pcdravnatelja v 
Ljubljani, Gajeva 10, tožbo na razvezo 
zakona. 

"Razprava bo pri tem sodišču dne 25. 
XI. 1946 ob 8. uri, soba št,-84/11. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, se 
?• postavi za skrbnika na čin Knez Jo- 
«ef, odvet. pripravnik v Mariboru. Skrh- 
?ik ga bo zastopal-na njegovo nevarnost 
•• ob njegovih stroških, dokler ••_••: 
^Pi sam pred sodiščem .ali'ne pn"av,!, 
svojega pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v "Mariboru 
dne 13. novembra 1946. 

\   • * 

To 911746-1/ . ; •'   ^1 

.Osenjak Elizabeta, gospodinja v Ma- 
riboru, Pristan št. H, je vložila zoper 
«senjaka Valterja, trgov sotrudmka v 
Mariboru, Tvrševa 18, tožbo na razvezo 
*akona. •' 
'Razprava bo 'pri tem sodišču dne 2Ï. 
, *I.' 1946 ob 8. uri, soba -sL 84/11.      . - 

Ker toženčevo bivališče ni znano, se 
mu postavi za skrbnika na čin Knez Jo- 
žef, odvetniški pripravnik pri okrožnem 
sodišču v Mariboru. Skrbnik ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in ob nje- 
govih stroških, dokler ne nastopi sam 
pred sodiščem ali ne prijavi svojega po- 
oblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd. I., 
dne 13. novembra 1946. 

To 954/46 4595 

Škorjanc Berta roj. Klipsteter, šivilja 
v Mariboru, je vložila zoper toženo 
stranko Skorjanca Jožeta, strugarja pri 
tt. Bühl v Mariboru, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je razpisana na 
dan 30. novembra 1946 o poli 11. uri 
pri tem sodišču, soba št. S4/II. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
je postavljen za skrbnika na čin tov. 
Knez Jože, odvetniški pripravnik pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njegove stroške in njegovo 
nevarnost, dokler se sam ne javi ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odrt. L, 
dne 16. novembra 1946. 

To 955/46 4594 

Tožeča stranka: Visočnik Marija roj. 
Rojko, tkalka v tovarni Ehrlich, stanu- 
joča v. Studencih pri Mariboru, je vlo- 
žila zoper Visočnika Antona, delavca v 
Novi vasi pri Mariboru, sedaj neznane- 
ga bivališča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustna javna razprava je razpisana na 
dan 30. novembra 1946 o poli 12. uri 
pri tem' sodišču, soba št. 84/11. 

Kej bivališče toženca ni znano, mu 
je postavljen za skrbnika na čin tov. 
Knez Jože, odvetniški pripravnik pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njegove stroške in njegovo 
nevarnost, dokler se sam ne javi aH ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 16. novembra 194G. 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

1 Sp 870/46 " 458S 
Giesinger Kasjan, roj.'5. IV. 1920 v 

Feldkirchenu na Koroškem, pristojen 
ravno tam, ključavničar, nazadnje sta- 
nujoč Boh. Bela št. 11, je odšel k parti- 
zanom 26. II. 1945 v Gràdnikovo briga- 
do na Primorsko. Med nemško ofenzivo 
v marcu 1945 je verjetno padel na Si- 
njem vrhu pri Otlici, ker cd takrat ni 
nobenega glasu o njem. Na predlog po- 
grešančeve žene Giesinger Pavle, go- 
spodinje, stan. Koroška Bela št. 11, se 
uvede postopanje za proglasitev za mr- 
tvega. 

Komyr je. o pogrešancu kaj znano? 

naj to javi sodišču ali skrbniku Rihter- 
ju Mirku, tus. uradniku, do 1. IL 1947. 

Okrajno sedute na Jeseni«»]» 
dne 14. novembra 1946. 

I Sp 718/46  - 4587 
Hafner "Cvetko, roj. 16. 11. 1920 na Je. 

senicah, pristojen na Jesenice, nazad- 
nje bivajoč v Bremenu, je odšel 1. W42. 
ali 1943. v službo kot železničar v Bre- 
men. Od tam so ga mobilizirali v nem- 
ško vojsko in je "dospelo od njega leta - 
1944. zadnje obvestilo iz Bremena. Ker 
je bil pa Bremen za vojne bombardiran 
in od leta 1944. dalje imenovani sploh 
ni pisal ali dal kake vesti o sebi, je ver- 
jetno, da je'bil pri bombnem napadu 
ubit. - *        •  •.", 

Na predlog Hafner Frančiške, železni- 
čarja žene, Jesenice, Prešernova št. 2G, 
se uyede postopanje za proglasitev •, 
mrtvega. 

Komur je o Hafnerju Cvetku kaj zna- 
no, naj to javi do 1. II. 1947 sodišču-ali 
skrbniku Rihterju Mirku, uradniku,te- 
ga sodišča.   ' • 

Po preteku tega roka se bo končne 
odločilo o predlogu. 

Okrajno  sodišč« na Jesenicah   - 
dne fi; novembra 1946.-        : 

I Sp 866/46 '    • " 4589 
Hrovat Janez, roj. 21. XII. 1912'na. 

Koroški Beli, tov. delavec, nazadnje sta- 
nujoč v Celovcu, je šel 2. julija 1944 k 
partizanom, od koder se* ni več javil. 
Ker je domneva, da imenovani ni več 
med živimi, se uvede.na predlog pogre- 
šančeve žene Hrovnt Pa\le, tov. delav- 
ke, Koroška Bela, Prosvetna cesta 4, pc£ 
stopanje za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, naj 
to .javi sodišču aH skrbniku Rihtërju 
Mirku, "tusodnenm uradniku, do 1. II- 
1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno  sodišče na Jesenka.li * .•,'- 
'   dne 14". .novembra 1946        '"•'"•'.. 

'       * 
I Sp 853/46   .. , 4582- 

Jerli Anton, roj. 5. "VI. 1915 v Ljub. 
ljani, tov. delavec  pri KID, nazadnje 
stanujoč na Jesenicah, Gošpošvetska'c.' 
št. 72, je šel k partizanom 21. VI. 1944. ' 
leta. Bil je dodeljen v Vojkovo brigado, . 
ki je bila vseskozi na Primorskem. Zve- 
delo se je o njem, da je bil ranjen v tre- 
buh, vendar pa od njega samega ni do-* 
spela nikaka vest.   Poizvedovanja   po . 
Rdeče.m križu so dognala, da je med po- 
grešanimi. ' 

Ker je torej utemeljena domneva,.da' 
Jerli ni več med živimi, se na predlog 
•••• Marije," gospodinje,- Jesenice, Go- 
sposvetska'c. št. 12, uvede postopanja •• , 
proglasitev za unrtvega. ,   ... 

Komur je o, Jerliju Anionu kaj znano, 
naj to javi do" 1. II. 1947 sodišču ali' s 
-tem postavljenemu skrbniku Rihteriu 
••••• uradniku, tega: sodišča-, •. 
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Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 11. novembra 1946. 

Ok 219/46—3 4574 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Reme Rajko, rojen 30". VIII. 1923 v 
Zadvoru, sin Reme Rozalije, samski, 
pasarski vajenec, stanujoč na Klančku 
št. 3 v Ljubljani (Moste), je maja 1942 
odšel k partizanom in bil pod imenom 
>Grča« v pohorskem bataljonu ter je 
pogrešan iz bojev od nekako 15. avgu- 
sta 1942 dalje. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Reme Rozalije, delav- 
ke, Zaloška c. 60 v Ljubljani, postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poroča 
sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku tov. Reme Rozaliji. 

Reme Rajko se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 30. IV. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. novembra 1946. 

* 
I Sp 266/46—2 4612 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

ToličiČ Ciril, roj. 9. VI. 1912 v Čreš- 
njevcu, železničar, sin Antona in Ivane 
roj. Klemenčič, poročen e Tolicič Vero- 
niko, stanujoč Y, Vrhlogi št. 18, je-bil 
dne 5. II. 1945 od nemške žandarmerije 
na Vrhlogi radi suma sodelovanja • 
partizani aretiran, poslan v zapore v 
Maribor in od tam verjetno v kako kon- 
centracijsko taborišče in se od tedaj 
pogreša. 

Ker je verjetno, da je Tolicič Ciril 
umrl, se uvede na predlog njegove žene 
Tolicič Veronike iz Vrhloge št. 18, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega, ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
•poroča sodišču ali s tem postavljen; 
skrbnici Tolicič Veroniki, Vrhloga št. 18, 
do 1. marca 1947. 

Po 1. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega, 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. L, 

dne 13. novembra 1946. 

I Sp. 251/46-2 4559 

Uvedba postopanja za progla-' 
sitev za mrtvega 

Verbič Leopold, roj. 6. XI. 1914 v 
Slivnici pri Mariboru, sin Ivana in Te- 
rezije roj. Zumer, posestnik v Hotinji 
vasi št. 91. je odšel dne 19. IX, 1944 k 

partizanom in služil v Tomšičevi briga- 
di na Pohorju. Tik pred osvoboditvijo 
dne 8. V. 1945 je prišlo do boja med 
partizani in umikajočimi se ustaši v bli- 
žini Sv. Martina pri Slovenjem Gradcu, 
katerega boja se je imenovani udeležil 
in se od takrat pogreša. 

Ker je tedaj verjetno, da je pogrešani 
Verbič Leopold v tem boju padel, ee 
uvede na predlog njegovega brata Ver- 
biča Ježefa, čevljarskega pomočnika, 
stanujočega v Mariboru, Strosmajerjeva 
ul. 6, postopanje za proglasitev za mr- 
tvega ter izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča bodisi sodišču ali pa po- 
stavljenemu skrbniku Verbiču Jožefu, 
Maribor, Strosmajerjeva ul. 6, do 1. III. 
1947. 

Po tem roku bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ca. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, odd. I., 

dne 12. novembra 1946. 

III Sp 464/46-4 4565 

Amortizacija 
Na prošnjo Hutar Matije iz Sodinje 

vasi 11 se uvede postopanje radi amor- 
tizacije spodaj navedenih potrdil Mest- 
ne hranilnice v Črnomlju, ki so bila 
predlagatelju ukradena meseca avgusta 
1946 v Krškem ter se njih imetnik po- 
ziva, da uveljavi v dveh mesecih po ob- 
javi v Uradnem listu svoje pravice, si- 
cer bi se po preteku tega roka izreklo, 
da sta potrdili brez moči. 

Oznamenili vrednotnic: 
1. potrdilo o pologu št. 022.969 ekupi- 

ne A dajatev v naravi na ime Hutar 
Frančiška, Scdinja vas št. Hi okraj Čr- 
nomelj, z zneskoma 1240 lir in 4564 lir; 

2. potrdilo o pologu št. 016.032 skupi- 
ne B dajatev v gotovini na ime Hutar 
Frančiška, Sodinja vas št. 11, okraj Čr- 
nomelj, z zneskom 200 lir. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 18. novembra 1946. 

I Sp 829/46-2 - 4558 

Amortizacija 
Na prošnjo lov. Bešterja Jožeta, 

železničarja z Jesenic, Pod gozdom št. 6, 
se uvede amortizacijsko postopanje ra- 
di amortizacije spodaj navedene vred- 
notnice, ki jo je prosilec baje izgubil, 
ter se njen imetnik poziva, da uveljavi 
svoje pravice v času 2 mesecev po ob- 
javi v Uradnem listu, sicer se bo po 
preteku tega roka izreklo, da je vred- 
notnica izgubila svojo pravno veljav- 
nost.  ' 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Kmetske hranilnice in 

posojilnice v Radovljici št. 2900, glase- 
ča se na ime Bester Jože, železničar, 
Jesenice, Pod pozdom, e stanjem 1. I. 
1946 din 3.761,71. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 18. novembra 1946. 

I Sp 723/46-3 4557 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Budineka Vojteha, tr- 

govca, Kranjska gora 101, se uvede 
amortizacijsko postopanje radi amorti- 
zacijo spodaj navedenih vrednotnic, 
ki jih je prosilec baje izgubil, ter 
se njih imetnik poziva, da uveljavi 
svoje pravice v času 2 mesecev po ob- 
javi v Uradnem listu, sicer se bo po 
preteku tega roka izreklo, da so vred- 
notnice izgubile svojo pravno veljav- 
nost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
vložna knjižica št. 5196, glaseča se na 

ime Budinek Franc, s saldom din 232.—, 
hranilna knjižica št. 7197, glaseča se na 
ime Budinek Majda, s saldom din 175.50 
in hranilna knjižica št. 5195, glaseča se 
na ime Budinek Vojteh, s saldom din 
648.50. -     : 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 9. novembra 1946. 

ISp 27/46 *     ' 4576 
Amortizacija 

Na prošnjo Mlinarica Franca, insp- 
pošte v Središču ob Dravi, ee uvede 
postopek za amortizacijo vrednotnic, kj 
jih je prosilec baje izgubil. Imetnik teh 
vrednotnic se poziva, da v 2 mesecih p° 
objavi v Uradnem listu uveljavi svoje 
pravice, sicer bi se po preteku tega 

roka izreklo, da so te vrednotnice bre* 
moči. 

Oznamenilo vrednotnic: 
4 komadi obveznic 21/•°/• vojne'škod?! 

in sicer: serija št. 5016 št. 870, serij? 
št. 5017 št. 776, serija Št. 5017 št. 78/» 
vsaka v nomin. vrednosti po 1000.— di'1 
in serija št. 5528 št. 866 do 370 v nom- 
vrednosti 5000.— din. Vse obveznic0 

imajo kupon št. 24. 
Okrajno sodišče v Ptuju, odd I.» 

dne 8. novembra 1946. 

Sp 35/46-19/5 4621 

Oklic 
o začetku poizvedb radi osnovanja nove 
zemljiške knjige za katastrsko   občin° 

Smuka v sodnem okraju Kočevje 

Z dnetn 11. decembra 1946 se začno 
poizvedbe radi osnovanja nove zemlji' 
ške knjige £a katastrsko občino Smuka, 
ki je bila po vojnih dogodkih uničena. 
Poizvedbe se bodo vršile v času od I*' 
do 14. decembra 1946 vsak delavnik °* 
8. do 16. ure v Smuki hišna štev. 44. 

K poizvedbam naj pridejo vsi poses •• 
niki, hipotekami upniki in vse osta»e 

osebe, ki imajo pravno korist od teg»,/ 
da se poizvedo lastninske pravice f.J* 
da se ugotovi istovetnost sedanji« 
označb parcel -s prejšnjimi označbami» 
navajati smejo vse, kar bi utegnilo P°" 
jasniti stanje stvari in očuvati njihov 
pravice. , 

Osebe, ki imajo na teh zemljiščih aJ • 
na njihovih delih zastavne, služnost • 
ali druge pravice, prikladne za knji^11* 
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vpis, naj te pravice prijavijo, ce želijo, 
da se vpišejo v novo zemlj.ško knjigo 
kot stara bremena. Prijave teh pravic 
se morejo podajati pismeno ali ustno 
na zapisnik pri okrajnem sodišču v Ko- 
čevju, soba,št. 4 oziroma v zemljiški 
knjigi, v času poizvedb od 11. do 14._ de- 
cembra 1946 pa na kraju poslovanja v 
Smuki št. 44. 

V prijavah je natančno navesti pra- 
vice in vrstni red, ki se zanje zahteva, 
kakor tudi zemljeknjižne vložke, v ka- 
terih naj se izvrši vpis. Navesti je tudi, 
na kaj se opira prijavljena pravaca m 
»a kaj zahtevani vrstni red. Prijavne 
dolgosti v ničemer ne spreminja to, da 
je pravica, ki jo je treba prijaviti, mor- 
da očitna iz kake listine, ki je ze pri 
sodišču, ali iz kake sodne rešitve itd. 
Edino pravice in činjenice, za katere so 
upravičenci že vložili prošnje, prijave 
ali listine glede na razglas mnistrstva 
za pravosodje z dne 12. VI. 1946» Urad-, 
ni list LRS z dne 26. VI. 1946, št. _169/46, 
se bodo upoštevale uradoma in jih ^° 
ni treba vnovič prijavljati. 
v Posestniki zemljišč in drugi upravi- 
čenci morajo prinesti k poizvedbam ozi- 
roma priložiti svojim prijavam v izvir- 
niku ali v prepisu vse spise, izpiske iz 
zemljiške knjige, sodne odločbe ali dru- 
ge listine, kolikor so potrebne za obno- 
vitev zemljiške knjige in kolikor jih 
imajo oni ali njihovi zastopniki. 

Pred začetkom poizvedb bodo razgr- 
njeni vsakomur na vpogled posestni li- 
eti, seznami parcel in lastnikov ter zem- 
ljiškoknjižne mape, in sicer v času od 
danes do 10. decembra 1946 v pisarni 
okrajnega sodišča v Kočevju, soba It. 4 aU v zemljiški knjigi, ob času poizvedb 
Pa na kraju poslovanja v Smuki št. -44. 

Okrajno sodišče r Kočevju 
dne 9. novembra 1946. 

Razno 

4622 

Poziv upnikom in dolžnikom 
,Z odločbo ministrstva za ^mco 
PLRJ VII št. 17337 z dne 5. oktobra 
1946 je odrejena likvidacija Länderbank 
Wien d. d. podružnice v Mariboru inje 
kot likvidacijski organ postavljen De- 
narni zavod Slovenije — Centrala Na- 
rodne banke FLRJ za Ljudsko republi- 

'ko Slovenijo v Ljubljani, 
S tem se pozivajo vsi dolžniki in up- 

niki Länderbank Wien d., d. podružnice 
v Mariboru, da v smislu 7. člena pravil- 
nika o postopku pri likvidaciji zasebnih 
kreditnih podjetij prijayijo svoje ter- 
jatve oziroma dolgove na naslov: De- 
narni, zavod Slovenije — Centrala «a- 
jodne banke FLRJ za Ljudsko republi- 
ko Slovenijo — podružnica v Mariboru. 
• Upniki in dolžniki Länderbank Wien 
d- d. podružnice v Mariboru imajo pra- 
vic<>, da se v roku meseca dni cd dne 
te objave prepričajo o natančnem knji- 
ženju njihovih terjatev. ozirom.Q dojgoy. 

Po preteku tega roka veljajo knjiženja 
za verodostojna.. 
Za Länderbank Wien d. d. podružnico 

v Mariboru: 
Denarni zavod Slovenije — 

Centrala Narodne banke FLRJ za Ljud- 
sko republiko Slovenijo v Ljubljani 
Ljubljana 21. novembra 1946. 

3382/46 4390 3—3 

Poziv upnikom 
Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 

o. j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 
26. X. 1946 izbrisala v zadružnem regi- 
stru okrožnega sodišča v Ljubljani Na- 
bavljalna zadruga uslužbencev državnih 
železnic z. z o. j. v Ljubljani zaradi spo- 
jitve z Nabavljamo in prodajno zadrugo 
v Ljubljani za ljubljanski sektor. 

Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 
o. j. v Ljubljani kot sprejemajoča za- 
druga, poziva   upnike   Nabavljalne za- 
druge uslužbencev državnih železnic v 
Ljubljani za sektor Ljubljana, da prija- 
vijo svoje terjatve v roku 3 mesecev od 
dneva poziva   Nabavljalni   in   prodajni 
zadrugi v Ljubljani, Masarykova c. 15. 

Upravni odbor 
Nabavljalne in prodajne zadruge 

v Ljubljani 

v 4624 
Vabilo 

na izredni občni zbor 
Trg  ind. delniške družbo MERKUR 

v Ljubljani, 
ki bo     . 

T ponedeljek, dno 9. dec. 1946 ob 17. uri 
v pisarniških prostorih tiskarne Merkur 
v Ljubljani, Gregorčičeva 23, z nasled- 
njim . , 

dnevnim  redom: 
1 Poročilo upravnega sveta o potrebi 

likvidacije delniške družbe in vključitve 
tiskarniš'kega podjetja Merkur med dr- 
žavna gospodarska/podjetja. 

2 Pregled računskih zaključkov po 
stanju 31. oktobra 1946. 

3. Poročilo nadzorstva in predlog gle- 
de razrešnice. 

4 Sklepanje o likvidaciji delniške 
družbe in eventualna izvolitev likvida- 
torjev za ureditev imovinskih odnosov 
in izročitev podjetja državi.. 

5. Slučajnosti. 
Po § 27. pravil daje vsakih pet delnic 

pravico do enega glasu. Po § 28. .imajo 
glasovalno pravico delničarji, ki najkas- 
neje osem dni pred občnim zborom za- 
ložijo delnice, ki tvorijo podlago za njih 
glasovalno pravico, pri .blagajni Mestne 
hranilnice ljubljanske v Ljubljani. Del- 
ničarjem, ki na ta način dokažejo svojo 
glasovalno pravico, 'se izdajo légitima- . 
čije, ki ßß gJä§ß._na sjifeo^ijnejs sj 

katerih   je   navesti   število   založenih 
delnic in nanje odpadajočih glasov. 

Upravni svet 

Izgubljene listine 

Izgubljeno je bilo spričevalo V. c raz- 
reda I. drž. realne gimnazije v Ljub- 
ljani za leto 1941/42. na ime Barle Al-  v 
bin iz Podgaberja. S tem ga preklicu- 
jem. 
4579 Barle Albin 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
928, izdano od mestnega ljudskega, od- 
bora Ptuj na ime Berlič Alojz, Ptuj, šo- 
fersko izkaznico št. 2583, izdano cd 
okrožnega OF odbora Maribor na ime 
Berlič Alojz in potrdilo za kolo štev. 
96.729, znamke München, izdano od NM 
Ptuj na ime Berlič Alojz. S tem jih pre- 
klicujem. 
4618   Berlič ÀÎojz, Ptuj, Na pristanu 1 

Izgubil sem spričevalo IV. razreda II. 
drž. moške realne gimnazije v Ljublja- 
••• 1. 1929. na ime Beranek Henrik iz 
Ljubljane, S tem ga preklicujem. 
4606 Beranek Hcnrik 

Izgubila sva industrijski tekstilni na- 
kaznici na ime Božič Franc in Božič Ma- 
rija, izdani od MLO Novo mesto. S tem 
jih preklicu j e va. 
4620 Božič Franc,   Božič Marija 

Vojna knjižica br. 640.427, izdata od 
43. divizije i platna knjižica br. 005544, 
izdate na ime Božičković Nikole Mile iz- 
gubljene su i oglašavaju se nevažećim. 
4568 Božičković Nikole Mile 

Ukradene so mi bile: osebna izkazni- 
ca, ligitimacija OF in sindikalna izkaz- 
nica, vse na ime Debeljak Vinko iz 
Škovca 3, p. Tržišče pri Mokronogu. S 
tem jih preklicujem. 
£570 Debeljak Vinko 

Izgubila sem spričevalo II. a razreda 
drž. ženske realne gimnazije v Ljublja- 
ni (licej) na ime Falatov Antonija iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
4616 Falatov Antonija 

Izgubile so se naslednje izkaznice: 
delovna izkaznica št. 124.415, izdana od 
KLO v Moravcih na ime Ficko Mihael 
v Moravcih št. 7, začasna osebna izkaz- 
nica št. 288 na ime Ficko Mihael, Mo- 
ravci št. 7, osebna izkaznica št. 289 na 
ime Ficko Helena, Moravci št. 7, izdana 
od KLO v Moravcih, začasna osebna iz- 
kaznica za kolo na ime Grabar Josip, 
Moravci št. 7, izdana od notranjega od- 
seka za okraj Murska Sobota. S tem jih 
preklicujem. 
4611 Ficko Mihael 

Izgubil sem zač. osebno legitimacijo 
št. 557 in legitimacijo OF št. 185534 na 
ime Gotlip Maks, Dol. Prekopa. S tem 
jih preklicujem, 
455J " fìotlip Maka 
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Izgubil sem evidenčno tablico motor- 
nega kolesa št. 4553 in jo s tem prekli- 
cujem. 
4614 Godler Dominik, Laško 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
661, izdano od KLO Rafolče na ime 
Grošelj Angela iz Kafolč 12. S tem jo 
preklicujem. 
4553 Grošelj Angela 

Ukradena mi je bila potrošniška na- 
kaznica I—R, izdana od krajevnega LO 
v' Rakičanu na ime Gyerek Koloman, 
Rakičari št. 10. S tem jo preklicujem. 
4598      Gyerek Koloman, Rakičan 10 

• Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 
no od MLO v Mariboru na ime Gutman 
Elizabeta iz Maribora, Vojašniška ul. 13. 
S tem jo preklicujem. 
4619 Gutman Elizabeta 

Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 4024, izdana od KLO v Dra- 
vogradu na ime Javornik Marija iz Slov. 
Gradca. S tem jo preklicujem. 
4603 Javoraik Marija 

Izgubila sem spričevalo VIII. razreda 
II. ženske realne gimnazije v Ljubljani 
za L 1941/42. na ime Jazbinšek Slava 
iz Planine pri Sevnici. S tem ga preKli- 
eujem. 
4573 Jazbinšek Slava 

Izgubila ee je prometna knjižica kole- 
sa > Viktorijam tovarniška.št., 87Ì677, ki 
jo je izdal okrožni odbor OF;Celje, pro- 
metni odsek. S tem se preklicujé. 
4604 Državna uprava^podjetja: 

J. Jellenz/.Celje 

Ukradeno je bilo: industrijski nakaz- 
nici I—G št. 089.914 na ime Jerebic Jo- 
že in I—R Štev. 089.913 na ime Jere- 
bi? Neža, tri cele živilske nakaznice na 
ime Jerebic Jože, Neža in Alojz, osebna 
izkaznica in legitimacija OF na ime Je- 
rebic Neža, vsi iz Vnajnarjev, okr. Ljub- 
ljana. S tem jih preklicujemo. 

4567        Jerebic Jože,  Jerebic Neža, 
. Jerebic" Alojz 

Za okupacije sem izgubila spričevalo 
o završnem izpitu na, I. mestni mešč. 
šoli na Prulab v Ljubljani iz 1. 1936. na 
.im« -Klelnik Kazimir iz Zg. Zadobrave. 

, S tem ga preklicujem. 

4578 Klešnik Kazimir 

"Ukradeni età bili potrošniški.nakaz- 
nici štl 73.752 na ime Kočar Julka, roj. 
2.» II. 1906, stanujoča na Kokriei 66 in 
str 73.751 na ime Kočar Antonija, roj. 
13. V. 1910, stanujoča na Kokriei 66, iz- 
datii obe od KLO Kokrica in jih s tem 
preklieujeva. 

43&•  ""Eočar Jùlka,   Kočar Antonija 

Prešla so mi spričevala vseh razre- 
dov meščanske šole v Mariboru (tudi 
maturitetno) na ime Krajne Marija, roj. 
13. II. 1921 v Radoslavcih 8, p. Mala 
Nedelja pri Ljutomeru. S tem jih pre- 
klicujem. 
4602 -       Krajne Marija 

Preklicujé se izgubljeno dovoljenje za 
nabavo lovske puške, izdano od okraj- 
nega ljudskega odbora Maribor-okolica 
dne 6. XI. 1946 pod št. 50, glaseče se na 

vimé Krsnik Vilko, Dobrenje št. 41, KLO 
Pesnica. 
4563   Vilko Krsnik, Dobrenje št. 41 

Ukradeni sta mi bili osebna izkazni- 
ca št. 201/45 in izkaznica 0F št. 283.966, 
izdani od KLO Nova cerkev. S tem jih 
preklicujem. 
4590 Likar Ivan, Hrenova, 

KLO Nova cerkev 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
248 na ime Lubej Fanika iz Podgorja, 
p. Slov. Gradec S tem jo preklicujem. 
4560 Lubcj Fanika 

Izgubil sem zadružno izkaznico štev. 
924/1, izdano od ^Naproze« Ptuj (4druž. 
člani) na ime Majcen Jože, Borovci 39, 
ter potrošniško nakaznico I—G. štev. 
230.380 na ime Majcen Jera, Borovci 39, 
izdano od OKO Ptuj. S tem jih preklicu- 
jem. 
4556       Majcen Jože, Borovci št. 39, 

p. Sv. Marko (niže Ptuja) 

Ukradeni sta mi bili začasna osebna 
izkaznica in OF izkaznica, izdani od 
krajevnega odbora Slov. Konjice na ime 
Miheljak Draga, stanujoča v Slov. Ko- 
njicah št. 118. S tem jih preklicujem. 
4597 Miheljak Draga 

Izgubil sem legitimacijo filozofske fa- 
kultete univerze v Ljubljani na ime Mi- 
natti Ivan iz Slov. Konjic. S tem jih pre- 
klicujem. 
4580 Minatti Ivan 

Izgubila se je potrošniška izkaznica 
I—D št. 105.406, glaseča se na ime Osoj- 
nik Ivan, Ptuj, Prešernova ul. 36, iz- 
dana po mestnem LO Ptuj. S tem jo pre- 
klicujem. 
4609 Osojnik Marija 

Ukradene so mi bile: osebna izkaznica 
ca št. 23, izdana od odbora OF Zapuže, 
planinska izkaznica, izdana od Fizkul- 
turnega društva Jesenice, izkaznica za 
kolo, izdana od okrajnega ljudskega od- 
bora Jesenice in potrošniška nakaznica 
I—R, vse na ime Pauček Ivanka iz Za- 
puž 10, KLO Begunje. S tem jih prekli- 
cujem. 
4599 Pauček Iranka 

Izgubil eem prometno knjižico za ko- 
lo št. 752—901 na ime Prah Ivan iz Ra- 
tanske vasi pri Rogaški Slatini. S tem jo 
preklicujem; 
4615 Pràh Ivan 

Izgubil sem legitimacijo pripadnic 
OF št. 4ftf.795. izdano od OF odbora "Ko- 
gozniVa Pa ime Raši \>ža in člansko iz* 
kaznico Naproze št. 0193'1, izdano od 
Naproz« v Ptuju na ime Rašl Alojz, ter 
ju s teift preklicujem. 
4564   Kaši Neža, Zabjek št. 2. p. Ptuj 

Ukre-dena mi je bila osebna izkazni- 
ca, izkaznica za moško kolo in vojaška 
izjava, vse na ime Remžgar Ciril. S tein 
jih prtklicujem. 
4613 Remžgar Ciril, Rakek 

Izgubljeni sta bili potrošniški nakaz- 
nici I—G št. 200.933 na ime Stopajnik 
Justina in I—G št. 200.932 na ime Sto- 
pajnik Helena ter zač. osebna izkaznica 
št. 434, izdana od KLO v Podgorju.na 
ime Stopajnik Justina. S tem jih pre- 
klicujeva. 

Stopajnik Justina, Stopajnik Helena« 
4601    Podgorje 1 pri Slov. Gradcu 

_ Izgubila sem spričevalo o nostrifika- 
ciji spričevala zrelostnega izpita na tr* 
govski akademiji v Murski Soboti, izda- | 
no 1. 1945, od ravnateljstva srednje g°" 
spodarske šole v Murski Soboti na im? 
Kolosa Marija, Murska Sobota. S teffl 
ga preklicujem. ... '.'« 

4600 Samec Marija roj. Kolos**,. 
Košaki 52, Maribor   '•"-* 

Vojna knjižica br. 969.382, izdata ^ 
3. bataljona Gubčeve brigade na iiö® 
Škalabrin N. Ivan izgubljena je i ogla' 
šava se nevažećom. .; 
4607 Škalabrin N. IT»»* 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico* & 
264 in izkaznico za kolo št. 95, oboje.o* 
ime Škufca Jožefa iz Troščin, okra] 
Grosuplje. S tem jih preklicujem.   f • 
4608 Sknfca Jožef» 

Izgubila se je tablica za motor- šte?. 
6590—650/e, katero s tem preklicujem« • 
4562   Trančar Jožef, Zg. Kungota,r v/. 

Kozjak 67, p. Zg. Sv. Kungota ' 

Podpisana preklicujem svojo potrošni-, 
ško nakaznico za industrijske iž3elke 

I-R štev. 042.762, izdano od KLO Sv. 
Lenart, OLO Skofjà Loka, izgubljen? 
dne 4. novembra 1946. ,,-;-. 
4610  ""Vidmar Marica, Zg. Luša 12 

i • 

>Regrutna isprava<, glaseča se na inj« 
Rojko A. Anton, rojen 1926,. je izgub* 
ljena in se s tem preklicujé.      ". :. . ; 

4596 Načelstvo vojnega okrug» 
Maribor, št. 6301   /i. 

Odvzeta mi je bila osebna izkaznic? 
št. 045.053, izdana od komande NM* 
Ljubljani na ime Zaletel Franc iz Ljub- 
ljane, Podjunska 17.. S tem jo preklicu- 
jem. . .. • '- 
4566                                Zaletel Fran« 

Zaloâha.: .U&nra JUzacliusa tige LJSä; urednik: Jfrhat ßöbert; üska, •••&.>•*•••& d. d..— sii •••••••^ 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik lil. Priloga k 75. kosu z dne 27. novembra 1946. Številka 75. 

Objave 
Poziv zamudnikom! 

Vse çenj. naročnike, ki so v zaostanku z naročnino na »Uradni list 
•«, pozivamo, da nam dolžni znesek takoi nakažejo, ker jim bo 
sicer dopošiljanje Usta ustavljeno. Zaradi velikih tiskovnih stroškov z 
^dajanjem lista  se mora naročnina plačevati vnaprej! 

Naročnina znaša: četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celo- 

letno din 260.—. ..,.    .   .. 
Z nakazilom naročnine za »Uradni list« naj se n e pošilja tudi 

naročnina za »Ljudski pravnik« oz. »Vestnik urada za cene«, ker sta 
to dva upravno ločena od »Uradnega lista« in se vodijo tudi račun/ za 

vsakega posebej. T,    ....,, DC 
Ponovno prosimo, da ob nakazilu naročnine za »Uradni hal LRS« 

navede odpošiljatelj zneska le naslov, na kater eg a list pri- 
•a/a. ne pa ime kakega nam neznanega odpošiljatelja (osebe, tvrdke 
olì ustanove). Takoj na) se nam javijo tudi nepravilni ali spremenjeni 

"«slovi, da jih popravimo. Upravnmvo »Uradnega Usta LRS« 

Ljubljana, Gregorčičeva ul. 23 

_       Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
1369. 

Sedež: Polzela. 
£an vpisa: 15. novembra 1946. 
Besedilo: Tovarna nogavic Polzela, 
po odločbi okrajne zaplembene komi- 

sije v Celju z dne 5. VL 1946 je pre- 
*£> imetje družbenikov Reiserja Teo- 
dora in Reiser Štefanije v laet FLR Ju- 
goslavije. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 15. novembra 1946 

Firm. C II 16/35 

1370. 
Sedež: Sv. Krištof pri Laškem, 
"an vpisa: 15. novembra 1946.     ' 

fr besedilo: Strojno podjetje Klepej & 
*opač, 

^rma je prešla v likvidacijo, 
i^irma kakor doslej e pristavkom >v 
i)kvidacijk. 
*, Likv'<iatorja: Klepej Rudolf, Sv. Kri- 
to! Pri Laškem, Kopač Mirko, Laško, 

d/irma v likvidaciji se podpisuje tako, 
j* se pod pisano, tiskano ali stampilji- 
Äbesedilo firme "š pristavkom 
litiji«   podpišeta   lastnoročno 

»v Ü- 
£VKiacijk "podpišeta" lastnoročno oba 
Caloria   Klepej   Rudolf   in   Kopač 

Okrožno sodigče v Celju 
dne 15. novembra 1946. 

A III 219/11 

Izbrisi: 
1371. 

Seđež: Brezice      . 
"Dan izbrisa: 6. novembra 1946. 
Eesedilo: Lekarna pri srebrnem so- 

kolu Mr. Ph. Ivo Tonćić, Brezice ob ba- 
vi. ... 

Zaradi prenehanja obrata. 
/   Okrožno sodišče v Celju 

dne 6. novembra 1946. 
A II 56/4 

Zadružni register 

Vpisi: 
1372. 

Sedež: Kopriviiik- (Okoliš obsega kra- 
' ia- Koprivnik in Nemška Loka.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Koprivniku. 

Na podlagi zapisnika o ustanovni 
skupščini z dne 4. aprila 1946 se je 
prednja zadruga vpisala v tusodni-za- 
družni register. •   ' ( 

Zadruga je ustanovljena 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 obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi, vi- 
šino obremenitve v delu in denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; c) da 
posreduje med člani in narodnooblastjo 
ureditev zemljiškoknjižnih, služnostnih 
in drugih event, spornih odnosov (ko- 
masacija); č) da priskrbuje kredit za 

nabavo materiala in izvedbo obnovitve- 
nih del; d) da skupno nabavlja in izde- 
luje, zbira in porazdeljuje med svoje 
člane gradbeni material; e) da s prite- 
gnitvijo strokovnjaka obnovi porušena 
naselja po predloženem in odobrenem 
obnovitvenem načrtu; f) da po možno- 
sti od pristojnih vojaških oblasti izp'>- 
sluje pritegnitev delovnih moči, zlasti iz 
vrst vojnih ujetnikov ter jim odreja de- 
lo po njihovi strokovni sposobnosti. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni dele/i 
se ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende. — Upravni odbor se- 
stavljajo predsednik, tajnik, blagajnik 
in 3 odborniki. Zadrugo zastopa uprav- 
ni odbor ali tisti, ki ga ta pooblasti, 
njeno firmo pa podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, ali po en član 
upravnega odbora in en pooblaščeni 
uradnik, ki ga je prej prijavil registr- 
skemu sodišču radi vpisa. — Skupščin- 
ski sklepi in priobčitve zadruge se ob- 
javljajo na zadružni razglasni deski. 

Člani upravnega odbora so; Šrieler 
Peter, kmet v Koprivniku št. 23. pred- 
sednik, Širola.Vinko, kmet v Koprivni- 
ku št. 44, tajnik, Borovnica Jože, kmet 
v Koprivniku"št. 36, blagajnik, Oberstar 
Jože, kmet v Koprivniku št. 19, odbor- 
nik, Miličevič Ivan, kmet v Koprivniku 
št. 40, odbornik, Oberstar Anton, kmet 
v Koprivniku št. 20, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 14. novembra 1946. 
Zt 65/46 — Zadr. II 125/1    • 

Spremembe in dodatln: 
1373. 

Sedež: Grahovo. 
Dan vpisa: 20. novembra 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome-' 

jenim jamstvom v Grahovem. 
Izbrišeta se člana upravnega odboia 

Gornik Franc in Hribar Anton. 
Vpišeta se nova člana upravnega od- 

bora: 
Prudič Jernej, kmet, Grahovo 37, 
Simšič Franc, kmet.Zerovnica 49, 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. novembra 1946. 

Zadr V 1/2 

1374. 
Sedež: Logatec. 
Dan vpisa: 20. novembra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Logatcu. 
Spojilo se je Kmetijsko gospodarsko 

društvo, zadruga z omejenim jamstvom 
v Logatcu s to zadrugo. J 

•Okrožno sodišče v Ljubljani 
.   dne 21. novembra 1946. 

Zadr .V 8/4 

. / 



Stran 516 Štev. 75 

1375. 
Sedež: Metlika. 
Besedilo: Vinarska in kletarska za- 

druga z om. jamstvom • Metliki. 
Na podlagi zapisnika izrednega obč- 

nega zbora z, dne 7. julija ee izbrišejo 
dosedanji člani upravnega odbora: 

predsednik Vraničar Martin iz Rosal- 
nic št. 19, 

tajnik Suklje Jože iz Trnovca, 
blagajnik Vukšinič Anton iz Križcv- 

ske vasi št. 19 ter odborniki: 
Kraševec Franc iz Lokvice št. 12, 
Pečarič Martin iz Drašičev št. 14, 
Sodeč Franc iz Radovičev št. 14, 
Lovšin Anton iz Križevske vasi št. 23, 
obenem se izbrišejo dosedaj veljajo- 

ča pravila spredaj navedene zadruge, 
vpišejo pa nova od Iniciativnega za- 

družnega oziroma okrožnega izvršilnega 
LO, oddelka za zadružništvo v Novem 
mestu, odobrena pravila, kakor eledi: 

Sedež: Metlika. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Lokvi- 

ca, Suhor, Radovica, Drašiči, Božakovo, 
Slamna vas in okoliš Metlike.) 

Besedilo: Vinarska in  sadjarska za- 
druga z omejenim jamstvom v Metliki. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen 
čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da sprejema od svojih zadružnikov 

grozdje in ga predeluje v vino, izjemo- 
ma pa sprejema tudi mošt ali celò vino 
ter vse to blago vnovčuje za račun svo- 
jih članov; 

b) da nabavlja za 'svoje zadružnike 
vinogradniške in kletarske potrebščine; 

c) da organizira v skladu z enotnim 
načrtom obnovo vinogradov; 

Č) da gradi strokovnim načelom 
ustrezajoče vinske kleti ter nabavlja 
orodje in inventar zanje; 

d) da širi med zadružniki strokovno 
znanje s poučnimi zborovanjii tečaji, pre- 
davanji, razstavami in z navodili o vi- 
narstvu in kletarstvu; 

e) da se podredi strokovnim navo- 
dilom narodne oblasti federalne Slove- 
venije o tipiziranju vin. 

Kjer so krajevne razmere za to pri- 
merne, se delovanje vinarske zadruge 
združi lahko s posli sadjarske zadruge. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 300.— din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende. 

Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov ter 4 odborniki. Zadrugo 
zastopata in zanjo podpisujeta predsed- 
nik in tajnik, če sta odsotna, pa dva za 
to pooblaščena člana upravnega odbora. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
se nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Ciani novoizvoljenega upravnega od- 
bora so: 

Janžekovič Alojzij, posestnik, Radoši 
št. 4, predsednik, 

Slane Alojzij, pos., Slamna vas št 9, 
tajnik, 

Petric Alojzij, pos., Radovica št. 39, 
blagajnik, 

Pečarič Janez, posestnika sin, Curile 
št. 2, odbornik, 

Muc Anton, pos. sin, Gor. Lokvica št. 
5, odbornik, 

Bajuk Jože, posestnik, Drašiči št. 8, 
odbornik, 

Urbas  Anton,   posestnik,  Grabrovec 
št 34, odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 17. novembra 1946. 
Zadr. I 35/25 

Izbrisi: 
1376. 

Sedež: Logatec. 
Dan izbrisa: 20. novembra 1946. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarsko dru- 

štvo z omejenim jamstvom v Logatcu. 
Zaradi spojitve z Nabavno in prodaj- 

no zadrugo z omejenim jamstvom v Lo- 
gatcu. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. novembra 1946. 

Zadr III 58/49 

To 287/46 
Oklic 

4669 

Tožeča stranka: Drobnič Alojzija, Go- 
ričica št. 9. 

Tožena stranka: Drobnik Jožef, dela- 
vec, sedaj neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper toženo 
stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika na čin Gregorio 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 9. novembra 1946. 

To 939/46 4671 
Oklic 

Cernik Marija roj. Stern, gospodinja 
v Mariboru, Smetanova ul. 50, je vlo- 
žila proti Ccrniku Jožefu, kovaču v to- 
varni Franki v Studencih, stanujočemu v 
Mariboru, Koroška cesta 42, tožbo radi 
razveze zakona. Javna ustna razprava v 
tej stvari bo dno 6. decembra 1946 ob 
8. uri pri tuk. sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu je 
postavljen za skrbnika na Čin tov. Knez 
Jože, odvetniški pripravnik v fodni 
praksi pri tuk. sodišču, ki ga bo zasto- 
pal na njegovo nevarnost in stroške, 
dokler se sam ne javi aH ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odđ. L, 

t     dno 15. novembra 1946. 

To 900/46 4672 
Oklic 

Rojko Franc, pos. pri Sv. Treh kra- 
ljih,  p. Sv. Benedikt v Slov. gor„   i,c 

vložil zoper Rojko Štefanijo roj Vogrin, 
pos. ravnotam, sedaj neznanega bivali- ' 
šča, tožbo na razvezo zakona. 

Ustana javna razprava je razpisana 
na dan 6. decembra 1946 ob 11. uri pri 
tem sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
ji je postavljen za skrbnika na čin tov. 
Knez Jože, odvetniški pripravnik pr1 

okrožnem sodišču v Mariboru, ki jo bo. 
zastopal na njeno nevarnost in stroške, 
dokler se sama ne javi aH ne imenuje 
pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru! odd. li 

dne 15. novembra 1946. 

Sp I 280/46-5 4667 

Oklic 
V zadevi postopanja za proglasitev z* 

mrtvo Hajdner Emilije roj. Dukič, roj» 
8. III. 1903 v Rubeži št. 96, ki je hci 
Franceta Dukiča- in Terezije roj. Brajao 
in ki je poročena z Emilom Hajdnerjein, 
nazadnje etanujočim na Crncu št. 27 pfi 
Brežicah, se predlogu na skrajšan]6 

ediktalnega roka, ki ga je stavil Hajd- 
ner Emil in kateri oklic je bil obja?' 
Ijen v Ur. listu Ljudske republike Slo- 
venije pod št. 2529, ugodi in ta r°K 

skrajša do 31. XII. 1946. 
Vsakdo, komur je kaj znano o pogr^J 

sani, se pozivlje, da to javi sodišču a11 

skrbniku pogrešane Zidanu Francu, & 
sebnemu nameščencu v p. v Brežicah' 

Po 31. XII. 1946 bo sodišče na vtf 
vično   prošnjo   odločilo   o   proglasih 
Hajdner Emilije za mrtvo. »    . 

Okrajno sodišče za okraj Krško 
v Brežicah 

dne 23. oktobra 1946. 
* 

I Sp 678/46 i& 

Uvedba postopanja za progla* 
sitev za mrtvega 

Glavač Matija, roj. 2. VI. 1879 v Št. J* 
riju pod Kumom, rudar, poročen, ^&1fZ\ 
nje bivajoč v Drnovem st. 77, je <x*£ji 
leta 1914. v vojsko. V letu 1917. je »> 
doma na dopustu, ker je bil lahko'J"? 
njen. Po tem se je še enkrat javil, in s j 
cer v začetku leta 1918., pozneje pa D . 
bilo nobenga glasu več o njem. 

Ker je potemtakem nastopila za^f?L 
ta domneva smrti, se uvede na Pre<i ^ 
pogrešančeve žene Glavač Frančiške ' 
Brczovske gore pri Leskovcu pri * 
škem postopek za proglasitev P°SreS4o 
ca za mrtvega s pozivom, da se o n]j 
do 10. I. 1947'poroča sodišču ali s ^ 
postavljenemu skrbniku Somerju Lud 
ku, sodnemu uradniku v Brežicah. 

Glavač Matija se poziva, da se i4^ 
si pri podpisanem sodišču ali pa . 
drugače kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče' na Jj^j 
vični   predlog   odločilo   o   proglasi 
Glavača,Matijo za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Brežicah za ok• 

Krško 
dne 8. novembra 1946. 
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I Sp 664/46 4622 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Pikelc Mihael, roj. 1879 v Pavlovi va- 
si št. 28, posestnik, poročen, pristojen'v 
Pišočo, bivajoč v Pavlovi vasi št. 27, je 
o^scl leta 1914 v vojsko. Njegova dru- 
žina je prejela zadnje obvestilo leta 
1915. ,/. Crne gore,, od takrat pa ni bilo 
nobenega glasu več o njem. 

Ker je potemtakem nastopila zakoni- 
ta domneva smrti, se uvede na predlog 
njegovega sina Pikelca Karla iz Pavlove 
vasi št. 27, postopek za proglasitev po- 
gresaiica za mrtvega s pozivom, da se o 
njem do 10. I. 1947 poroča sodišču ali 
s tem j) tavljonemu skrbniku Somerju 
Ludviku, sodnemu uradniku v Breži- 
cah. 

Pikelc Mihael se poziva, da se zglasi 
Pri podpisanem sodišču ali dà drugače 
«ako vest o sobi. 

Po preteku roka bo sodišče na vno- 
sni   predlog, odločilo   o   proglasitvi 
Pikelca za mrtvega. 
trajno sodišče v Brežicah za okraj 

Krško 
dne 8. novembra 1940. 

I Sp 606/46 4623 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

„ Škof Anton, rojen 1. aprila 1871. v Pi- 
ccali, delavec v Artičah, pristojen v 
Artiče, bivajoč v Artičah 23, poročen, 
Jo odšel 17. I. 1916 v vojsko. Njegova 
ZQna jo prejela v juniju mesecu 1. 191«: 
'zadnje poročilo. Čez kake tri ali stiri 
mesece po tem poročilu je dobila vest 
°d komand, edinice, -kjer je Mul• 
nioZ» da je ta umrl v bolnici v Kavaji 
(Albaniji). 
, Zato se na predlog pogrešančeve žene 
Škof Apolonije, uvede postopanje za 
Proglasitev pogrešanča za mrtvega s po- 
zvoni, da se o njem do 10. I. 1947 po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Somerju Ludviku, sod. urad- 

niku v Brežicah. 
Škof Anton so poziva, da sé zglasi 

pri_ podpisanem sodišču aH pa dà dru- 
gače kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče na vno- 
vični   predlog   odločilo   o   proglasitvi 
Škofa Antona za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Brežicah za okraj 
Krško' 

dne 8. novembra 1946. 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Ok 49/46-2 ',    , . m7 

Bevk Alojzij, roj. 20. ,VI. 1903 v.Za-. 
•>ojci, sin BeVka Janeza in Katarine roj/ 
Cufer, lov. delavec, nazadnje stanujoč y 

Količevem št. 58, je bil dne 28. V. 1942 
od Nemcev aretiran in nezano kam od- 
peljan, ter po vsej verjetnosti tedaj 
ustreljen in ni od njega od tedaj dalje 
nobenega glasu več. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se na predlog 
njegovo žene Bevk Ivano roj. Por, go- 
spodinjo iz Količevega št. 58, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Bevk Aloizij se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dno 21. novembra 1946. 

Ok 50/46—2 4658 
Gerčar Jakob, rojen 24. X. 1923, sin 

(Jerčarja Jakoba in Marije roj. Breznik, 
mizar, nazadnje stanujoč v Rovah št. 11, 
jo odšel v začetku maja 1944 k partiza- 
nom ter bil v septembru mesecu ranjen 
pri Zagorju. Pozneje je bil na terenu 
pri Zg. Tuhinju, kjer je baje 1. I. 1945 
padel, in od tedaj ni o njem nobenega 
obvestila več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegovega očeta Gerčarja Ja- 
koba, kmeta iz Rov št. 11, uvede posto- 
panje za proglasitev za mrtvega in so 
izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Gerčar Jakob se poziva, da se javi 
podpisanemu sodišču ali drugače da 
kako vest.o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dno 21. novembra 1946. 

Ok 46/46—2 4653 

Golič, Anton, roj. 1. V. 1911 v Libni, 
sin Golica Jožeta in Terezije roj. Miler, 
poročen, kmet, nazadnje stanujoč v Pre- 
serjab št. 2, KLO Jarše, je bil od aprila 
1944 pri partizanih, bil na Dolenjskem 
ujet od Nemcev in poslan v avgustu 
1944 v,taborišče Mauthausen. Od tedaj 
dalje ni o njem nikake vesti več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Golič Klare, 
gospodinje iz Preserij št. 2, uvede po; 
stopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču .Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Golič Anton so poziva, da se zglasi 
pri 'podpisanem sodišču' ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi z-• 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
'      dne 21. novembra 1946. 

Ok 53/46—2 4GÖ2 

Grašič Jožef, roj. 7. V. •897 v Kožicah, 
sin Grašiča Jožeta in Jere roj.' Grdei, 
kmet, nazadnje stanujoč v Nožicah št. 7. 
je bil 8. III. 1943 od Nemcev aretiran 
in je bil najprej v zaporu v Kamniku, 
pozneje na v nemškem taborišču Eistet- 
tu, kjer je obolel in baje umrl. Od 
aprila 1945 ni od njega nobenega glasu 
več. ' 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Grašič Marije, 
kmetice iz Nožic št. 7, uvede postopanje 
za proglasitev za mrtvega in se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča so- 
dišču ali s tem postavljenemu skrbniku 
Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v Kam- 
niku. > 

Grašič Jože se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po -25. II. 1947 bo sodišče na vno- • 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

Ok 42/46—3 ' 4651 
1 Gril j Anton, roj. 29. I. 1923 na Vrhu 
Sv. Nikolaja, sin G ril ja Franca in Ma- 
rije roj. DeZman, gospod, pomočnik, na- 
zadnje stanujoč v Moravčah št. 11, je 
odšel januarja 1942 k partizanom. Za- 
drževal so je Ua Štajerskem v bližini 
vasi Osredek, kjer jo baje tudi padel v 
boju. 

Ker jo potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove sestre Grilj Marije, 
kmečke hčere iz Moravč št. 11, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
eejzdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Erženu Vladimirju, uradniku 
v Kamniku.    • "   " 

Grilj Anton ee poziva,, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali^ drugače 
da kako vest o sebi.   . 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtvo- 
ga. 

Okrajno'sodišče v Kamniku       ; 
dne 21.' novembra 1946.       "     • 

Ok 57/46-2 4649 
Hribar Janez, roj: 16.. V. 1896 v Stu- 

dencu, sin Hribarja Jožefa in Franč'- 
ške roj. Matjan, poročen, kmet, nazad- 
nje stanujoč v Ravnah št. 5, je odšel v 

•oktobru 1944 k partizanom in se zadr- 
ževal na Dolenjskem, kjer je baje pri 
neki hajki padel. i: 
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Ker Je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
Uä predlog njegove žene Hribar Tore- 
life, pos. iz Raven št. ó, uvede posto- 
panje ta proglasitev za mrtvega io se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poro- 
ča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Erženu Vladimirju, uradnku 
v Kamniku. 

Hribar Jane.ž se poziva, da se zgla- 
ei pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 20. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

Ok 58/46—2 4656 
Hribar Martin, roj. 7. 1905, sin Hri- 

barja Simona in Marjete roj. Volkar, 
kmet, poročen, nazadnje stanujoč v Vel. 
Hribu št. 14, je odšel decembra 1944 
k partizanom, bil 12. I. 1945 od Nem- 
cev ujet in bil prepeljan v zapore v 
Begunje. Okrog 20. II. 1945 jo bil iz 
Begunj neznano kam odpeljan in od 
tedaj naprej ni nobenega glasu več o 
njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita 'domneva smrti, se 
na predlog njegove žene Hribar Franči- 
ške, kmetice iz Vel. Hriba št. 14, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga, ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču ali e tem postav- 
ljenemu skrbniku Klemenčiču Ivanu, 
zvaničniku v Kamniku, 

Hribar Martin se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

Ok 45/46-2 4654 
Keržan Feliks, roj. 9. V. 1900 v Pre- 

logu, sin Keržana Janeza In Katarine 
-roj. Justin, r. k. poročen, kmet, nazad- 
nje stanujoč v Prelogu št. 3, Je bil 13. 
I. 1944 od Nemcev aretiran, bil poslan 
najpreej v Begunje, nato pa v taborišče 
Mauthausen, odkoder se je zadnjič javil 
konec leta 1944. Od tega Časa dalje ni 
nobenega glasu več o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegovo žene Keržan Ivane 
roj. Jagode, gospodinje iz Preloga št. 3, 
uvede postopanje za proglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču aH's tem postav- 
ljenemu ekrbniku Klemenčiču Ivanu, 
zvaničniku v Kamniku. 

Keržan Feliks se poziva, da se zgla- 
6i pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo eodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
Ra- 

Okrajno sodišče v Kamniku 
„   dne 21. novembra 1946. 

Ok 30/46-5 4663 
Mali Feliks, rojen 21. XI. 1911 v Po- 

rebru, sin Malija Jožefa in Frančiščb 
roj. Tome, kmet, nazadnje stanujoč v 
Porebru št. 11, je odšel dne 18. XII. 
1944 k partizanom in je baje v borbah 
v bližini Gornjega gradu konec decem- 
bra 1944 padel. Od tedaj daljo ni nobe- 
nega glasu več o njem. 

Ker jo potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegovega očeta Malija Jože- 
fa, preužitkarja iz Porebra št. 11, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga, ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču ali s tem postav, 
ljenemu skrbniku Klemenčiču Ivanu» 
zvaničniku v Kamniku. 

Mali Feliks 6e poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo eodišče na vnovični 
p -edlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

Ok 48/46-2 4648 
Nahtigal Janez, roj. 23. IX. 1908 v 

Domžalah, sin Nahtigala Luke in Mari- 
je roj. Letnar, poročen, zidar, nazadnje 
stanujoč v Prevojah št. 67, je odšel dne 
1. IV, 1944 k partizanom in se je zadr- 
ževal v bližini Gornjega grada, kjer je 
baje 16. V. 1944 padel v borbi. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove ženo Nahtigal Pav- 
le, gospodinje iz Prevoj št. 67, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali e tem postavljenemu 
skrbniku Erženu Vladimirju, uradniku 
v Kamniku. 

Nahtigal Janez •• poziva, da se zgla- 
ei pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21,- novembra 1946. 

Ok 43/46-2 4647 

Pavli Milan, rojen 10. III. 1918 v Tur- 
nišah, ein Pavlija Jožeta in Rože roj. 
Koželj, dijak, nazadnje stanujoč v Tur- 
nišah št. 6, je bil v letu 1942. aretiran 
v Ljubljani in poslan v italijansko in- 
ternacijo. Po kapitulaciji Italije je od- 
šel k parti-anom na Primorsko, bil tam 
zajet od Nemcev ter prepeljan v Ljub- 
ljano. Dne 25. XII. 1943 je izginila za 
njim vsaka sled, ter ni o njem nobene- 
ga glasu več. 

Ker je verjetno nastopila zakonita 
domneva smrti, se na predlog njegove- 
ga svaka Rcdeta Petra,- delavca iz Tur- 
niša št. 14, uvede postopanje za progla- 
sitev za mrtvega ter se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem poroča podišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Klemenči- 
ču Ivanu iz Kamnika. 

Pavli Ivan se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugačo 
da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga- 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

* 
Ok 44/46-2 4652 

Prelovšek Mihael, roj. 10. X. 1905 v 
Depali vasi, sin Prelovška Mihaela in 
Marije roj. Šimenc, r. k., poročen, kmet, 
nazadnje stanujoč v Zaborštu št. 36, jo 
dne 19. III. 1944 odšel k partizanom tor 
bil v ka~u.i§kem zasavskem odredu. 
Zadnje poročilo o njem je prišlo v juni- 
ju 1944, nato pa je izginila vsaka sled. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, so 
na predlog njegove žene Prelovšek Ma- 
rijo roj. Šimenc, gospodinje iz Zabor- 
šta št. 36, uvede postopanje za progla- 
sitev za mrtvega in se izdaja poziv, da 
s«* o pogrešanem poroča sodišču aliM.s 

tem postavljenemu skrbniku Klemenči- 
ču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Prelovšek Mihael se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem- sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

Z 514/46 4643' 

Poklic neznanih dedičev 
Peterca Janez, posestnik v Sr. Jaršah 

24, bivajoč v Forest City, Pa USA, jo 
umrl 6. V. 1932. Po dosedanjih ugotp* 
vitvah poslednje voljo ni zapustil. Baje 
je zapustil 6 otrok, od katerih so po 
imenu znani samo trije otroci. Vsi otro- 
ci pa so neznanega bivališča v Ameriki- 

Za skrbnika zapuščine je bil postav- 
ljen Arnež Mihael, posestnik v Sp. Jar- 
šah 10. 

Kdor hoče uveljavljati kako dedne za- 
hteve do njegove zapuščine, mora to Ja' 
viti temu sodišču v enem letu od danes 
in evojo dedlnsko upravičenost doka- 
zati. Po preteku tega roka se bo zapu-, 
ščina prepustila tistim, ki bodo svojo c 

dedinsko upravičenost izkazali oziroma 
se bo prepustila državi, če dednih upi"a" 
vičencev ne bo. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 18. novembra 1946. 

Ok 24/46—7 1Ì81 

Amortizacija 
Na prošnjo Sesek Marije, ženo trgov- 

ca, Ljubljana, Za gradom 3, se uvede 
postopanje ia amortizacijo zdolaj nave- 
dene vrednotnice, ki jo je prosilka baje 
izgubila ter se nje imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi * 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka vrednotnica izre- 
kla za neveljavno. 
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Oznamenilo vrednotnice: 
življenjska polica zavarovalne družbe 

^Feniks«, podružnice v Ljubljani št. 
8,024.597 na ime Alojz Sesek in Marija 
Sesek in na zavarovano vsoto 100.000 
din. Začetek zavarovanja 1. VIII. 1932, 
potek 1. VIII. 1952. Koristnika sta za 
Primer doživetja oba zavarovanca, za 
primer smrti enega od obeh pa drugi 
zavarovanec. 

Okrajno sodiščo v Ljubljani 
dne 18. novembra 1946. 

4677 'VI Sp 414/46—5 
Amortizacija 

Na prošnjo tov. Hojnik Nade, cani 
iur. iz Zg. Polskave št. 54, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo spodaj nave- 
denih vrednotnic, ki jih je prosdka 
baje izgubila, ter se njih . imetak 
Pozivlje, da uveljavi svoje pravice 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu, sicer se bo po preteku tegai toa 
lzreklo, da so vrednotnice izgubile 
Svojo pravno veljavnost 

Oznamenilo vrednotnic; ...-,,„,• 
, 1- hranilne vloge Posojilnice Narodni 
d°m v Mariboru: n,„s „   ,„ 

a) vložna knjižica Štev. 27.266 z da- 
n^njim stanjem din 385.44 na ime Hoj- 
Bik Nada 

b) vložna knjižica štev. 29.598 z da- 
a?,snj'im stanjem din 137.93 na ime Hoj- 
nik Nada, 

c) vložna knjižica štev. 27.266 z da- 
B^"jim stanjem din 968.20 na ime Hoj- 
nik Branimir, „, . • ,  - 

2. hranilne vloge Spodnjestajerske 
4udske posojilnice v Mariboru: 

aj vložna knjižica štev- •10 Z •„' 
»aSnjim stanjem din 11.100-31 na ime 
Hojnik Nada 

b) vložna 'knjižica štev. 9-323 z da- 
»aSnlim stanjem din 9.847.41 na ime 
«ojnik Branimir, t, - u 
„ 3. hranilna vloga Posojilnice v Kusan 
štev. 330   z   današnjim   stanjem   din 
18.605.40 na ime Hojnik Nada. 

, Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VT-, 
dne 14. novembra 1946. 

•VI Sp 413/46-3     * ' 4673 

Amortizacija 
„ Na prošnjo Hojnik Olge, posestnice v 
Zg. Polskavi 54, se uvede postopanje *.a 
amortizacijo spodaj navedenih vreu- 
notnic, ki jih jo prosilka baje u- 
gubila, ter se. njih imetnik ponvijo,;da 
uveljavi svoje pravice v dveh mesečin 
Po objavi v Uradnem listu, sicer se DO 
Po preteku tega roka izreklo, oa so 
vrednotnice izgubile svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic:     _ . . 
hranilni vlogi pri Posojilnici Narodni 

<fc>m v Mariboru: J „non ~ A-, 
a) vložna knjižica štev.17-020 z da- 

našnjim stinjem din 22.774.45 na ime 

«ašnjim   stanjem din  5.151.55 pa  ime 
•Hojnik Olga-Serbinek. 
Okrajno sodišče v Mariboru   odd. VI., 

dne 14. novembra 194b. 

VII Sp 403/46—3 4640 

Amortizacija 
Na predlog Ane Bratušek, delavke v 

Gruskovcu št. 52, se uvede postopek zn 
ar ortizacijo vrednotnice. ki jo je pro- 
silka baje izgubila ter se njen imetnik 
poz.va, da v roku dveh mesecev, počenš: 
z dnem objave v Uradnem listu, uve- 
ljavi svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da je vrednot- 
nica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: vložna knji- 
žica Mestne hranilnice v Ptuju št. P 161, 
glaseča se na ime Ana Bratušek s sta- 
njem din 1075.—. 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VII., 
dne 19. novembra 1946. 

Razna oblastva 
Stev. 1967/46 * 4634 

Razpis 
Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 

suje tri asistentska mesta, in sicer po 
enega pri skupinah za javno pravo, za 
narodno gospodarstvo in za narodno 
pravno zgodovino. Kandidat mora biti 
diplomiran pravnik. 

Prošnje, opremljene s predpisanimi 
dokumenti, z navedbo področja znan- 
stvenega zanimanja, event, objavljenih 
znanstvenih spisov in znanja tujih jezi- 
kov, naj prosilci predložijo rektoratu 
univerze v Ljubljani do 5. decembra 
1946. 

"   Rektorat univerze v Ljubljani 
dne 20. novembra 1946. N 

Rektor: 
Melik s. r. 

St. 49009/11—46 4641 

Razglas 
Dne 1. decembra 1946 se izloči na- 

selje Radomerje iz okoliša pošte Ceza- 
njevci in se priključi okolišu pošte Lju- 
tomer. ' . . 

Direkcija poste v Ljubljani 
dne 23. novembra 1946. 

Razno 
4666 

Poziv upnikom 
V zadružnem registru okrožnega so- 

dišča v Ljubljani se je dne 19. VIL 
1946 pod št. Zadr. I 72/11 izbrisala 
Kmetijska zadruga z. z o. j. v Črnom- 
lju radi reorganizacije v Nabavno in 
prodajno zadrugo z. z o. j. v Črnomlju- 

Nabavna in prodajna zadruga z. z o. j. 
v Črnomlju kot sprejemajoča zadruga 
poziva upnike spojene zadruge, da ji 
prijavijo svoje terjatve, dolžnike pa, da 
ji prijavijo svoje dolgove v roku 3 me- 
secev od dneva tega poziva. 

Upravni odbor 
Nabavne in prodajne zadruge x Črnomlju 

Izgubljene listine 

Vojna knjižica br. 688.389,, izdata g. 
1945. od IV. arm jske oblasti u Ljub- 
Ijani na ime Adamič Bernard izgubi je- • 
na je i oglašava se nevažećom. 
4696 Adamič Bernard 

Izgubil sem maturitetno spričevalo I. 
drž. klasične gimnazije v Ljubljani iz 1. 
1919/20. na ime Božič Jožef iz Kobil 8, 
kraj Leskovec pri Krškem. S tem ga 
preklicujem. 
4620 Božič Jožel 

Izgubila sem spričevalo II. letnika 
trg. gremijalne šole v Ljubljani iz leta 
1931 na ime Brezar Valentina iz Bistri- 
ce pri Tržiču (Gor.). S tem ga prekli- 
cujem. 
4632 Brezar Valentina   ' 

Izgubilo se je registracijsko potrdilo 
osebnega avtomobila »Mercedes-Benz«: 
(evid. št. tablice 0594), .izdano od min. 
za lokalni promet' v Ljubljani na ime 
CKKPS iz Ljubljane. S tem ga preklicu- 
jemo. 
4616 CKKPS 

Izgubil sem osebno legitimacijo, iz- 
kaznico OF in sindikalno legitimacijo, 
vse na ime Cesar Franc, Cegelnica št. 
21. Novo mesto. S tem jih preklicujem. 
4626 Cesar Franc 

Izgubili smo potrošniške nakaznice za 
industrijske proizvode za nakup v ma- 
riborskemu okrožju na ime: Grešnik 
Uršula, roj. 1894, št. I—G 197.850, Creš- 
nik Jakob, roj. 1893, št. I—R 040.837, 
Crešnik Kristina, roj. 1929, št. I—G, št. 
197.856, Crešnik Jakob, roj. 1922, št. 
I—G 197.849, Repotočnik Alojz, roj. 
1937, št. I—D 088.984, S tem jih prekli- 
cujemo. ' 
4628   Crešnik Uršula, Crešnik Jakob, 

Crešnik    Kristina,    Repotočnik 
Alojz 

Izgubila se je evid. tablica št. S—1441 
za tovorni avto »Mercedes«, izdana od 
min. za lokalni promet v Ljubljani na 
ime Direkcija pošte v Ljubljani. S tem 
jo preklicujemo. ' 
4679 Direkcija pošte, Ljubljana 

Izgubil sem odjavnico na MLO v Kra- 
nju (radi preselitve), izdano 20. novem- 
bra 1946 na ime Flor Angela iz Kranja. 
S, tem jo preklicujem. 
4623 Flor Angela 

Izgubila sem odpustnico I. razreda I. 
dekliške meščanske šole pri Sv. Jako- 
bu v Ljubljani iz 1. 1924. na ime Ga- 
merc Bogovolka iz Kranja. S tem jo 
preklicujem. 
4618 Gamcre Bogovolka 

Izgubil sem evid. tablico št. S—3558 za 
osebni avtomobil, izdano od min. za lo- 
kalni promet v Ljubljani na.ime Ger- 
movšek Viktor iz Trebnjega. S tem. jo 
preklicujem. 
4704 Germovšck Viktor 

Izgubila sem  potrošniško  nakaznico 
na ime Gnezda Marija iz Kranja-Huje 
85. S tem jo preklicujem. 
4697. Gnezda Marija 
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Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime 
Godec Franc iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
4702 Godec Franc 

.Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
8552 na ime Granduč Karlota, roj. 10. 
III. 1921 v Marenbergu in zaposlena v 
Svečini, pošta Zg. Sv. Kungota. S tem jo 
preklicujem. 
4629 Granduč Karlota 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
032.884 na ime Gravnar Alma in tri po- 
trošniške nakaznice št. 023.784 na ime 
Gravnar Alma, št. 023.783 na ime Grav- 
nar Draga in št. 08.678 na ime Gravnar 
Tatjana, vsi iz Ljubljane, Privoz 11. S 
tem jih preklicujemo. 
4696 Gravnar Alma, Gravnar Draga, 

Gravnar Tatjana 
Izgubil sem evid. tablico št. S—2278 za 

motorno kolo, izdano od min. za lokalni 
promet v Ljubljani na ime Grošelj 
Franc iz Gradu pri Cerkljah. S tem jo 
preklicujem. 
4705 Grošelj Franc 

Izgubila sem  zač. osebno izkaznico 
št. 232/45 in kolesarsko knjižico št. 3131, 
oboje na ime Jeraj Katarina iz Vodic 80 
nad Ljubljano. S tem jih preklicujem. 
4617 Jeraj Katarina 

Izgubil sem potrošniško nakaznico št. 
I—R  022,055,     izdano od  KLO  Ziče, 
okraj Slov. Konjice na ime Kline An- 
to^, Ziče. S tem jo preklicujem. 
4668 Kline Anton, 

Ziče, p. Loče pri Poljčanah 

Ukradene so bile osebna izkaznica, 
legitimacija OF in prometno dovolilo za 
kolo na ime Kokalj Marjeta ter tri obla- 
čilne nakaznice na ime: Kokalj Marjeta, 
Franc in Vera, vsi iz Ljubljane — Vi- 
ča. S tem jih preklicujemo. 
4703 Kokalj Marjeta, Kokalj Frane, 

Kokalj Vera 

Preklicujem izgubljeno šolsko spriče- 
valo III. razreda klasične gimnazije v 
Ljubljani, izdano v letu 1925/26. na ime 
Krek Stanko. 
4627 Krek Stanko 

Izgubila sem potrošniško nakaznico 
za industrijske proizvode in osebno iz- 
kaznico, obe na ime Kremžar Marija, 
St. Vid nad Ljubljano. S tem jih pre- 
klicujem 
4644 Kremžar Marija 

Ukradeno so bile potrošniške nakaz- 
nic© I—G št. 084.297 na ime Likovič 
Marija, I—G št. 084.296 na-ime Mehle 
Frančiška, I—D št. 045.867 na ime Me- 
hle Marija in I—D št. 045.868 na ime 
Mehle Ivan. vsi iz Iško loke 34. S tem 
jih preklicujemo. 
4622   Likovič Marija, Melile Franči- 

ška, Mchle Marija, Mchlc Ivan 

Izgubili smo industrijske tekstilne na- 
kaznico na ime: inž. Lončar Igor, Lon- 

čar Margareta, Lončar Jarina in Lončar 
Agenor. S tem jih preklicujemo. 
4625   Inž. Lončar Igor, Lončar Jarina, 

Lončar Margareta, Lončar Agenor 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 9716, izdana dne 18. IX. 1945 od 
KLO Šmarjeta ob Pesnici. S tem jo 
preklicujem. 

Lorbek Zofija, 
Draža   vas   št. 53,   p.  Loče 

4690 pri Konjicah 
Izgubil sem službeno legitimacijo št. 

244, izdano od min. za kmetijstvo v 
Ljubljani in vse dokumente motornega 
kolesa z eved. št. tablice S—0704 na 
ime Lukek Jože iz Ljubljane, Tržaška 
69. S tem jih preklicujem. 
4701 Lukck Jože 

Izgubil sem legitimacijo OF, promet- 
no knjižico, oblačilno nakaznico št. 04017 
na ime Mastnak Ciril, rojen dne 10. 
VII. 1925, stanujoč v Marija Gradcu 2, 
pošta Laško. S tem jih preklicujem. 
4699 Mastnak Ciril 

Izgubile so se: legitimacija OF, oseb- 
na'izkaznica, prometna knjižica za kolo 
in potrošniška nakaznica za obleko na 
ime Mastnak Ciril ter legitimacija OF 
na ime Blazuto Anton iz Dobrne pri 
Celju. S tem jih preklicujeva. 
4694 Mastnak Ciril, 

Blazuto Anton 

Izgubila' sem osebno izkaznico in sin- 
dikalno    izkaznico,   obe na ime Meke 
Pavla iz Trbovelj. S tem jih preklicu- 
jem. 
4645 Moko Pavla 

Izgubljeno je dovolilo za vožnje in po- 
trdilo o vplačani taksi za tovorni avto- 
mobil >Dodge« S—1500, izdani od upra- 
ve Narodne milice, odsek za notranje 
zadeve, Ljubljana, ki jih s tem prekli- 
cujemo. 
4692 Ministrstvo  za kmetijstvo  in 

gozdarstvo, avtopark, Ljubljana 

Izgubljena je velika tablica z evid. št. 
S—9650 osebnega avtomobila znamke 
^Chevrolet«, izdana od uprave Narodne 
milice,, odsek za notranje zadeve v Ljub- 
ljani, in jo s tem preklicujemo. 
4693 Ministrstvo za kmetijstvo in 

gozdarstvo, avtopark, Ljubljana 
Izgubil sem vojaško knjižico, izdano 

od štaba Gubčeve brigade H. divizije 
KNOJ-a na ime Mrhar Jakoba Anton, 
vodnik, rojen 19. XI, 1927, in jo s tem 
preklicujem. 
4636 Mrhar Jakoba Anton 

Izgubila sem spričevalo III. razreda 
II. dekliške meščanske šole v Ljubljani 
iz 1. 1940/41. na ime Music Emica iz' Tr- 
zina. S tem ga preklicujem. 
4695 Music Etnica 

Izgubila sem spričevalo III. razreda 
uršulinske meščanske šole v Ljubljani 
za 1. 1942/43. na ime Papež Draga iz 
Krmelja. S tem ga preklicujem. 
4615 Papež Draga 

Uničeno mi je bilo spričevalo o za- 
vršnem izpitu deške meščanske šole ? 
Mariboru, izdano 1. 1932. S tem ga pre- 
klicujem. 
4674 Praznik Ivan, Maribor 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 96.9.977, izdana 13. julija 1946 od ko- 
mande NM v Ljubljani na ime Reich 
Hedvika iz Ljubljane, Jegličeva 23. S 
tem jo preklicujem. 
4680 Reich Hedvika 

Izgubil sem železniško legitimacijo 
št. 257.090, izdano od kurilnice drž. že- 
leznice v Mariboru na ime Rigler Hin- 
ko, vozovni preglednik, Maribor, Stu- 
denci pri Mariboru. S tem jo preklicu- 
jem. 
4682 Rigler Hinko 

Ukraden mi je bil indeks tehnične fa- 
kultete (fužinarski odd.) univerze v 

Ljubljani na ime Rode Franc iz Kranja. 
S tem ga preklicujem. 
4675 Rodo Franc 

Ukradene  so  nam  bile  potrošniške 
oblačilne nakaznice I—G št. 249.859 na 
ime Rudolf Marija, I—G št. 252.363 na 
ime Rudolf Štefanija, I—G št. 249.861 na 
ime Rudolf Katarina, I—G št. 249.860 
na ime Rudolf Peter, I—D št. 097.548 
na ime Rudolf Ivan in I—D št. 097.547 
na ime Rudolf Eliza, vsi iz Sp. Hajdine, 
S tem jih preklicujemo. 
4626   Rudolf Marija, Rudolf Štefanija, 

Rudolf Katarina, Rudolf Peter, 
Rudolf Ivan, Rudolf Eliza 

Ukradena mi je bila šoferska izkazni- 
ca št. 2495, izdana od min. za lokalni 
promet v Ljubljani na ime Šimenc Fe- 
liks iz Dolskega. S tem jo preklicujem. 
4678 Šimenc Feliks    , 

Izgubila sem osebno izkaznico, Izdano 
od bivšega okrajnega LO v Vel. Laščah, 
okraj Grosuplje. S tem jo preklicujem- 
4631 Skulj Slavka 

Izgubila sva potrošniški nakaznici 
I—R št. 032.549 na ime Štrukelj Frano 
in I—G št. 051.109 na ime Štrukelj Šte- 
fanija, oba iz Ljubljane, Postojnska l2> 
S tem jih preklicujeva. 
4676 Štrukelj Franc, Štrukelj Štefanija 

Izgubil sem' potrošno karto št. 204.051; 
izdano 8. X. 1946 od KLO v Podgorju, 
in jo s tem preklicujem. 
4691       štmnpfl Milan, Podgorje 23, 

p. Slovenj Gradec 
Izgubila sem osebno izkaznico, izda- 

no od KLO Trebelno pod št. 10 na ime 
Terlep Ana iz Trebelnega, in jo s tem 
preklicujem. • 
4665 Terlop Ana 

Izgubil sem železničarsko legitimaci- 
jo, glasečo se na ime Urlep Rudolf, sta- 
nujoč'v Paški vasi št. 1, KLO Gorenje- 
S tem jo preklicujem. 
4621 Urlep Rudolf 

Ukradena mi je bila oblačilna nakaz- 
nica, izdana od MLO, četrti Vič na ime 
Volk Ludvik iz Ljubljane, Cesta v Me- 
stni log 45. S tem jo preklicujem. 
1019 ' Volk'Ludvik- 

Založba: Uprava Uradnega lista. LRSj urednik: Pohai Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 
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letnik lil. Priloga k 76. kosu z dne 30. novembra 1946. StevUka 70. 

Sodna oblastva 
Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 
1877. 

Sedež: Kranj. 
Dan vpisa: 26. novembra 1946. 
Besedilo: Ignae Fock, parotovarna za 

•Mio, surovi margarin in kristalno sodo. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 

» Kranju z dne 21. XI. 1946, št. Zp 
528/46—8, se prenese tvrdka v last dr- 
^ve FLR Jugoslavije. 

Okrožno sodišče • Ljubljani 
dne 26. novembra 1946. 

Rg A I 36/8 

1378. * 
Než: Ljubljana. 
£an vpisa: 23. novembra ••. 
^sedilo: T. Egger. 

IGV* °dlo6bi MLO z dne 18. novembra 
1Jt?' Št. F P 16.405/46, je prešla tvrdka 
v J^vidacijo. 

iffle firme odslej: kakor doslej s pn- 
"»vkoffl >v likvidaciji«. 
. Likvidatorja: Bernik Viljem, Cankar- 
ja ul. št. 16 in Gartner Stefan, Janeži- 
e^a ul., oba v Ljubljani, 

.podpis firme: Likvidatorja podpieu- 
f» firmo tako. da pod -besedilo tvrdke 
*0>ektivno postavita svoja lastnoročna 
t^Pisa. 

. Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. novembra 1946. 

< Rg A II 58/9 

Sedež: Ljubljana. \ 
Dan vpisa: 28. novembra 1946. 

j Besedilo: Kreditni zavod za trgovino 
»industrijo v likvidaciji. . 

^'Vpišeta se pooblaščena likvidatorja 
denarnega zavoda Slovenije Rogelj An- 
£« in dr. Povh Vekoslav. oba poobla- 
ščenca Denarnega zavoda Slovenije, 
^ûtrala Narodne banke FLRJ za Ljud- 
Sk<> republiko Slovenijo,,ki bosta vsaK 
samostojno podpisovala •• likvidacijsko 
lrmo. ^'^-•. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28 novembra 1946. 

Rg B I 136/38 

1380. 
S-5dež: Ljubljana. -• 
^an,-zbrisa: 26. novembra 194*4.     , 

. Besedilo:  Pražarna ^Zika« družba • 

2aradi končane likvidacije.     \••: 

Okrožno sodišče v LjuMiam 
dne 26. novpmhra 1946. 

Rg C II 37/29 

Objave 
1381. 

Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 26. novembra 1946. 
Besedilo:  Žikin laboratorij  J. Vabič 

v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 1946. 

Rg A VIII 66/6 

Zadružni register 

Vpisi: 
1382. 

Sedež: Zagradcc. 
Dan vpisa: 28. novembra 194t>. 
Besedilo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Zagradcu. 
Na ustanovni skupščini dne 14. julija 

1946 se je ustanovila zadruga za nedo- 
ločen čas. ,      . .. • 

Naloga zadruge je: a) da komisijsko 
'-.zbira za pleme primerno živino svojih 
zadružnikov ter vodi o teh živalih kon- 
trol°; .   .      T     i b) da vodi rodovnik m molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo, govedo. 
Molzno, nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo in vnovčuje živino svojih 
članov v živem ali zaklanem stanju; 

•) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in. plačuje za njih račun po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko 
in mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja y 
svojem gospodarskem okolišu zbiralni- 
ce m po potrebi predelovanice meka; 

e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike za živino svojih zadružnikov; 

f) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovanja,, 
strokovna predavanja in kar še spada k 
pospeševaniu živinoreje; 

g) da izvaja med svojimi plani >samo- 
pomoč« za v sili zaklano živino. Podrob- 
nejše določbe predpiše pravilnik, ki ga 
odobri skupščina. 

Zadružni delež znaša din 100.— na 
vsake tri glave živine, ki se'vplača ob 
vstopu. . „ 

Vsak zadružnik jamci se s petkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Zadruga objavlja svoje priobčitve čla- 
nom z nabitjemi na zadružnj razglasni 
deski. Vabila na skupščino ee poleg te- 
ga i,objayi v zadružnem glasilu >Nova 
zadruga«: 

Unravni odbor sestavljajo predsed- 
nik   lainik- bla paini k. morebitni ••£•1- 

nifci odsekov in 2 člana, ki se vsi vo- 
lijo za dobo 3 let. Vsako leto se izme- 
nja ena tretjina članov. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po 2 člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati za to pooblaščeni uslužbenec 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Hrovat Ivan, Zagradec 8, 
Zaletelj Ludvik, Fužine 3, 
Rošelj Ivan, Fužine 40, 
Bradač Ignacij, Malo Rebrce 6, 
Zaletelj Franc.. Gabrovka 14. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. novembra 1946. 

Zt 91/46 

Spremembe in dodatki: 
1383. 

Sedež: Braslovče. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Obnovitvena 'zadruga z o. j. 

v Braslovčah. 
Izbrišeta se izstopivša člana uprav- 

nega odbora Kronovšek Miha in Virant 
Karol, vpišeta se pa novoizvoljena člana 
Sternad Lovro, pos. in gostilničar, Bra- 
slovče št. 45,. kot tajnik in Ludvik Fer- 
dinand, mizar, Braslovče 73. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1946. 

Zadr. VI 146/4 

1384. 
Sedež: Konjice. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo. Hranilno in posojilno dru« 

štvo v Konjicah z. in. j. 
Na podlagi odločbe Izvršnega odbora 

okrožnega LO Celje je prešla zadruga 
v likvidacijo. 

Naziv tvrdke kakor doslej s pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: . 
Koruza France, zadr. revizor, Ljub- 

ljana, Einspielerjeva 21, 
Smodiš Janko, zadr. uradnik, Ljub- 

ljana, Dalmatinova 1, 
Verovšek Milan, zadr. uradnik. Ljub- 

ljana, Trdinova 7, 
Tratenšek Ivan. delegat kreditnih za- 

drug v Konjicah. 
Likvidatorji podpisujejo firmo tako, 

da bosta, po dva izmed njih pristavila 
pod besedilom zadruge svoja lastno- 
ročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 23. novembra 1946. 

Zadr. VI 50/67 

1385. 
Sedež:. Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. novembra 1$46. 
Besedilo: Gospodarska zadruga držav 

nih j)oliciiskib nameščencev in un ole n 
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jencev, zadrega, t emejenhn jametrom 
v Ljubljani. 

Na podlagi odločbe MLO z dne 16. XI. 
1946, št. T. P. 15.839/46 ee je vpisala li- 
kvidacija. 

Likvidatorja: Cihak Drago, kapetan 
uprave Narodne milice in Cetin Mira, 
sekretar okrožnega kluba ••••. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidacijic. 

Podpis lirme: Likvidatorja ©kupno 
podpisujeta likvidacijsko firmo tako, da 
pod besedilo zadruge pristavita svoja 
lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. novembra 1946. 

Zadr I 55/19 
0 

13S6. 
3edež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Leđarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom • Ljubljani. 
Po odločbi MLO z dne 15. XI. 1946, 

št. T P 16.374/46, je prešla zadruga v 
likvidacijo. 

Likvidatorja: Štrukelj Frane, posest- 
nik v Kosezah št 12 in Jakše Slava, 
uradnica MLO v Ljubljani, Tyrseva ce- 
sta št. 6/III. 

Likvidacijska zadruga: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidacijic. 

Podpis zadruge: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko zadrugo tako, 
da pod napisano, odtisnjeno ali tiskano 
besedilo zadruge postavita svoja lastno- 
ročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. novembra 1946. 

Zadr I 83/40 

1387. - 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. novembra 1946. 
Besedilo: »Mlekotrg«, nabavna pro- 

dajna zadruga trgovcev z mlekom in 
mlečnimi izdelki z omejenim jamstvom, 
Ljubljana. 

Na podlagi odločbe MLO z dne 18. no- 
vembra 1946, št. T P 16.406/46, je pre- 
šla zadruga v likvidacijo. 

Likvidatorja: Guštin Anica, uradnica 
MLO in Kugovnik Elka, Zaloška c. 16, 
obe v Ljubljani. 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidacijic. 

likvidatorja podpisujeta likvidacij- 
sko zadrugo na ta način, da postavita 
skupno pod besedilo zadružne firme 
svoja podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. novembra 1946. 

Zadr IV 122/6 

1388. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Stavbna zadruga >Mirni 

dom«, zadruga z omejenim jamstvom. 
Po odločbi MLO z dne 18. XI. 1946. 

št. T P 15.799/46, je prešla zadruga v 
likvidacijo. 

Likvidacijska zadruga: kakor doslej s 
pristavkom >v likvidacijic 

Likvidatorja: Burkeîjca Marija, name- 
ščenka IZOS-a v Ljubljani, Vilfan Er- 
nest, uradnik FZSJ-a v Ljubljani. 

Podpis zadruge: Likvidatorja skupno 
podpisujeta likvidacijsko zadrugo tako, 
da pod besedilo zadruge postavita svo- 
ja lastnoročna podpisa. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. novembra 1946. 

Zadr II 13/14 

1389. 
Sedež: Logatec 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Lesno produktivna zadruga 

z omejenim jamstvom Logatec. 
Vpiše se pooblaščenec Kune Stanko, 

knjigovodja v Logatcu, ki je upravičen 
eopodpieovati za zadrugo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22- novembra 1946. 

Zadr V 67/2 

1390. 
Sedež: Železniki. 
Dan.vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Čipkarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Železnikih. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora 

Ramovš Antonija, Logar Gizela in Smid 
Ana. 

Vpišejo se novi člani upravnega od- 
bora: 

Tavčar Cilka, Železniki 164, 
Poženel Marica, Železniki 421, 
Benedičič Ivana, Železniki 53 in 
Šmid Nežika, Železniki 101. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 21. novembra 1946. 

Zadr. V 7072 

1891. 
Sedež: Mirna peč. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamstvom v Mirni peči. 
Na podlagi zapisnika občnega zbora 

z dne 30. 'XI. 1945 ter zapisnika seje 
upravnega odbora z dne 15. IX. 1946 se 
v zadružnem registru izbrišeta izstopiv- 
ša člana upravnega odbora Slapničar 
Anton star., kmet iz Dol. Podboršta 5, 
tajnik ter Zupan Rudolf, železničar iz 
Biške vasi št. 19, odbornik, 

vpišeta pa namesto njih: Slapničar 
Anton mlajši, kmetski delavec iz Dole- 
njega Podboršta št. 5 kot tajnik in Zaje 
Milan, kovač iz Mirne peči kot odbor- 
nik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 2. novembra 1946. 
Zadr I 18/14 

Oklici 
To 290/46. 4687 

Tožeča stranka: Dragar Drago, tapet- 
nik v Celju, Jetniška ul. 20. 

Tožena stranka: Dragar Zofija, sedaj 
neznanega bivališča. 

Tožeča stranka je vložila zoper tože- 
no stranko tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna- 
no, se ji postavlja za skrbnika na oin 

Gregorio Jože, sodni uradnik v Celju, 
ki jo bo zastopal in čuval njene int' 
rese, dokler se sama ne javi. 

Okrožno sodišče r Celju 
dne 25. novembra 1946. 

To 289/46 * 468C 
Tožeča stranka: Lubej Tilka, gospo- 

dinja, Vransko 93. 
Tožena stranka: Lubej Miroslav, urad- 

nik, sedaj neznanega bivališča. 
Tožeča stranka je vložila zoper tože- 

no stranko tožbo na razvezo zakona. 
Ker bivaliače tožene stranke ni zna- 

no, se mu postavlja za skrbnika na čin 
Gregorio Jože, sodni uradnik v Celju, 
ki ga bo zastopal in čuval njego1^ 
interese, dokler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celja 
dne 25. novembra 1946. 

To 286/46 * 4688 
Tožeča  stranka:    Zabukovec Maricai 

nameščenka, Celje, Cesta na Dobravo. 
Tožena stranka:   Zabukovec Rudolf, 

črkostavec, sedaj neznanega bivališča. 
Tožeča stranka je vložila zoper tože- 

no stranko tožbo na razvezo zakona. 
Ker bivališče tožene stranke ni zna- 

no, se mu postavlja za skrbnika na čin 
Gregorio Jože, sodni uradnik v Celju, 
ki ga bo zastopal in čuval na njegove 
interese, dokler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 18. novembra 1946. 

To 147/46—3 
Oklic 

4707 

Tožeča stranka Hren Anton, rudar * 
šalki vasi št. 26, je vložila proti tožei» 
stranki Hren Štefaniji roj. Ivančič, se- 
daj neznanega bivališča, k opr. št. To 
147/46 tožbo radi razveze zakona. 

Narok za ustno razpravo o tej tožbi  • 
se je določil na dan 28. decembra 1946 
ob 10. uri nri tem 6odišču v sobi štev- 
58/1. 

Ker bivališče tožene stranke ni zna* 
no, se postavlja dr. Škerlj Bogdan, taj- 
nik okrožnega sodišča v Novem mestu 
za skrbnika, ki jo bo zastopal na njeno 
•nevarnost in stroške, dokler ne pr^e 
sama ali ne imenuje sodišču druge/' 
pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu 
dne 23. novembra 1946. 

V Pc 17/46—16 476*' 

ODLOČBA 0 PREKLICU 
Okrajno sodišče y Mariboru, odd. V' 

je v nejavni seji >. 
sklenilo : 

Zamolo Adela, rojena dne 7. Vili' 
1869, samska, brez poki'ca, stanujoč* 
in v oskrbi v Mariboru, Mlinska ohe» 
št. 7, se zaradi slaboumnosti uradom« 
popolnoma prekliče. « 

Za skrbnika preklicani Zamolo AdeH 
se postavlja Jevšenak Antonija, v&te" 
teljica v Vuzenici št. 128. 

Stroške  preklicnega  postopanje  W 
preklicana Zamolo Adela. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V>> 

Me 23. novembra 1946. 
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Uvedbe   postopanja v dokaz 
smrti 

Sp 855/46 473° 
Ferjan Ivan, roj. 15. julija 1901 na 

Koroški Bel., tov. delavec, nazadnje sta- 
nujoč na Potokih št. 21, je odšel 30. de- 
cembra 1041 k partizanom. Bil je dode- 
ljen v šercerjevo brigado, ki je bila na 
Notranjskem. Tam je bajo padel dO. 111. 
1942. 

Ker je utemeljena domneva, da po- 
grešani ni več med živimi, se na pred- 
log njegove žene Ferjan Marte, gospo- 
dinje, Potoki Št. 21, p. Javornik, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega. 
'Komur je o pogrešancu kaj znano, 

naj to javi sodišču ali skrbniku muter- 
ju Mirku, uradniku tega sodišča, do 1. 
februarja 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 19. novembra 194G. 

* 
f Sp 880/4C 4733 

Oraceli Anton, roj. 13. VI. 1925 y 
Mubliani, krojač, nazaduje stanujoč 
Bled-Želeče št. 51, je bil mobiliziran od 
Nemcev 18. februarja 1942. Nazadnje, 1. 
19-14 je bil na rusko-poljski meji, od 
koder je sporočil, da o priliki pobegne 
na rusko stran. 

po izjavi njegovega tovariša Vavpoti- 
*a Viktorja iz Podgorij pri Kamniku, je 

•Gracelj Anton ušel na rusko stran oko- 
li 14. decembra 1944, od koder pa se ni 
nikdar oglasil in se tudi do danes se m 
javil. 

Ker je utemeljena domneva, da ime- 
novani ni več  med  živimi,  se uvede 
na predlog pogrešančeve matere Hro- 

•*at Iv-.ne,  gospodinje,  Bled-2olece st. 
51. postopanje za proglasitev za mrtve- 

Po preteku tega roka se bo končno 
odloČilo d predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dno 18. novembra 1946. 

. * 

I Sp 756/46-4 4581 

, Justin Alojz, roj. 25. V. 1911 v Oto- 
?ah, nazadnje stanujoč v Kropi st. i», 
J* bil 17 X. 1941 po Gestapu aretiran 
Jn odveden v inte.-nacijo v Oranienburg, 
°d tam pa dalje v Bergen-Belsen. lam 
Je po izjavi sojetnika Veseljka Jakovlje- 
vJČa iz Beograda baje umrl dne 14. 
ttarca 1945. 

Ker je utemeljena domneva, da• Ju- 
etin Alojz ni več med živimi, se uveae 

. aa predlog Justin Valentine iz Krope u, 
Postopanje za dokaz smrti. ~i\, 

• Komur je o Justinu Alojzu kaj znano. 
^ to javi eodišču ali s tem postavlje- 

nemu skrbniku Rihterju Mirku, uradni- 
ku tega sodišča, do 1. II. 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 6. novembra 1946. 

I Sp 750/46-4       * 4732 
Maček Alojz, roj. 21. VI. 1888 v Za- 

dvoru, krojač v Radovljici, Mestni trg 
29, je pogrešan od meseca avgusta 1945. 
Po uradnem potrdilu oddelka za notra- 
nje zadeve ljubljanskega okrožja štev. 
867/2 od 18. X. 1946 ni nobenih podat- 
kov o pogrešančevem bivališču na teri- 
toriju FLRJ oziroma zunaj teritorija 
FLRJ. 

Ker je utemeljena domneva, da po- 
grešani ni več med živimi, se na pred- 
log njegove žene Maček Antonije iz Ra- 
dovljice, Mestni trg 29, uvede postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihter- 
ju Mirku, uradniku tega sodišča, do 1. 
maja 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 19. novembra 1946. 

•* 
I Sp 828/46 4585 

Mandeljc Blaž, roj. 15. X. 1872 na Ko- 
roški Beli, pristojen na Mlino-Bled 58, 
mlinar, je odšel k partizanom 1. 1944. 
Odšel je na Primorsko v kraj Trebuše, 
kjer so bile z Nemci in belogardisti hu- 
de borbe. Od takrat ni o njem nobene, 
ga glasu in je verjetno, da je tedaj pa- 
del, 

Na predlog Ambrožiča Simona, tesar- 
ja v Mlinem št. 58, se uvede postopanje 
za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o Blažu Maudeljcu kaj zna- 
no, naj to sporoči do 1. II. 1947 temu 
sodišču ali skrbniku Rihterju Mirku, 
uradniku tega sodišča. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odloČilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 6. novembra 1946. 

* 
I Sp 877/46 4586 

Pečnik Alojz, roj. 16. marca 1900 v 
Ljubnem, delavec, nazadnje stanujoč v 
Ljubnem št. 82, je šel 23. junija 1941 k 
partizanom. Bil je komandant II. Si- 
mon Gregorčičeve čete na Jelovici.. Ves 
Čas ni bilo od njega nikake vesti. 

Ker je domneva, da imenovani ni več 
med živimi, se na predlog pogrešanče- 
ve žene PeČnik Erne, gospodinje iz 
Ljubnega št. 82, uvede postopanje za 
proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, naj 
to javi sodišču ali skrbniku "'Rihterju 
Mirku, tusod. uradniku, do 1. II. 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 18. novembra 1946. 

\ 

I Sp 875/46 4729 
Polak Jože, roj. 27. II. 1912 na Bro- 

du, delavec, nazadnje stanujoč na Bro- 
du št. 8, je odšel 20. junija 1943 k parti- 
zanom. Bil je dodeljen k Presemeli 
brigadi, ki je bila na Ratitovcu. C*z 14 
dni se je oglasu, potem pa nikoli več. 
Bili so namreč v mesecu juliju zajeti 
od Nemcev, in je utemeljen» domneTa, 
da je padel. 

Na predlog pogrešančevega očeta Po- 
laka Franca, železniškega upokojenca, 
Brod št. 8, p. Boh. Bistrica, se uved» 
postopanje za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihter- 
ju Mirku, uradniku tega sodišča, do 1. 
februarja 1947. 

Po preteku tega roka se bo kono»« 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 18. novembra 1946. 

* 
I Sp 876/46 4728 

Rajnhard Franc, tov. delavec, roj. 15. 
IX. 1915. nazadnje stanujoč v Ljubnem 
št: 11, je odšel 15. septembra 1944 k 
partizanom, od koder se ni nikdar ja- 
vil. Baje je bil na Primorskem, vendar 
ni bilo doslej o njem nobenega obve- 
stila. 

Ker je utemeljena domneva, da po- 
grešani ni več med živimi, se na pred- 
log pogrešančeve žene Rajnhard Marije, 
gospodinje iz Ljubnja št. H, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi -sodišču •• skrbniku Rihter- 
ju Mirku...uradniku tega sodišča, do. 1. 
februarja 1947. 
; Po preteku tega roka se bo končne 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 18. novembra 1946. 

4808 Ok 230/46-4 

Amortizacija 
Na prošnjo Kavka Marije, užitkarice, 

Petelinje lb, posta Dol pri Ljubljani, za- 
stopani po Zupane Mariji, kmetici, Dol- 
sko 149, pošta Dol, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo zdolaj navedene 
vložile knjižice, ki jo je prosilka baje 
izgubila, ter se njen imetnik poziylje,' 
da uveljavi v dveh mesecih po objavi y 
Uradnem listu svoje pravice, sicer, bi 
se po preteku tega roka* izreklo, da je 
vložna knjižica brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna knjižica Hranilnice in posojil- 

••• v Dolskem št. 302 na ime Kavka 
Marija, Voklo 23, s stanjem 1. I. 1948 
din DFJ 695.12. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 194«. 

V Sp 554/46-4 4<• 

Amortizacija 
Na predlog Sojča Ivana, kiparji v Ma 

riboru, Razlagova ulica št. 22, ee w« 
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de postopek za amortizacijo vrednostne- 
ga papirja, ki ga je prosilec baje izgub" 
ter se njegov imetnik poziva, da uvelja- 
vi v 2 mesecih, počenši' z dnem objave 
? Uradnem listu, svoje pravice, sicer bi 
•• po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
hranilna knjižica Posojilnice Narod- 

ni dom v Mariboru št. 31.561, glaseča 
se na ime Soje Ivan s stanjem dne 1. I. 
1946 din 4.041.31. 
Okrajno  sodišče  v Mariboru,  odd. V., 

dne 29. novembra 1946. 

Zp 114/46 4766 

Poziv upnikom 
S pravnomočno sodbo okrožnega ljud- 

skega sodišča v Zagrebu z dne 24. XI. 
1945, št. Kz 585/1945, je odrejena za- 
plemba imovine Antica Maksa in Anto- 
nije iz Zagreba, Srebrnjak št. 90. 

Pozivajo se upniki in upravičenci, da 
v 15 dneh prijavijo svoje zahtevke, ki 
jih imajo proti imenovanima pri pod- 
pisanem 6odišČu z navedbo naslova in 
časa, kdaj so nastale. 

Okrajno  sodišče v Slov. Konjicah, 
odd. IIL, 

dne 25. novembra 1946. 

Razna oblastva 

Št. Tu 1195 4771 
Poziv. 

Tomše Jože in Pavlic Uršula rojena 
Tomše naj v zadevi zapuščine po Tom- 
šetu Martinu,   ki je  umrl v  Ameriki, 
javita svoj natančni naslov ministrstvu 
za notranje zadeve LR Slovenije v Ljub- 
ljani in navedeta štev. 9891/1—46. 

Predsedstvo vlade LUS v Ljubljani, 
tiskovni urad, 

28. novembra 1946. 
* 

Št. 1960/46 3683 
Razpis 

Rektorat univerze v Ljubljani razpi- 
suje mesta docentov, profesorjev ali sa- 
mo honorarnih predavateljev na gospo- 
darski fakulteti za naslednje predmete, 
ki &e bodo predavali v letnem III. se- 
mestru tekočega šolskega leta: 

1. Organizacija poslovanja gospodar- 
skih podjetij. 

2. Agrarna politika. 
3. Industrijska politika. 
4. Trgovska politika. 
Kompetent! slovenskega ali erbsko- 

hrvaškega jezika morajo a svojimi spri- 
čevali ali napisanimi deli dokazati 
usposobljenost za razpisana službena 
meet*. 

Prošnjo je vložiti najkasneje do 9. de- 
cembra 1946 na rektoratu univerze v 
LJubljani. 

Rektorat universe • Ljubljani 
due 23. novembra 1946. 

Rektor; Meiik g. E. 

Št. 1677/46 4747 
Razpis 

Dekanat medicinske fakultete v Ljub- 
ljani razpisuje naslednja mesta: 

1. asistenta-pripravnika na gineko- 
loško-porodniški kliniki, 

2. dve mesti asistentov-pripravnikov 
na infekcijski kliniki, 

3. asistenta-pripravnika na dermato- 
venerološki kliniki, 

4. docenta in dve asistentski mesti 
na ortopedski kliniki, 

5. dve mesti asistentov na pediatrič- 
ni kliniki, 

6. asistenta-pripravnika za splošno 
radiologijo — prosilec mora dokazati, 
da je deloval vsaj eno leto na oddelkih 
za interno medicino in kirurgijo, 

7. asistenta v rentgenološkem zavo- 
du — prosilec mora dokazati, da je spe- 
cialist-rentgenolog in da izvršuje že več 
let svojo specialistično zdravniško 
prakso, 

8. asistenta-inženirja kemije v onko- 
loškem zavodu, 

9. dveh asistentov-pripravnikov in 
laboranta v patološko-anatomskem in- 
stitutu, 

10. mesto   akademskega   slikarja   na 
ortopedski kliniki. 

Kolkovane prošnje s potrebnimi pri- 
logami (50. člen zak. o drž. uslužbencih) 
je vložiti na dekanatu medicinske fakul- 
tete v Ljubljani, Vrazov trg 4/1, naj- 
kasneje do 15. decembra 1946. 

Ljubljana dne 26. novembra 1946. 
Dekanat 

, medicinske îakultetc 

Razglas 
o oddaji lovišč v zakup 

4726 

Izvršilni okrajni ljudski odbor Dol. 
Lendava razpisuje s tem oddajo v zakup 
naslednjih okrajnih zakupnih lovišč za 
dobo 5 let, t. j. do vključno 31. marca 
1952. 

Zakupodaja bo v naslednjem vrstnem 
redu v drž. nižji gimnaziji Dol. Len- 
dava, Kovačeva ul. št. 2, v petek dne 
6. decembra 1946 ob 10. uri dopoldne. 

ha        it. članov    zakup- 
loviSče povrSina    nalvlSJe    nlna din 

1. Motvarjevci- 
Kobilje 1830 10 1830.— 

2. Bogojina 2062 13 2062.— 
3. Dobrovnik 2218 15 2218,— 
4. Renkovci 1822 10 2733.— 
5. Gomilica 1336 8 2004.— 
6. Odranci 1190 8 1785.— 
7. Crensovci 1608 10 2412.— 
8. Žižki 1154 8 1154.— 
9. Orlovčak- 

Bistrica 1290 8 1935 — 
10. Hotiza 1188 8 1188— 
11. Kot  ^ 1435 9 2152.50 
12. Kapca 1180 .   8 1770.— 
13. Petišovci 1470 9 2205.— 
14. Centiba 1929 11 1929.— 
15. Dol. Lendava    1618 10 1618.— 
16. Genterovci 1229 8 1229.— 

Lovišča ee bodo oddala v zakup, le 
prijavljenim lovskim družinam. • ki naj 
posijelo k sklepanju  zakupodajne  po- 

godbe svojega starešino in gospodarja ,( 
radi podpisa zakupne pogodbe. Lovske 
družine, ustanovljene za gori navedena 
lovišča, morajo predhodno vložiti pred- 
pisno taksirano (din 10 in 30) vlogo kot 
ponudbo za zakuponajem. Zakupnino za 
čas do 30. marca 1948, predpisno takso 
in stroške je poravnati ob podpisu po- 
godbe. 

V primeru, da za kako lovišče ne bi 
bilo ponudbe, se bo razpisala vnovična 
zakupodaja. 

Ostali pogoji in pojasnila se dobijo 
pri okrajnem gozdarju (gospodarski od- 
sek). 

Dol. Lendava dne 27. oktobra 1946. 
Okrajni Ljudski odbor Dol. Lendava^ 

gospodarski odsek *   -• 

Razno 

Št. C/323—46 4710 

Poziv upnikom 
Nabavna in prodajna zadruga z o. j. 

Logatec sporoča, da se je dne 20. no* 
vembra 1946 izbrisalo v zadružnem re; 
gistru okrožnega sodišča v Ljubljani 
Kmetijsko gospodarsko društvo, zadru« 
ga z o. j. Logatec, zaradi spojitve z Na« 
bavno in prodajno zadrugo z o. j. Loga- 
tec. 

Nabavna in prodajna zadruga z o. j- 
Logatec poziva kot sprejemajoča zadru« 
ga upnike Kmetijskega gospodarskega 
društva z. z o. j. Logatec, da prijavijo 
svojo terjatve v roku 3 mesecev od dne« 
va poziva Nabavni in prodajni zadrugi 
z o. j. Logatec. 

Upravni odbor 
Nabavne in prodajno zadruge z o. j. 

Logatec 

4762 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za trgovino io 

preskrbo LRS sta postavljeni v likvida- 
cijsko stanje trgovini Radeja Draga in 

Paša Franca, za njih likvidatorje Pa 

Sterniša Anton, Makovec Anton in Ko- 
čar Alojz. 

S tem se pozivajo vsi upniki in dolž- 
niki, da prijavijo svoje dolgove in ter- 
jatve najkasneje do 15. decembra 1946 
likvidacijski upravi Trbovlje-Loke 439. 

Likvidatorji 

4794 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo izvršilnega odbora okrož- 

nega ljudskega odbora za celjsko okrož- 
je z dne 8. oktobra 1946 in na predlog 
Iniciativnega zadružnega odbora za Slo- 
venijo je prešla zadruga Hranilno in po- 
sojilno društvo T Slov. Konjicah v likvi- 
dacijo. 

Pozivajo se vsi upniki, da prijavijo 
svoje terjatve in vsi dolžniki, da porav? 
najo svoje obveznosti proti tej zadrugi 
do najkasneje 31. decembra 1946 t 
uradnih prostorih Posojilnice v Slo*' 
Konjicah št. 62 (Narodni dom). 

"Sikridaeiiski edber 
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4761 
Poziv upnikom in dolžnikom 

in lastnikom saîesov 
Na podlagi odločbe izvršilnega odbora 

okrožnega ljudskega odbora za mari- 
borsko okrožje št. 3156/46 z dne 10. ok- 
tobra 1946 in sklepa okrožnega kot tr- 
govinskega sodišča v Mariboru Zadr. 1 
43/17 z dne 26. novembra 1946 je pre- 
šla zadruga Mariborski kreditni zayod 
z. z o. j. (pod okupacijo Volksbank) v 
Mariboru v likvidacijo. 

Likvidatorji pozivajo vse upnike, da 
Prijavijo svoje terjatve, lastnike safesov, 
da vrnejo ključe k predalčkom in vse 
dolžnike, da poravnajo obveznosti, vsi 
do 20. decembra 1946 v zadružnem po- 
slovnem lokalu Grajski trg št. 5. 

Po preteku tega roka se neprijavlje- 
ne terjatve ne bodo več priznale, pre- 
dalčki pa se bodo morali nasilno 
odpreti. 

Mariborski kreditni zavod •. z o. J. 
v likvidaciji 

* 4739 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo izvršilnega odbora okrož. 

•iudskega odbora št. 3156/46 z dne 10. 
X. 1946 in na predlog Iniciativnega za- 
družnega odbora za Slovenijo je prešla 
udruga >Volksbank< v Gornji Radgoni 
v likvidacijo. ,.      , 

Kot likvidatorji so bili postavljeni tov.: 
Koruza France, zadružni revizor v 

Ljubljani, Einspielerjeva 21, 
Smodiš Janko, zadružni uradnik v 

Ljubljani, Dalmatinova 1, 
Verovšek Milan, zadružni uradnik v 

Ljubljani, Trdinova 7 in 
.  Grosičar Ciril, delegai >Volksbanke<, 
Patina Radenci . . 
..Pozivajo se upniki (vlagatelji in osta- 
"), da prijavijo svoje terjatve, dolzniKi 
Pa, da poravnajo svoje obveze do 20. de- 
cembra 1946 v poslovnem lokalu Volks- 
k&nke, to je v poslovnih prostorih, Po- 
'ojilnice v Gornji Radgoni. 

-    Likvidacijski odbor 

Iz^nhljone listine 

, Ukradena mi je bila potrošniška na- 
kaznica za industrijske predmete, izda- 
ja pod št. 90.403 od LO Kamnica na 
^e Arbeiter Antonija, Rošpob. 98 m 
osebna izkaznica na isto ime, izdana oa 
'«tega LO. S tem jih preklicujem. 
4770 Arbeiter Antonija 

Izgubil sem oblačilno nakaznico IR 
19186 na ime Bac Konrad, Nova vas 

fß •     1-..       . .    • • «*.•1•11•1110 
-*uxoo na ime eac iwumu, *""- 
;g pri Ptuju, ki se s tem prekhcuje. 
4706 Bac Konrad 

Izgubila  sem potrošniško   na£fT
z£ico, 

5?   md. proizvode,   izdano od M^VJ 
&anju na ime Bajželj Helena iz btra- 
^sča 109. S tem jo preklicujem., 
4743 4        Bajželj Helena 

Izgubila sem začasno osebno leejti- 
S^cijo, izdano od KL0 Dol. Laze. najne 
°artol Marija. Dolenje Laze pri •••»« 
gBol. S tem jo Preklicujem^ ^ 

Izgubil sem maturitetno spričevalo 
drž. klasične g.mxiazije v Ljubljani iz 1. 
1943. na ime Bernik Jože iz. Školje Lo- 
ke. S tem ga preklicujem. 
4796 Bernik Jože 

Ukradene so bile naslednje listine: 
osebni izkaznici št. 595 in 537, izdani 
od KLO Stranice in glaseči se na imeni 
Cerenak Marija in Cerenak Franc, na- 
dalje potrošniške nakaznice, glaseče se 
na imena Cerenak Franc, Cerenak Ma- 
rija, Cerenak Franc, Cerenak Marija, 
Cerenak Albina in Cerenak Ivan, izda- 
ne cd KLO Stranice, družinski nabavni 
list in legitimacija OF na ime Cerenak 
Marija, izdana od okrajnega odbora OF 
Slov. Konjice. S tem vse preklicujem. 
4768 Cerenak Franc, 

Stranice 61, p. Slov. Konjice 

Izgubila so se potrdila o registraciji 
avtobusa »Opel-Blitz« št. S—0984, last 
Državnega avtobusnega in prevozniške- 
ga podjetja Slovenije. S tem jih prekli- 
cujemo. 
4755       •   DAPPS — Glavna uprava 

Izgubila sem osebno izkaznico in le- 
gitimacijo 0F, obe na ime Dular De- 
sanka iz Ljubljane. S tem jih preklicu- 
jem. 
4799 Dular Desanka 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
št. 749, izdano na ime ErhatiČ Ane Vin- 
cene, rojen 1. VI. 1902, viničar, Vičance 
45, ki mi je bila izdana od KLO Vel. 
Nedelja, in jo s tem preklicujem. 
4789 Erhatič • Vincenc 

Vojna knjižica br. 649.018, izdata od 
glavnog ubojnog skladišta br. 3 na ime 
Fakac Petar izgubljena je i oglašava se 
nevažećom. 
4775 Fakac Petar 

Platna knjižica br. C 54781 izdata od 
H. brigade MG H. divizije KNOJa na 
ime Hlebec Srečko izgubljena je i ogla- 
šava se nevažećom. 
4719 Hlebec Srečko 

Ukradene so nam bile potrošniške 
nakaznice na imena inž. Hrovat Alojzij, 
Hrovat Vida in Hrovat Stojan, vsi iz 
Ljubljane. Murnikova 18a. S tem jih 
preklicujemo. 

Inž. Hrovat Alojzij, Hrovat Vida 
4723 Hrovat Stojan 

Izgubila sem zac. osebno izkaznico 
št. 832, delavsko izkaznico št. 64431, iz^ 
dano dne 2. IV. 1946 od KLO Odranci 
ter potrošniško nakaznico IG št. 10501. 
S tem vse preklicujem. 
4639 Hozjan Verona 

Izgubil sem spričevalo II. b ini III. b 
razreda IL moške meščanske šole v 
Ljubljani za 1. 1942/44. na ime Jakopič 
Justin iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
4797 Jakopič Justin 

Izgubil sem potrdilo o dodelitvi spo- 
znavnih tablic S—2298 za tovorni avto- 
mobil, .'jzdanp na ime Kavčnik Franc iz 
Lofa:wrokraj Ljubljana. S tem ga pre- 
klicujem. 
473S '   . ^avčuik Fj;anc 

Izgubila sem legitimacijo OF št. 585. 
izdano od MLO četrti Rakovnik na ime 
Kern Erna iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
4716 Kern Erna 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 063.617, izdana od komande NM v 
Ljubljani na ime Kezele Pavla iz Ljub- 
ljane VII, Tržna ul. 7. S tem jo prekli- 
cujem. 
4798 Kèzele Pavla 

Izgubili smo potrošniške (oblačilne) 
nakaznice na ime Kolenc FrarCc, Julija, 
Franc, Valentin in Janez, vsi iz Ljub- 
ljane, Karlovška c. 6 in jih s tem pre- 
klicujemo. 

14814   Kolenc  Franc,    Kolenc   Julija, 
Kolenc Fra"nc ml., Kolenc Va- 

lentin, Kolenc Janez 
Izgubil sem zrelostno spričevalo kat. 

št. 11 tehnične srednje šole (odd. višja 
strojna šola) v Ljubljani iz 1. 1926. na 
ime Kostanjevec V. Ladislav iz Ljub- 
ljane. S tem ga preklicujem. 
4750 Kostanjevec V. Ladislav 

Ukradene so mi bile štiri «potrošniške 
nakaznice na ime Košenina Janez, Ma- 
rija, Marjetka in Jana, izdane od MLO, 
odsek z preskrbo v Ljubljani in jih s 
tem preklicujemo. 
4802   Košenina Janez, Košenina Ma- 

rija, Košenina Marjetka, Košeni- 
na Jana 

Izgubil sem vozne dokumente oseb- 
nega avtomobila >Opel-Kadet< z evid. 
št. tablice S—9948, izdane od MLO, od- 
seka za promet v Ljubljani na ime Kra- 
ljic Jože iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
4805 Kraljic Jože 

Izgubil sem osebno izkaznico, regrut- 
no ispravo, prometno knjižico za kolo in 
oblačilno nakaznico, vse na ime Kun- 
stelj Alojzij z Gline 4 pri Ljubljani. S 
tem jih preklicujem. 
4718 Kunstelj Alojzij 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
št." 115, izdano od KLO Rogožnica na 
jme Lesjak Štefanija in potrošniške na- 
kaznice za industrijske proizvode za de- 
lavce in nameščence mariborskega 
okrožja, izdane od KLO Rogožnica na 
imena: Alojz Lesjak, Štefanija Lesjak, 
Marta Lesjak, Edvard Lesjak in Marjeta 
Lesjak. S tem jih preklicujem. 

Lesjak Štefanija, gospodinja, 
4708 Ptuj, Rogožnica 59 

Ukradeni sta mi bili zač. osebna iz- 
kaznica št. 191/45 in legitimacija OF št. 
546.195, obe na ime Leveč Jakob iz Bi- 
zovika 57. S tem jih preklicujem. 
4776 • Leveč Jakob 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico št. 
536/45 na ime Likar Anica, Nova cer- 
kev pri Celju in jo s tem preklicujem. 
4764 Likar Anica- 

Uničeno mi je bilo spričevalo o zre- 
lostnem izpitu na realni gimnaziji v Ma- 
riboru iz leta 1932/33.- na ime Lončar 
Franc iz NorS'ncev pri Murski Soboti. 
S tem ga preklicujem. 
4711        "" ' Lcoitar Franc 



Stran 52i Stev.'Tf 

Izgubila sem spričevalo III. letnika 
ženske obrtne šole v Ljubljani iz leta 
1925/26. in spričevalo VIII. razreda 
osnovne šole na Vrtači v Ljubljani na 
ime Marion Karmela iz Ljubljane. S 
tem ju preklicujem. 
4714 Marion Karmela 

Odečna knjižica eer. br. 43591, izdata 
avgusta 1946 od Cankarjeve brigade II. 
div. KNOJa na ime: poručnik Meline 
Antona Henrik izgubljena je i oglašava 
se nevažećom. 
4746     •«. Meline Antona Henrik 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
010.799 in izkaznico za kolo, oboje na 
ime Možina Gregor, čevljar, Jesenice 
(Gor.), Železniška 8. S tem jih prekli- 
cujem. 
4763 Možina Gregor 

Izgubil sem  maturitetno spričevalo, 
izdano na klas. gimnaziji v Mariboru na 
ime Muhr Oton in ga e tem preklicu- 
jem. / 
4780 Muhr Oton 

Izgubila sem legitimacijo OF, 2 obla- 
čilni nakaznici na imeni Mulej Jožefa, 
rojena 17. III. 1888 in Mulej Maksimi- 
lijan, roj. 1. X. 1931, ter jih s tem pre- 
klicujeva. 

Mulej Jožefa, 
4712   Ložnica 27, okraj  Celje-mesto 

Ukradeni sta bili naslednji oblačilni 
nakaznici: št. IG 228.347 na ime Munda 
Alojz, Runeč 19 in št. IG 228.348 na 
ime Munda Elizabeta, Runeč 19. izdani 
obe od okrajnega LO v Ptuju in jih s 
tem preklicujeva. 
4734   Munda Alojz, Mnnda Elizabeta 

Izgubil 'sem civilno osebno izkaznico 
iz cone A in izkaznico primorskih par- 
tizanov (slov.-ital.) in vojaško knjižico, 
izdano od komande IV. armije, vse na 
ime Nardin Livio iz Trsta. S tem jih 
preklicujem. 
4715 Nardin Livio 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana od MLO četrt Št. Vid nad Ljub- 
[jano na ime Novak Marija iz Pržanja 
11, okraj Ljubljana. S tem jo prekli- 
cujem. 
4744 Novak Marija 

Izgubila  sem   potrošniško  nakaznico 
st. 127.681, izdano od MLO v Skofji Lo- 
ki na ime Otujac Frančiška iz Škofje 
Loke. S tem jo preklicujem. 
4765 Otujac Frančiška 

Izgubil sem svojo potrošniško izkaz- 
nico št. I—G 226.099. ki jo je izdal KLO 
Leskovec, okraj Ptuj in jo s tem pre- 
klicujem. 
4793   Petan Ivan, župnik. Sv. Andraž 

v Halozah   . 
Izgubil sem osebno izkaznico in legi- 

timacijo OF št. 551557. obe na ime Pe- 
trovčič Anton iz Sinje gorice 3. okraj 
Ljubli3n3-okolica. S tem jih preklicujem. 
4737 Petrov«? Anton 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 66 na ime Pintarič Jožef, izdano od 
KLO Večeslavci. S tem jo preklicujem. 
4769 Pintarič Jožef 

Izgubil sem osebno izkaznico št. 1877 
in izkaznico za kolo, izdane od MLO 
Kamnik na ime Potočnik Srečko, roj. 
18. VI. 1920, stanujoč v Mekinjah št. 22. • 
S tem jih preklicujem. 
4727 Potočnik Srečko 

Izgubil sem potrošniško nakaznico za 
ind. proizvode in karto za nabavo mle- 
ka, obe na ime Potočnik Vinko iz Ljub- 
ljane, Kolezijska 17. S tem jih prekli- 
cujem. 
4741 Potočnik Vinko 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
575, izdano od MLO Ptuj na ime Rakuša 
Drago in legitimacijo pripadnika OF 
Slovenije št.- 334285, izdano od MOF 
Ptuj na ime Rakuša Drago. S tem ju 
preklicujem. 

Rakuša Drago, brivec, Ptuj, Vi- 
4709   čava št. 2 

Izgubila sem indeks filozofske fakul- 
tete univerze v Ljubljani  na ime Ra- 
movš Jakobina iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
4740 Ramovš Jakobina 

Izgubila sem osebno izkaznico, po- 
trošniško nakaznico in tri nakaznice za 
blago, vse na ime Rus Julijana iz Ljub- 
ljane, Poljanski nasip 40. S tem jih pre- 
klicujem. 
4751 Rus Julijana 

Izgubili smo prometno knjižico in do- 
voljenje za vožnje, izdano od NM Ljub- 
ljana za osebni avto >Skoda-popolare«. 
evid. št. S-1027 št. mot. in šasije 66122. 
dalje sprednjo tablico z evid. štev., po- 
trdilo o vplačani taksi in knjižico o do- 
delitvi goriv in maziv št. 2143 od istega 
avtomobila. Navedene dokumente s tem 
preklicujemo. 

4   Trgovsko podjetje »Sadje« 
4749 Ljubljana 

Izgubila eem zač. osebno izkaznico št. 
27, izdano od krajevnega LO Odranc;. 
okraj Dol. Lendava in potni list za 
Francijo, izdan leta 1934. S tem oboje 
preklicujem. 
4638 Smej Julijana 

Izgubil sem spričevalo IV. razreda 
I. dekliške meščanske šole pri Sv. Ja- 
kobu v Ljubljani iz 1. 1926. na ime Spe- 
tič Ivanka iz Trsta. S tem ga prekli- 
cujem 
4748 Spctič Ivanka 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani   na    ime 
Stadler Jožo iz. Ljubljane.   S   tem   jo 
Dreklicujem. 
4801 Stadler Jože 

Izgubil sem osebno in sindikalno iz- 
kaznico, obe na ime Šušteršič Vera iz 

Ljubljane, Streliška 24. S tem jih pre- 
klicujem. 
4800 Suštergič Vera 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
015.642 in izkaznico OF ter prometno 
knjižico za žensko kolo na ime Tomšič 
Ana, Zg. Kašelj 128, pošta Dev. Mar. v 
Polju. S tem jih preklicujem. 
4813 Tomšič Ana 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
052.084,   izdano   od   komande   NM   v 
Ljubljani  na  ime Trček  Stanislava iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
4803 Trček Stanislava 

Izgubili smo potrošniške nakaznice za 
ind. proizvodnjo št. 037500 na ime Vi- 
dergar Avgust, št. 058371 na ime Vi- 
dergar Cecilija, št. 037499 na ime Vi-' 
dergar Marica, št. 022061 na ime Vider- 
gar Cirila, št. 022060 na ime Vidergar 
Danijel in št. 058370 na ime Kocjančič 
Antonija, vsi iz Vevč 73. S tem jih pre- 
klicujemo. 

Vidergar Avgust, Vidergar Ceci-, 
lija:   Vidergar Marica,   Vidergar 
Cirila, Vidergar Danijel, Kocjan- 

4745   čič Antonija 

Izgubila sva potrošniški nakaznici n« 
ime Vinkovič Martin in Franja, izdani 
od MLO, preskrbovalni odsek v Ljub- 
ljani in jih s tem preklicujeva. 
4795   Vinkovič Martin, Vinkovič Franja 

Izgubil som spričevalo nižjega tečaj- 
nega izpita II. moške realne gimnazije 
v Ljubljani iz L 1942/43. na ime Volit 
Marko iz Suhorja pri Postojni. S teff'- 
ga preklicujem. 
4722 Volk Marko/ 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
(št. evid. tablice 16.445) na ime Zaletel 
Albin iz Vižmarij 90.-S tem jo prekli- 
cujem. " /. 
4736                                  Zaletel Albin 

Izgubil sem prometno knjižico za tr> 
cikel >Tribuna«, št. evid. tablice 230544, 
na ime Zaletel Franc iz Ljubljane. Pod 
junska 17. S tem jo preklicujem. 
4735 Zaletel Franc 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št • 
255. izdano od KLO Središče ob Dravi 
na ime Žerjav Franc mL, Središče 200 
S tem jo preklicujem. 
4713 Žerjav Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF, sindkalno izkaznico •/!*% 
metno knjižico za ''kolo. vse na ime Äiyiö , 
Franc iz Ljubljane, Breg 2. S tem i1" 
preklicujem. 
4742 živič Franc 

Ukradene so mi bile: osebno ižka**, 
niča. legitimacija OF. sindikalna knji- 
žica, nakaznica za kurivo serija A s1- 
01500 in dve nakaznic' za blago '•?? 
na ime Žurman Antoniia iz Ljubljane» 
Društvena 27. S tem jih preklicui'eni., 
4717 ''T-iirtmn  Antonu» 
.-rtfi- •• 
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Objave 
Poziv zamudnikom! 

Vse cenj. naročnike, ki so v zaostanku z naročnino na »Uradni Ust 

LRS«, pozivamo, da nam dolžni znesek takoj nakažejo, ker jim bo 
sicer dopošiljanje Usta ustavljeno. Zaradi velikih tiskovnih stroškov z 

izdajanjem Usta  se mora naročnina plačevati vnaprejl 
Vrh tega pa je tudi glede na bližnje letne računske zaključke nujno 

Potrebno, da so do konca tega meseca poravnani vsi zaostanki bodisi • 

naročnini bodisi za oglasne objave. 
Naročnina, znaša: četrtletno din 70.-, polletno din 135- celo- 

letno din 260.—. 
Ponovno prosimo, da ob nakazilu naročnine za »Uradni list LRS« 

navede odpošiljatelj zneska le naslov, na katerega list pri- 
haja, ne pa ime kakega nam neznanega odpošiljatelja (osebe, tvrdke 
aii ustanove). Takoj naj se nam javijo tudi nepravilni ali spremenjeni 

naslovi, da jih popravimo. Upmvništv0 .Uradnega lista 1RS« 

. Ljubljana, Gregorčičeva ul. 23 

Sodna oblastva 

1392 
Sed 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

Sedež Ljubljana. 
Dan vpisa: 3. decembra 191«.    ,   - 

. Besedilo: Centralna transportna druz- 
Z °- 2- 

, Izbriše so poslovodja inž. PlemelJ AI- b.m ia vpiše nov poslovodja Jancikovic 
Aleksander, Beograd, Molerova S6. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. decembra lWfi. 

RgCV 180/1S 

1393. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. novembra lvw. 
Besedilo: >Lastni dom« družba z o. z. 

> po izjavi z dne 20. novembra 1946 se 
^e družba razdružila in prešla v •«- 

Likvidacijska firma: kakor doslej s 
stavkom >v likvidaciji«. # 

Likvidator: Palovec Božena roj. Hud- 
•*, Ljubljana, Erjavčeva ul. št la. 
podpis firme: Likvidator samostojno 
opisuje likvidacijsko firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2(3. novembra 1946. 

Bg fi IV 112/• 

1894. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28. novembra lölu. 
Besedilo: Ljubljanska kreditna banita 

r likvidaciji. 
Vpišeta se pooblaščena likvidatorja 

Denarnega zavoda Slovenije Rogelj An- 
ton in dr. Povh Vekoslav, oba poobla- 
ščenca Denarnega zavoda Slovenije, 
Centrala Narodne banke FLRJ za Ljud- 
sko republiko Slovenijo, ki bosta vsak 
samostojno podpisovala za likvidacijsko 
firmo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26; novembra 1946. 

Rg B I 42/221 

1393' r-,,- Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 28- novembra 1940.        # 
Besedilo: Obrtna banka d. d. v likvi- 

daciji. . 
VpiSeia se pooblaščena likvidatorja 

Denarnega zavoda Slovenije Rogelj An- 
ton in dr. Povh Vekoslav, oba poobla- 
ščenca Denarnega zavoda Slovenije, 
Centrala Narodne banke FLRJ za Ljud- 
sko republiko Slovenijo, ki bosta vsak 
samostojno podpisovala za likvidacijsko 
firmo. ,„_      T. ,,.   , 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 1940. 

Rg B I 149/24 
* 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 26. novembra 1946. 
Besedilo: Trboveljska premogokopna 

družba. 

Na podlagi odločbe ministrstva za ru- 
darstvo FLRJ z dne 15. XI. 1946, št. 
1324/46 se izbriše delegat Lovšin E*-j 
gen in vpiše začasni upravitelj dr. Mur- 
ko Ivo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 1946, 

Rg B II 163/60 

1397. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Bombažna predilnica in 

tkalnica Ed. Glanzmann & Ad. Gassner. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodi- 

šča v Kranju z dne 19. XI. 1946, št. Zp 
372/46—58, se vpiše prenos poslovni]] 
deležev Gassnerja Andrewa in Glanz- 
manna Ednmnda ter komanditni deleži 
Sugga Jozefa-Meretta, Sugga Antona in 
Sugga Natalije na državo FLR Jugosla- 
vijo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 22. novembr 1946. 

Rg A II 110/94 

1398. 
Sedež: Tržič. 
Dan vpisa: 4. decembra 1946. 
Besedilo: Bombažna predilnica in 

tkalnica Ed. Glanzman & Ad. Gassner. 
Na podlagi odločbe okrajnega sodišča 

v Kranju z dne 26. XI. 1946, štev. Zp 
372/46—60, se vpiše prenos poslovnega 
deleža Weisen thai Gertrude na državo 
FLR Jugoslavijo. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. decembra 1946. 

Rg A II 110/96 

Izbrisi: 
1399. 

Sedež: Beograd. 
Dan izbrisa: 3. decembra 1946. 
Besedilo: Državno odpremnp podjetje 

FLUJ, podružnica Ljubljana. 
Ker je bila tvrdka vpisana v register 

gospodarskih podjetij pri ministrstvu za 
finance FLRJ v Beogradu. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2. decembra 1946. 

Rg A VIII 115/3 

1400. 
Sedež: Ljubljana. 
Dan izbrisa: 28. novembra 1946. 
Besedilo: >Triumpi« podjetje za prje- 

delovanjo in trgovino z industrialnSU 
proizvodi, družba z o, z. v, 

Ker se je vpisala v register mestnih 
gospodarskih podjetij pri finančnem od- 
seku MLO okrožnega mesta Ljubljana. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 28. novembra 1946. 

Rg C II 201/14 
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Zadružni register 

Vpisi: 
1401. 

Sedež: Sv. Jurij ob Taboru. 
Dan vpisa: 26. novembra 1946. 
Besedilo: Obnovitvena zadruga z o. j. 

v Sv. Juriju ob Taboru. 
Obratni predmet: 
Naloga zadruge je: a) da pod vod- 

stvom tehničnega strokovnjaka prouči 
terenske razmere in izdela obnovitveni 
načrt za svojo vas; 

b) da pod vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
iu za celotni okoliš: nadalje določi vi- 
šino obremenitve v delu ;n denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje nied člani iu narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, služ- 
nostnih in drugih event, spornih odno- 
sov (komasacija); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala m izvedbo obnovitvenih del; 

d) da skupno nabavlja in izdeluje, 
zbira in porazdeluje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem načrtu; 

f) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pr.tegnitey delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadruga je bila ustanovljena na skup- 
ščini dne 7. X. 1945 za nedoločen čas. 

Zadružni delež znaša 50 (petdeset) 
dinarjev iu se mora plačati ob vstopu v 
zadrugo. 

Vsak zadružnik jamči še z'desetkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Obvestila se sporočajo e tem, da se, 
kolikor ni v pravilih drugače določeno, 
nabijejo na zadružni razglasni deski. 

Upravni odbor sestavljajo: predsed- 
nik, tajnik, blagajnik, morebitni načel- 
niki odsekov in 3 člani, ki jih voli 
skupščina z, nad polovično večino glasov 
za dobo treh let. 

Člani upravnega odbora so:    . 
Cukala Maks, trgovec, Ojstriška vas 

št. 9, predsednik, 
Strnad Anton, miz. mojster, Tabor št. 

10, tajnik, 
Jan Mihael, posestnik, Ojstriška vas 

št. 50, blagajnik, 
Dolar Jožef, tesar, Sv. Miklavž št. 

53 in 
Dolinšek Jožef, kmet, Kapla št 15. 
Zadrugo zastopa upravni odbor. 
Zadrugo podpisujeta predsednik in 

tajnik upravnega odbora, če sta odsot- 
na, pa dva za to pooblaščena člana 
upravnega odbora. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 26. novembra 1946. 

Zt. 82/46 — Zadr. VII 37/3 

1402. 
Sedež: Livold. 
Besedilo: Kmetijsko obdelovalna za- 

druga »Mirka Bračiča* z o. j. v Livoldu. 
Naloga zadruge, ustanovljene na skup- 

ščini dne 1. XI. 1946, je: da bi se s 
ekupn.m organiziranim delom povočal 
doprinos, zmanjšali stroški proizvodnje, 
povečali dohodki in s tem dosegla večja 
korist za sebe in državo s čim pravil- 
nejšim izkoriščanjem obstoječe človeške 
in živalske delovne sile, strojev in 
orodja v prid skupnosti. 

Poslovni delež znaša 250 dinarjev. 
Vsak zadružnik jamči še z SOkratnim 

zneskom vpisanih deležev. 
Jamstvo je omejeno. Upravni cdbor 

sestavljajo predsednik, tajnik in 0 od- 
borniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, Id ga pooblasti upravn. odbor; njeno 
firmo pa podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščen uradnik, 
ki ga je prijaviti registrskemu sodišču 
radi vpisa. 

Skupščinski sklepi in prLobčitve se ob- 
javljajo na običajni način in na vidnem 
mestu zadružne pisarne. 

Člani prvega načelstva so: 
Grabrijan Adolf, kmet v Livoldu, 

predsednik. 
Grabrijan Jože, kmet v Livoldu, 

tajnik, 
Vardijan Ana, kmetica v Livoldu, od- 

bornik, 
Šegina Alojz, kmet v Livoldu, od- 

bornik, 
Cvitkovič Katica, kmetica v Livoldu, 

odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 14. novembra 1946, 
Zt 62/46 — Zadr. II 122/1 

Spremembe in dodatki: 

1403. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 26. novembra 1946. 
Besedilo: Mariborski kreditni zavod, 

zadruga z omejenim jamstvom v Mari- 
boru. 

Na podlagi odločbe izvršilnega odbo- 
ra okrožnega ljudskega odbora v Mari- 
boru, št. 3150/46 z dne 17. X. 1946 in na 
predlog Iniciativnega zadružnega odbo- 
ra za Slovenijo v Ljubljani je prešla za- 
druga v likvidacijo. Naziv tvrdke kakor 
doslej s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: 
Koruza France, zadružni revizor v 

Ljubljani, Einspielerjeva ul. 21, 
Smodiš Janko, zadružni uradnik v 

Ljubljani, Dalmatinova ulica 1, 
Verovšek Milan, zadružni uradnik v 

Ljubljani, Trdinova ul. 7, 
Gnamuš Ivanka, blagajničarka pri 

okrožni centrali v Mariboru. 
Likvidatorji podpisujejo firmo tako. 

da bosta po dva izmed njih pristavila 
pod besedilom zadruge svoja .lastnoroč- 
na podpisa. Le v zadevah, ki zadruge 
ne obvezujejo, podpisujeta po en likvi- 
dator ia en uslužbenec, ki ga likvida- 

torji skupno  prijavijo sodišču kot P0"' 
oblaščenca za podpisovanje. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 26. novembra 1946 

Zadr I 43/17 • 

1401. 
Sedež: Maribor. 
Dan vpisa: 18. novembra 1946. 
Besedilo: Nabavna in prodajna ^" 

druga z omejenim jamstvom v Maxibu" 
ru. 

Na podlagi sklepov občnih zborov pri- 
zadetih. zadrug se vpiše, da so se s to 
zadrugo spojile te zadruge: „ ' 

1. Nabavljalna zadruga državnih usluž- 
bencev, r. z. a o. j. v Mariboru, 

2. Nabavna in prodajna zadruga • 

omejenim jamstvom v Kamnici, 
3. Nabavljalna zadruga uslužbencev 

državnih železaic, r. z. z o. j. v Ljublja- 
ni, sektor Maribor. 

• S tem so zadruge, navedene pod 1. d° 
3. prenehale obstajati in se izbrišejo V 
zadružnih registrih ad 1. Zadr I 3, ad 2« , 
Zadr. II 91, zadruga ad 3. ni registrira- 
na pri tem sodišču, ampak pri okrož- 
nem sodišču v Ljubljani Zadr I 7, ki s« 
o tej spojitvi s tem obvešča. 

V bodoče bo tedaj obstajala samo Na- 
bavna in prodajna zadruga z omejenim 
jamstvom v Mariboru kot sprejemajoča 
zadruga. 

Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 
dne 18. novembra 1946. 

•     Zadr II 85/11 

1405. 
Sedež: Ormož. 
Dan "vpisa: 22. novembra 1946.      #    • 
Besedilo: Vinarska zadruga z omeje- 

nim jamstvom v Ormožu. 
Po sklepu skupščine od 7. IX. 19# • 

so ee pravila spremenila v 5. členu ta* 
ko, da znaša zadružni delež din 100.*** 
na 1 ha vinogradne površine in da vsak • 
zadružnik jamči z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev in v 10. členu 
tako, da upravni odbor sestavljajo pred- 
sednik, tajnik, blagajnik, morebitni »a* 
čelniki odsekov in 9 članov, ki jih vol1 

skupščina. 
Vpišeta se na novo izvoljena člana 

upravnega odbora: 
Struci Peter, vinogradnik v BrebroV- 

niku, 
Struci Stanko,  vinogradnik na  Kaj- 

žarju. 
Okrožno kot trg. sodišče v Mariboru 

dne 22, novembra 194& 
Zadr II 83/5 

140G, 
Sedež: Slovenska Bistrica. 
Dan vpisa: 26, novembra 1946. 

j Besedilo: Vzajemno in posojilno dru- 
štvo, zadruga z omejenim jamstvom ,"* 
Slov. Bistrici. 

Na podlagi odločbe izvršilnega odbo- 
ra okrožnega ljudskega odbora v Ma* , 
riboru,. št. 3156/46,z dne 10. X. 1946J,n 

na predlog Iniciativnega zadružnega od- 
bora za Slovenijo,v Ljubljani je presta 
zadruga v likvidacijo. Naziv tvrdke &a" 
kor doslej >v likvidaciji«; 
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Likvidatorji: 
Koruza France, zadr, revizor v Ljub- 

ljani, Einspielerjeva ul. 21, 
Smodiš   Janko,   zadružni   uradnik  v 

'Ljubljani, Dalmatinova ulica 1, 
Krajnčic Ivan,   delegat posojilnice v 

Slov. Bistrici, 
Verovšek Milan, zadružni uradnik v 

4'ubljani, Trdinova ulica 7. 
. Likvidatorji podpisujejo firmo tako, 
<& bosta po dva izmed njih pristavila 
pod besedilom zadruge svoja lastnoroč- 
na podpisa. Le v zadevah, ki zadruge 
De obvezujejo, podpisujeta po en likvi- 
dator in en uslužbenec, ki ga likvida- 
*°rji skupno prijavijo sodiseli kot po- 
oblaščenca za podpisovanje. 

Okrožno kot trg. sodišče • Mariboru 
dne 26. novembra 1946. 

Zadr II 69/48 

So 994/46—2 4904 

Oklic 
.Primus Marica, uradnica v Mariboru. 
Jpavniška ul. 9, je vložila proti Primusu 
«ajmondu, trgovcu ravnotarh, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
gona. 

Ustna javna razprava je razpisana na 
, «an 17. decembra 1946 ob 8. uri pri tem 
sodišču, soba štev. 84. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu je 
Postavljen za skrbnika na čin Knez Jo- 
•• odvet. pripravnik pri tuk. sodišču, 
?i ga bo zastopal na njegovo nevarnost 
jn stroške, dokler se ne.javi sam ali ne 
'nienuje pooblaščenca.   ; 

Okrožno sodišče v, Mariboru' 
dne 27. novembra 1946. 

# 

} Sp 500/46-5 4844 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Gumzek Martin, ein Gumzeka Marti- 
*a st., bivajoč v Malem Kamnu 36».P« 
Senovo, je odšel k partizanom v juliju 
J944, kjer je bil minerec. Po izpoved- 
ih prič Flah Marije, Rotje 59 .in lin- 
ear Ljubice, Retje 61-Trbovlje, je-bil 
"urnzek Martin ml. ob nekem spopadu 
Viet in skupno s sinom Flah Marije ba- 
je ustreljen. Starši Gumzeka Martina 
n.iso prejeli nobenega poročila o svojem 
Slnu, odkar je odšel k partizanom. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti,^ se, 
^vaja na predlog pogrešančevega očeta 
«umzeka Martina st. postopek za pro- 
glasitev pogrešanca za mrtvega s pozi- 
oni, da se o njem poroča sodišču do 10. 
*naja 1947. 

. Gumzek Martin se poziva, da sezgla- 
s* Pri podpisanem sodišču ali da dadru- 
•••• kako vest o sebi. 

Po preteku roka bo sodišče ua vao> 
£cni predlog odločilo o proglasitvi 
Uumzeka Martina ml. za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Brežicah na okraj 

Krško ; . 
dne 28. novembra 1946. 

I Sp 269/46-5 4791 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Peršurič Katarina roj. Radovan, ro- 
jena 27. septembra 1889 v Katunu, ob- 
čina Baderna v Istri, stanujoča v Pete- 
šovcih št. 184, poročena, jugosl. držav- 
ljanka slov. narodnosti, je bila odve- 
dena 23. junija 1942. leta v internacijo 
v Sazvar na Madžarsko. Konec leta 1944. 
je bila odvedena na prisilno delo v 
Rechnitz v Avstrijo. Ko je prišlo do 
ruske ofenzive, je 28. marca 1945. leta 
z drugimi ujetnicami pobegnila iz ta- 
borišča, toda na begu so jo Nemci baje 
ustrelili. Ker od tedaj ni nobenega 
glasu več o njej, je utemeljena domne- 
va, da je ni več med živimi. 

Na predlog njene hčerke Pirkovič Ma- 
rije roj. Peršurič, kolonistke iz Pete- 
šovcev št. 184, se uvede postopanje v 
dokaz smrti pogrešane. 

Komur je o Peršurič Katarini. roj. 
Radovan kaj znano, naj to javi sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Si- 
monki Aleksandru, tusodnemu uradni- 
ku, do 1. januarja 1947. 

Po preteku tega roka se bo na vno- 
vični predlog odločilo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče v Dol. Lendavi, odd. L, 

dne 20. novembra 1946. 
* 

I Sp 289/46—3 4788 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

, Zver Jožef,.polj; iz Trnja št: 13, rojen 
29. decembra 1908 v Trnju, poročen, 
jugosl. .državljan slovenske narodnosti, 
sin pok. Štefana in Ane roj. Horvat, je 
bil dne 7. maja 1944 aretiran in odpe- 
ljan v Čakovec v sodne zapore. Od tam 
je bil odpeljan meseca oktobra v Ko- 
marno na Madžarskem, nato pa dne 
11. novembra 1944 v Nemčijo v inter- 
naoijsko taborišče Dachau. Kakor sta iz- 
povedali dve priči, je imenovani baje 
15. februarja 1945. leta na tifusu umrl; 

Ker od tedaj ni nobenega glasu več 
0 njem, je utemeljena domneva, da ga 
ni več med živimi. Na" predlog njegove 
žene Zver Marije roj. Belovič, proti- 
.trahomske pomočnice iz Trnja št. 13, se 
uvede postopanje v dokaz smrti. 

Komur je kaj 'znano o Zveru Jožefu, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Simonki 
Aleksandru, sodnemu uradniku pri 
okrajnem sodišču v Dol. Lendavi, do 
1. februarja-1947. - 

Po preteku tega roka in izvedbi "do- 
kazov bo sodišče na vnovični predlog • 
izdalo odločbo o predlogu. 
Okrajno sodišče • Dol. Lendavi, odd.""I.,. 

dne 20. novembra 1946. 

1 Sp 285/46 ,    4923 

Uvedba postopanja za progla- 
• sitev za mrtvega 

Slamberger Ferdinand, roj. 4. II. 1912 
v Pokošah pri Sp. Polskavd, sin Franca, 
in Terezije roj. Pogorevc, brzojavni nad- 
zornik, nazadnje stanujoč v Gor. Radgo- 
ni,» je bil 19. VII. 1944 od gestapovcev 

aretiran, odpeljan v zapore v Radkere- 
burg, od tam v Dachau, Mauthausen in 
nazadnje v Auschwitz — koncentracij- 
sko taborišče Monawitz, t odkoder je po- 
slal zadnje pismo svoji ženi Slamberger 
Mariji dne 7. I. 1945; od takrat dalje je 
heizvesten. 

Ker je tedaj verjetno, da bo dastopila 
zakonita domneva smrti, se uvaja n:i 
prošnjo pogrešančeve žene Slamborger 
Marije, stanujoče v Pokošah št. 24 pri Sj>. 
Polskavi, postopanje za proglasitev p<- 
grešanca za mrtvega ter se izdaja pozh, 
da vsakdo, komur je kaj znano o pognj- 
šancu, javi to temu sodišču aH postav- 
ljeni skrbnici Slamberger Mariji, stanr- 
joči v Pokošah št. 24 pri Sp. Polskav , 
do 15. marca 1947. 

Slamberger Ferdinand se poziva, d i 
se zglasi pri podpisanem sodišču ali"si- 
cer kako javi. 

Po 15. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
odd, L, 

'     dne 30. novembra 1946. 

I Sp 156/46-3       * • 4817 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Klančnik Franc, rojen.29. VII. 1913 
v Lokah, posestnik v Lokali št. 16, je 
odšel dne 13. IV. 1943 k partizanom na 
Dolenjskem, kjer je služil v ljubljanski 
brigadi kot kurir. Meseca avgusta 1944 
ob'miniranju Štampetovega-mostu ga je 
baje zadela nemška granata in •• je. ob 
tej priliki baje izgubilživljenje. Vseka- 
kor se od takrat ni več javil in je tedaj 
verjetno, da je umrl.' 

Zaradi tega se je na predlog njego- 
ve sestre Vrhovnik Marije, pesestnee v 
Lokah št. 16, uvedel postopek v dok?z 
smrti pogrešanega in se mu postavi ;a 
imenovana Vrhovnik Marija za skrb: i- 
co. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to podpisan* 
mu sodišču ali skrbnici do 28. februar- 
ja 1947. v    r- 

Po preteku tega roka in izvedbi d i-   • 

kazov se bo izdala odločba. •  , 
Okrajno sodišče v Gornjem gradi 

dne 28. novembra 1946.,    . 

I Sp 207/46—3        *   ;      ,   •"        4SL6, 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Poljahšek Anton, rojen 2. ,11. 1910 v 
Okrogu, sin Mihaela" in Helene rojene 
Mali, cestar, nazadnje stanujoč v Reči- 
ci, je bil v letu 1944. mobiliziran v par- 
tizane in je služil kot borec v Šlandro- 
vi brigadi, II. bataljon, 2. četa. Imeno- 
vani Se je udeležil borb z belerardi-sti 
pri Čatežu. na Dolenjskem in" je * med 
borbo izginil dne' 15. X; 1944. Vsekakor 
se ni več javil in je tedaj verjetno, da 
je umri. ,        " 

Zaradi tega se je na predlog njegove \ 
svakinje,Pestotnik Frančiške, kmetice iz 
JastrebeJj št. 11, KLO ŠpitaMo, uvedel 
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postopek v dokaz smrti pogrešanega In 
ee mu postavlja imenovana Pestotnik 
Frančiška za skrbnico. 

Vsakdo, ki mu je ka] znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to podpisane- 
mu sodišču ali skrbnici do 28. februar- 
ja 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu 
dne 28. novembra 1940. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
I Sp 864/46 4731 

Ravnik Janez, roj. 4. VI. 1913 v Rav- 
nah št. 12, nazadnje bivajoč na Ravnah 
št. 12, je odšel 5. II. 1944 k partizanom 
in je bil pri štabu XXXI. divizije IX. 
korpusa kot borec Ob nemški ofenzivi 
meseca aprila 1945 pa je pri Idriji na 
Primorskem pogrešan in je verjetno pa- 
del, ker ni nobenega glasu o njem. 

Na predlog Ravnik Pavle, posestnika 
hčere. Ravne št. 12, p. Boh. Bistrica, se 
uvede postopanje za proglasitev za mr- 
tvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihter- 
ju Mirku, uradniku tega sodišča, do 1. 
februarja 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 20 novembra 1946. 

I Sp 749/46-4       * 4584 
Robič Jože, roj. 17. III. 1901 v Gozd- 

Martuljku, nazadnje stanujoč v Radov- 
ljici, Mestni trg 3, je od julija 1945 po- 
grešan. Po uradnem potrdilu oddelka 
za notranje zadeve ljubljanskega okrož- 
ja x dne 9. XI. 1946 od tega časa dalje 
ni nikakih podatkov o pogrešančevem 
bivališču na teritoriju FLRJ, niti se ni 
moglo ugotoviti, da bi živel pogrešani 
Robič Jožef zunaj FLRJ. 

Na predlog pogrešančeve žene Robič 
Pavle dz Radovljice, Mestni trg 3, se 
uvede postopanje za proglasitev za mr- 
tvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, naj 
to javi sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, tusod. uradniku, do 15. V. 1947- 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 14. novembra 1946. 

I Sp 165/46 4577 
Zupan Franc, roj. 27. VIII. 1927 v 

Sebenjah, pristojen'v Gorje, tesarski va- 
jenec, nazadnje stanujoč v Sebenjah št. 1, 
je odšel 4. III. 1945 k partizanom v Ko- 
sovelovo brigado na Poreznu pri Cer- 
knem. Služil je v 1. četi 2. bataljona Ko- 
sovelove brigade. Ob velikem napadu 
Nemcev meseca marca 1945 je imenova- 
ni verjetno padel, ker od takrat ni o 
njem nobenega glasu. 
. Na predlog pogrešančeve matere Zu- 
pan Ivane, gospodinje, stanujoče v Se- 
benjah št. 1, p. Bled. se uvede postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, naj 
to javi sodišču ali  skrbniku  Rihterju 
Mirku, tusod. uradniku, do 1. II. 1917. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 14. novembra 1946. 

I Sp 871/46 4583 
Znidar Alojzij, roj. 3. V. 1907 v Boh. 

Bistrici, pristojen v Boh. Bistrico, tov. 
delavec pri KID na Jesenicah, nazad- 
nje stanujoč SI. Javornik št. 149, j© od- 
šel 18. IX. 1944 k partizanom v jeseni- 
ško-bohinjski odred. Nato je bil preme- 
ščen v Vojkovo brigado na Primorsko. 
Ob nemški ofenzivi meseca marca 1945 
v Podgozdu pri Gorici je verjetno pa- 
del, ker se od takrat ni več javiL 

Na predlog pogrešančeve žene Znidar 
Elizabete, zasebnice, stan. SI. Javornik, 
Savska št. 13, se uvede postopanje za 
proglasitev za mrtvega. 

Komur je o Znidarju Alojzu kaj znano, 
naj to javi eodišču ali s tem posta vi je- 
nemu skrbniku Rihteriu Mirku, tusod. 
uradniku, do 1. II. 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 14. novembra 1946. 

. * ' 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Ok 41/46-4 " 4G55 
Rovšek Martin, roj. 17. IX. 1909 v 

Podbrdu, sin Rovška Jakoba in Ane roj. 
Kosmač, klepar, nazadnje stanujoč v 
Zalogu št. 15 pri Moravčah, je odšel 5. 
X. 1943 k partizanom in bil v Cankar- 
jevi brigadi na Dolenjskem. Dne 1. 
maja 1944 je bil še v borbi na Sladki 
gori , od tedaj naprej pa ni o njem no- 
benega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, so 
na predlog njegovega brata Rovška Sta- 
nislava, kmeta iz Drtije št. 33, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Rovšek Martin se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrUc- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dno 21. novembra 1946. 

* 
Ok 61/46-2 4661 

Šareč Rok, rojen 13. VIII. 1903 na 
Homcu, sin Šarca Franca in Marije roj. 
Jereb, gospodarski pomočnik, samski, 
nazadnje stanujoč na Homcu št. 13, je 
odšel k partizanom dne 27. III. 1944 iu 
bil na Primorskem. Pri Tolminu je bil 
v borbi še 19. avgusta 1944, od tega dne 
naprej pa ni nobenega glasu več o njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nas.topila zakonita domneva smrti, se 

na predlog njegove sestre Šareč Tere- 
zije, kmeta hčera iz Homca št. 13, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga, ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču aH s tem postav- "• 
ljenemu skrbniku Erženu Vladimir ju, 
uradniku v Kamniku. 

Šareč Rok se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 23. novembra 1946. 

0k 56/46-2       * 4659 
Toman Franc, rojen 14. VIII. 1924 na 

Vrhu, sin Tomana Franca in Franči- 
ške roj. Us, gospodarski pomočnik, na* 
zadnje stanujoč v Vrhu št. 10, je odšel 
jeseni leta 1943. k partizanom in bil ? 
Šlandrovi brigadi. Dne 8. I. 1915 je bil 
ujet od Nemcev ter odpeljan v Lukovi- 
co. Bil je verjetno tam ustreljen in od 
tedaj naprej ni nobenega glasu več o 
njem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 

na predlog njegovega očeta Toman* 
Franca, kmeta z Vrha št. 10, uvede P°" 
stopanje za proglasitev za mrtvega, ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem p°" 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničnifcu 
v Kamniku. 

Toman Franc so poziva, da sa zgl*' 
si pri podpisanem sodišču ali drU' 
gače da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

Ok 63/46-2 4759 
Ulčar Jernej, roj. 24. VIII. 1909 ? 

Nožicah, sin Ulčarja Pavla in Marije roj- 
Vrhovnik, mizar, nazadnje stanujoč • 

Nožicah, je odšel leta 1Ö43. k partiza- 
nom in je baje istega leta v borbi & 
okupatorjem padel nekje v kamniški;1 

planinah. Od tedaj dalje ni o njem n1' 
kakega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, _ s* 
na predlog njegove žene Ulčar Hermin0 

roj. Zavrsnik, delavko iz Nožic št. 13> 
uvede postopanje za proglasitev &3 

mrtvega in se izdaja poziv, da se ° 
pogrešanem poroča sodišču ali s tetti 
postavljenemu skrbniku Erženu Vladi- 
mirju, uradniku v Kamniku. •   , 

Ulčar Jernej se poziva, da se zgk\sl 

pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 1. III. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odloČilo o proglasitvi ^ 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 27. novembra 1046. 
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Ok 55/46-2 4660 
, Urankar Franc, rojen 21. V. 1925 na 
Vrhu. sin Urankarja Jožeta in Franci- 
je roj Hribar, gospodarski pomočnik, 
nazadnje stanujoč na Vrbu št. 8, je od- 
šel 24. IX 1044 k partizanom in bü v 
kamniškem odredu. Dne 8. I. 1945 je 
bü ujet od Nemcev in odpeljan v Luko- 
vico. Tam je izginila za njim vsaka sled 
in ni od tedaj naprej nobenega glasu o 
njem. .   . 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegovega očeta Urankarja 
Jožefa, kmeta • Vrha 8, uvede postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega, ter so 
?daja poziv, da se o pogrešanem poro- 
°a sodišču ali s tem postavljenemu 
jfcrbnku" Klemcnčiču Ivanu, zvanicni- 
*u v Kamniku. 

Urankar Franc se poziva, da se zgla- 
ei

vpri podpisanem sodišču ali dru- 
SaČe da kako vest o sebi. 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
Predlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dno 21. novembra 1946. 

* 
°k 40/48-3 mG 

'Zaiokar Janez, rojen 15. VIII. 1928 v 
^iah, sin Zalokarja Antona in Zofije 
4 Mejač, r. k. v., samski, gospodarski 
pomočnik, nazadnje stanujoč v Zejan 
?l-3, je odšel 15. IV. 1943 k partizanom 
i° bil nazadnje v 1. bataljonu 2. četi Pre- 
snove brigade, odkoder se je zadnji- 
krat javil januarja 19M. Baje je padel v 
^orbi 18. VI. 1944 pri Jelovici. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
^topila zakonita domneva smrti, se 
?*ede na predlog njegove matere Za- 
**ar Zofije, kmetice iz Zej št. 3, posto- 
?a,njo za proglasitv za mrtvega, ter se 
?daja poziv, da se o pogrešanem poro- 
•?, sodišču aH e tem postavljenemu skrD- 
£lku KlemenČiču Ivanu, zvanieniku v 

,ftamniku. 
.2alokar Janez se poziva, da se zgla- 

di1. Pri podpisanem sodišču ali dru- 
••<;• da kako vest o sebi. 
. po 15. II. 1047 bo sodišče na vnovični 

, Podlog odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dno 18. novembra 1946. 

4650 

—»BI, p. K., poročen, nw» "v", 17 
I^nujoč v Stahovici št. 11, If.o^ViT 
Ji1; 1944 k partizanom in je baje 22. •. 
m4 v Tuh. dolini padel v borbi. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
popila zakonita domneva smrti.« 
J*. Predlog njegove žene Zarnik Nwe 
,£}• Martine, kocarice iz Stahovice st. 11, 
••<•• postopanje za proglasitev za mr- 
g«Ra in se izdaja poziv, da se o P*frf/ 
?ö°u poroča sodišču ali e tern postav- 

5!?•«•• skrbniku" Erženu Vladimirju, 
uradniku v Kamniku. 

Zarnik Janez se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 

Po 25. II. 1947 bo sodišče na vnovični 
kako vest o sebi. 
poziv odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče y Kamniku 
dne 21. novembra 1946. 

Ok 208/46-4 * 4890 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Andlovic Franc, rojen 5. okt. 1903 v 
Trnovem (Ljubljana), sin Franca in 
Frančiške roj. Steh, oženjen, trg. sluga, 
stanujoč Cesta v Zeleni log 39 v Ljub- 
ljani, nazadnje v koncentracijskem tabo- 
rišču v Ausckwitzu v Nemčiji, se je zad- 
njič javil 13. I. 1945 in o njem ni več 
nobenih vesti, niti se ni vrnil, niti ni 
poznano njegovo bivališče v LR Sloveni- 
ji in FLR Jugoslaviji. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, ee 
uvede na prošnjo Andlovic Ane roj. 
Gričar, gospodinje, Cesta v Zeleni log 
37 v Ljubljani, postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega ter se izdaja poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku tov. Andlo- 
vic Ani. 

Andlovic Franc se poziva, da s-e zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 30. VI. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 2. decembra 1946. 

* 
Ok 217/46-4 4811 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev zû mrtvega 

Božič Ivan, rojen 18. XII. 1901 v Tr- 
bovljah, sin Ivana in Ivane roj. Brajer, 
inženiraki kapetan I. klase, stanujoč 
Strossmajerjeva ul. 8 v Ljubljani, ože- 
njen, je ob mobilizaciji 6. IV. 1941 od- 
šel kot komandant nekega bataljona 
preko Osijeka proti Prištini in je od ta- 
krat pogrešan, po nekih vesteh je baje 
padel na Klaškem polju. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo Božič AnuŠke, učitelji- 
ce, Strossmajerjeva ul. 8 v Ljubljani, 
postopanje za proglasitev za * mrtvega 
ter se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku tov. Božič Anuški. 

Božič Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali drugače da ka- 
ko vest o sebi. 

Po 28. II. 1947 bo sodišče odločilo o 
proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 26. novembra 1946. 

* 

Uvedbe postopanja v dokaz 
smrti 

V Sp 571/46—3      •       . 4670 
Gobec Oto je leta 1944. stopil v NOV 

in je bil porečnik GuUeve brigade. V 

mesecu februarju 1945, ko so Nemci 
delali ofenzivo proti dolenjskemu od- 
redu, je le-temu' prišla na pomoč Gub- 
čeva brigada, pri čemer je prišlo do 
hudih bojev. Med padlimi je priča Po- 
štrak Anica baje našla Gobca Otona, ki 
da je pokopan skupno z drugimi tova- 
riši v bližini Žužemberka. 

Ker je torej verjetno, da je Gobec 
Oton umrl, se uvede na predlog Gobec 
Marije, gospodinjo v Sv. Martinu pri 
Vurbergu št. 66, postopanje v dokaz 
smrti imenovanega in se mu postavlja 
za skrbnika Drevenšek Josip, uradnik 
okrajnega sodišča v Mariboru, 

Vsakdo, komur je kaj znano o usodi 
Gobca Otona, se poziva, da javi to so- 
dišču ali skrbniku do dne 15. marca 
1947. 

Po preteku tega roka^in izvedbi do-' 
kazov se bo izdala odločba. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V., 

dne 27. novembra 1946. 

VI Sp 395/46-9     * 4953 
Podgoršek Franc, skladiščnik drž. že- 

leznic na postaji Brezno-Ribnica v Drav- 
ski dolini, rojen dne 3. III. 1912 v Po- 
nikvi pri Celju, je odšel meseca avgusta 
1944 k partizanom k Sv. Lovrencu na 
Pohorju v pohorski odred. Dne 11. XI. 
1944 je bil od Nemcev zajet in odpeljan 
v mariborske zapore, odtod pa v kon- 
centracijsko taborišče Dachau. Iz Da- 
chaua je bil odpeljan v taborišče Flos- 
senburg, kjer je zmanjkala za njim vsa- 
ka sled. 

Ker je verjetno, da je pogrešani Pod- • 
goršek Franc umrl, se uvede na predlog 
njegove žene Podgoršek Cirile, gospodi- 
uje v Tržišču št. 15, postopanje za pro- 
glasitev Podgorška Franca za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o usodi 
pogrešanega, se poziva, da to javi pod- 
pisanemu sodišču ali pa skrbniku Raj- 
špu Zoranu, uradniku okrajnega sodišča 
v Mariboru do 1. IV. 1947., 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče sklepalo o 
predlogu za proglasitev za mrtvega. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI 

dne 27. novembra 1046. 
* 

VI Sp 479/46 4952> 
Reher Rihard, inženir kemije, nazad- 

nje stanujoč v Slov. Bistrici št. 174, je 
odšel k partizanom dne 17. IX. 1944 k 
XIII. brigadi — Bračičevi. Januarja me- 
seca 1945 je bil v bunkerju med Slove- 
njim Gradcem in Mislinjem ter je bil 
ta bunker od Nemcev miniran in spu- 
ščen v zrak. Vseh 36 .partizanov, ki so 
bili takrat v bunkerju, je bilo baje ubi-,. 
tih. 

Ker je torej verjetno, da je Reher Ri- 
hard mrtev, se uvaja na predlog njego- 
ve žene Reber Marije postopanje v dokaz 
smrti pogrešanega in se mu poslavlja za 
skrbnika Rajšp Zoran, uradnik okrajne- 
ga sodišča v Mariboru. 

Vsakdo, lu mu je kaj znano v usodi 
pogrešanca ReherjaRiharda, se pozi- 
va, da to javi podpisanemu sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do dne 20; III. 
1917. 
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Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo sklepalo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 

dne 30. uovembra 1946. 

V Sp 612/46—2 4940 

Sa rman Jakob, roj. dne 19. VII. 1912 
v Vurmatu, pristojen -v Sv. Ožbalt ob 
Dravi, splavarski mojster v Jauneku 
št. 33 na Kozjaku, od 6. III. 1933 poro- 
čen z Helbl Marijo, je odšel meseca av- 
gusta k partizanom na Kozjak in je 
opravljal stalno službo prevoznika par- 
tizanov preko Drave. Meseca decembra 
1944 je bil po izdajstvu v bunkerju na 
Kozjaku od okupatorske patrulje zajet 
in odpeljan v Maribor. Pred božičem 
1944 je bil odpeljan v Dachau. Dne 15. 
I. 1945 je pisal pismo iz Dachaua, dne 
18. I. 1945 pa je bil poslan iz Dachaua 
na delo nekam na francosko mejo. Tam 
je ob bombardiranju ameriških letal 
ušel dne 27. III. 1945 iz vlaka in od 
tedaj ni več sledu o njem. Kakor izhaja 
iz pisma Apata Ivana, predsednika 
KLO Družmirje z dne 13. I. 1946, ni no- 
benega upanja, da bi bil Šarman Jakob • 
živ. To izhaja tudi iz poročila oddelka 
za notranje zadeve mariborskega okrož- 
ja — obče uprav, oddelek z dne 15. XI. 
1946. 

Ker je verjetno, da pogrešani Šarman 
Jakob ni več med živimi, se uvaja na 
predlog njegove žene Šarman Marije, 
gospodinje v Jauniku št. 3 na Kozjaku, 
postopanje za proglasitev pogrešanega 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o usodi 
pogrešanega, se poziva, da sporoči to 
podpisanemu sodišču ali postavljenemu 
skrbniku Drevenšku Josipu, uradniku 
okrajnega sodišča v Mariboru, do 1. IV. 
1947. 

Po preteku tega rpka se bo na vnovič- 
no prošnjo sklepalo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 7. decembra 1946. 

I Sp 459/46 4758 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Oškola Jožef, rojen dne 22. VI. 1879 
v Križevcih v Prekmurju, evang. vere, 
oženjen, mali posestnik v Križevcih št. 
179, -je v začetku prve svetovne vojne 
bil poklican k vojakom ter kmalu nato 
odrinil na rusko fronto, cd koder je 
nekajkrat pisal; leta 1917. pa je prišel 
v rusko ujetništvo in od tega časa ni 
bilo o njem nobenega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, s© 
na predlog njegove hčerke Oškola Fran- 
čiške,' poljedelke v Križevcih št. 79 v 
Prekmurju, uvede postopanje za progla- 
sitev za mrtvega ter se izdaja poziv, 'da 
se o pogrešancu poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Megliču 
Francu, sodnemu uradniku v Murski 
Sabc& 

Oškola Jožef se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po  1.  IV. 1947 bo sodišče  na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno   sodišče  v  Murski  Soboti, 
odd. L, 

dne 22. novembra 1946. 

I Sp 44•'46-4        * 4637 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Varga Evgen, poljedelec v Ivanjševcih 

št. 1, rojen 5. IV. 1922 tam, zakonski 
sin že pok. Varge.Ivana' in še živeče 
Emilije roj. Šarkanj, je bil jeseni 1943 
od madžarskih okupacijskih oblastev 
prisilno mobiliziran, kmalu nato poslan 
na vzhodno bojišče ter je meseca julija 
1944 prišel v rusko ujetništvo, kjer je 
bil v taborišču Izjum pri Harkovu. Tam 
je obolel na tifusu in je meseca febru- 
arja 1945 na tej bolezni tam baje umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da ime- 
novani ni več med živimi, se na pred- 
log njegovega brata Varge Ernesta, po- 
ljedelca v Ivanjševcih št. 1, uvede po- 
stopek v dokaz smrti Varge Evgena. Za 
skrbnika se mu postavlja Meglic Franc, 
sodni uradnik v Murski Soboti. 

Vsakdo, komur je kaj znano o Vargi 
Evgenu, se poziva, da to javi sodišču 
ali skrbniku do 15. februarja 1947. 

Po preteku tega roka in po izvedbi 
dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, odd«'L, 

dne 19. novembra 1946. 

Sp 485/46—2 4686 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Aš Janez, roj. 24. maja 1892 v Gor- 
njem polju št. 14, sin Janeza in Ane 
roj. Kmet, poročen 20. IV. 1920 z Aš 
Marijo, vdovo Smrckar roj. Fink iz Sel 
št. 8 pri Toplicah, jo leta 1920. odšel v 
Argentino, odkoder j© poslednjič pisal 
1. 1923. Po tem času ni bilo o njem no- 
bene vesti več. 

Ker je poteklo že 30" let od njegovega 
rojstva in 10 let od poteka leta, v kate- 
rem jo dospelo zadnje sporočilo, da še 
živi, se na predlog njegove žene Aš Ma- 
rije, poljedelke iz Sel št, 2 pri Toplicah, 
uvede postopanje za proglasitev za mr- 
tvega ter se izdaja poziv, da se o pogre- 
šanem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Aš Mariji. 

Aš Janez se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali da drugače ka- 
ko vest o sebi do 1. novembra 1947. 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovično prošnjo odloČilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 18. novembra 19^46.  . 

Sp 477/66—3 * 4781 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Pucelj Leopold, sin Franca in Eve 
, rta. KiOČevar, K>L 5,. septembra 1894 v. 

Dobrušk: vasi. poljedelec, poročen, na- 
zadnje bivajoč v Ostrogu št. 38, je bU 
29. TX. 1942 odpeljan v italijansko inter- 
nacijo, po razpadu Italije je bil prepe- ' 
ljan v Dachau, kjer je baje umrl v 
marcu 1945. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se uvede na 
prošnjo žene Pucelj Rozalije, poljedelke, 
Ostrog št. 38, postopanje za proglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da ee.o, 
pogrešanem poroča sodišču ali s tein 
postavljenemu skrbniku Pucelj Rozaliji- 

Pucelj Leopold se poziva, da se zglasi ' 
pri tem sodišču  ali drugače da kako 
vest o sebi 

Po 1. IH. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Novem mostu 
dne 27. novembra 1946. 

I(Sp29/46 " 4635 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Fekonja Mirko, -roj. 26. V. 1920 •# 

Sv. Urbaru pri Ptuju, nezak. sin Feko- 
nja Alojzije, r. k., oženjen, trg. pomoč- 
nik in tajnik bivše občine Sv. Urban 
pri Ptuju, nazadnje trg. pomočnik P.ri 
Sv. Andražu v Slov. goricah, je baje ' 
dne 28. VIII. 1944 pri Cherbourgu v 

Franciji padel, zadet od drobca granate, 
ki mu je odtrgal del glave. 

Ker je potemtakem verjetno, da Je 

imenovani umrl, se uvede na prošnj" 
njegove žene Fekonja Anice,, šivilje " 
Vintarovcih št. 41, postopek v dók^ 
smrti pogrešanega Fekonje Mirka in «e • 
mu postavlja za skrbnika Pertekel Ka- 
rel, sodni uradnik v Etuju. 

Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, s© poziva, da to javi pri^nodišči1 

ali skrbniku do 31. I. 1947. 
Po preteku tega roka in po izvedbi 

dokazov bo sodišče odločilo o predlogu. 
Okrajno sodišče v Ptuju, odd. L, 

dne 20. novembra 1946. 
*' ' 

VII Sp 313/46-2 4849 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Zavec Jakob, rojen 1. VII. 1913 u» 
Zg. Bregu pri Ptuju, r. k. vere, por°" 
cen, prometni železničar na Präger* 
ekem, sin Zavca Jurija in Terezije roj- 
Tolan, stanujoč v Stražgojncih 77, je • 
borec v sestavu ^Tomšičeve brigade* 
Sredi meseca marca 1945 je bil v.'borj* 
od nemške vojske ujet pri 'ČemŠenik« 
pri Sv. Jurju ob Ju'ni železnici, ter sj* 
od tedaj ni več vrnil k svoji enoti in •• 

njega kljub poizvedbam ni več gla»u- 
Verjetno je, da je padel ali bil od Nem* 
cev likvidiran. 

Ker je tedaj verjetno, da je umrl, sj> 
uvede na prošnjo njegove žene Zave^ 
Katarine, učiteljice v Leskovcu, postopa* 
nje za dokaz smrti in* se izdajawP°*4,! 
da se o pogrešanem poroča sodiŠču.ai 
hkrati s tem postavljenemu skrbniK 
Kogeiu - Jožehi, sodnemu uradniku • 
Pjtujii, do 1. II, 19Ì7 ,   : 
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Po 1. februarju 1947 bo sodišče po iz- 
vedbi dokazov odločilo o predlogr, 

Okrajno sodišče v Ptuju, odd. VIL, 
dne 27. novembra 1947. 

.VII Sp 310/46        * 4897 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Zebec Ivan, najemnik v Strgojncih št. 

7, je odšel 17. oktobra 1944 k partiza- 
nom in bil dne 16. marca 1945 huje ra- 
njen pri Semiču na Dol., kakor sta to 
potrdila izvidnika Damjan Franc iz Str- 
gojne in Kmetec Anton in Šikol, ki sta 
bila skupaj s pogrešanim. 

Ker je verjetno, da je Zebec Ivan hu- 
dim ranam podlegel, se uvede na pred- 
log njegove žene Zebec Elizabete, na- 
jemn ce v Strgojncih št. 7, postopanje v 
dokaz smrti pogrešanega in ee mu po- 
stavi za skrbnika Kogoj Jože!, sodni 
uradnik v Ptuju. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da to javi sodišču ali 
Pa postavljenemu skrbniku do 10. fe- 
bruarja 1047. 

Po preteku tega roka in izvedbi doka- 
.  zov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče r Ptuju, odd. VIL, 
dne 4. decembra 1946. 

Ï Sp 243/46-4       * 4829 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

Gostiša Jakob, rojen 22. julija 1909 
V Gorenji vasi 39 pri Logatcu, nazadnje 
stanujoč v Gor.  Logatcu št. 79, je bil 
8. III, 1944 aretiran v Ljubljani po do- 
mobrancih, ki so ga že dalj časa zasle- 
dovali. Sorodniki so ga iskali po vseh 
tedanjih zaporih, pa ga niso mogli ni- 
kjer izslediti, niti se ni kasneje nikjer 
iVeč javil. 

Ker jo verjetno, da so Gostiso Jako- 
ba takoj po aretaciji domobranci ubili, 
eo uvede na prošnjo Gantarja Antona iz 
Dol. Logatca št. 79 postopanje za dokaz 
smrti, ter so vsakdo, ki kaj ve o pogre- 
sančevi usedi, poziva, da do dne 1. mir- 
ca 1947 poroča o tem podpisanemu so- 

.dišču ali pa s sklepom tukajšnjega so- 
dišča Vs 1/40—2 postavljenemu skrb- 
niku Gantarju Antonu, delavcu iz Dol. 
Looatca 79. 

Po preteku teca roka se bo po izved- 
I>i dokazov odločilo o predlogu. 

•  Okrajno sodišče na Rakeku 
dne 20. novembra 1946. 

• ti Sp 281/40-2 470° 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
• Ferjuc Ivan, rojen 10. Vili. M04 na 

1 Sladki gori pri Šmarju pri Jelšah, drž. 
ključavničarski mojster v Prizrenu, po- 
ročen s Ferjuc Berto, zas. •• Devini st. 
Il in stanuioč nazadnje ravno tam, sm 
Antona in Neže roj. Kadenšek, je od*e 
dne 28. VIII 1944 v Sercerjevo br.gaoo 
Ja Pohorje, bil nato meseca novembra 
1944 v Savinjski dolini zasledovan oa 
^vražnih čet iu ee od takrat pogreša. 

Ker je verjetno, da je imenovani v 
boju padel oziroma bil zajet in poslan 
v kako koncentracijsko taborišče, kjer 
je umrl, se uvede na predlog njegove 
žene Ferjuc Berte, zas. na Devini št. 11, 
postopanje za njegovo proglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da vsakdo, kdor 
o imenovanem kaj ve, poroča bodisi 
njegovi ženi ali sodišču do 1. marca 
1947. "" 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovični predlog odločilo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, 
odd. L, 

dne 21. novembra 1940. 

Ok 9-40-2 4847 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

Krmelj Alojzij, rojen 26. maja 1910 v 
Bačnah, po pokLcu posestniški sin, na- 
zadnje stanujoč v Bačnah št. 1, p. Go- 
renja vas, je leta 1943. odšel k partiza- 
nom. Bil je v bližini doma* in je febru- 
arja ali marca meseca 1944 odšel v bri- 
gado na Primorsko. Od tedaj pa ni o 
njem nobenega poročila več. 

Ker je verjetno, da bo nastopila za- 
konita domneva smrti, se na prošnjo 
Krmelj Frančiške, gospodinje, Bačne 
št. 1, p. Gorenja vas, sestra pogrešanca, 
uvede postopanje za proglasitev za mr- 
tvega ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Štuklu Jakobu, 
uradniku tega sodišča, do 15. III. 1947. 

Krmelj Alojzij ee poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali ia kako vest 
o sebi. 

Po 15. marcu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega.       ^ 

Okrajno  sodišfo v Škotji Loki, 
odd. L, 

dne 30. novembra 1946. 

L Sp 374/40-2 495• 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Vrečko Anton, roj 10. VI. 1900, bivši 

jugoslovanski orožnik-narednik, stanu- 
joč nazadnje v Varaždinu, Veljka Nova- 
ka ul. Št. 9, je bil od okupatorja dne 7. 
septembra 1941 prisilno prevzet v služ- 
bo v Oplotnici pri Slovenskih Konjicah, 
od koder Je, bil poslan v Slezijo-Krvin 
in je od tam dne 8. III. 1945 zadnjikrat 
pisal svoji ženi. 

Ker je- potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na prošnjo njegove žene Vrečko 
Antonije, rojene Pevec, gospodinje na 
Ponikvi št. 20 ob J. ž., postopanje za 
proglasitev za mrtvega in se izdaja po- 
ziv, nai vsakdo, kdor kaj ve o pouro- 
Šancu. poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku tov. Ralci Francu, 
sodnemu uradniku v Šmarju pri Jelšah, 
do 30. XII  1947. 

Vrečko Anton se poziva, da se do na- 

vedenega dne zglasi pri podpisanem so- 
dišču ali drugače da kako vest o sebi. 

Po preteku tega roka (30. XII. 1947) 
bo sodišče na vnovično prošnjo odločilo 
0 proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 1. decembra 1946.     m 

m 
1 Sp 152/40-2 4ÖS4 

Uvedba postopanja za progla- 
* sitev za mrtvega 

Skornšek Jože, rojen 22. XII. 1896 v 
Skalah, sin Jožefa Skornška in že umrle 
Ane roj. Babic, poročen, trafikant v 
Šoštanju, nazadnje stanujoč v Topol- 
ščici 101, se od julija 1945 pogreša. Po 
poizvedbah, ki jih je uvedel oddelek za 
notranje zadeve okrožja Celje, je ugo- 
tovljeno, da od julija 1945 dalje niti ni 
kakih podatkov o pogrešančevem b va- 
Iišču na teritoriju FLRJ, niti so organi 
okrožja imeli možnost ugotoviti, da bi 
bival pogrešani zunaj FLRJ. 

Ker je verjetna domneva, da Skorn- 
ška Jožefa ni več med živimi, se uvede 
na predlog njegove žene Skornšek An- 
gele, trafikantinje v Šoštanju, postopa- 
nje za njegovo proglasitev za mrtvega. 

Komur je o Skornšku Jožefu kaj zna- 
no, naj to javi sodišču ali skrbnici 
Skornšek Angeli, trafikantinji v Šošta- 
nju, do 1. februarja 1947. 

Po preteku tega roka se bo končna 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, odd. L, 
dne 20. novembra 1940. 

•.* 

Amortizacije 
IV Sp 1909/46    • 4630 

Na prošnjo posestnice Cvek Jožefe, 
Dolnja Ponikva št.* 7 pri Trebnjem, se 
uvede postopanje radi amortizacije spo- 
daj navedenih vrednotnic, ki jih je pro- 
silka baje izgubila, ter se njih imetnik 
poziva, da uveliavi svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu, si- 
cer se bo po preteku tepa roka izreklo, 
da so vrednotnice izgubile svojo pravno 
vrednost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
10 delnic Gostilničarske pivovarne 

<L d. Laško št. 08251—08200 na ime 
Cvck Ivan, les. trgovec, Trebnje št. 24, 
izdane 30. XII. 1933 v skupni nominal- 
ni vrednosti 5000.— din. , • • 

Okrajno souišce v Celju 
dne 17. novembra 1940. 

IV Sp 2037/4G—5 4724 
Na prošnjo Kukovca Alfonza, inšpek- 

torja dela iz Ljubljane, Gajeva ulica št 
8, so uvede ••••••••• za amortizacijo, 
spodaj navedenih delnic, ki jih je pro- 
silec baie izgubil, ter se njih imetnik 
poziva, da uveliavi svoie pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu, si- 
cer se. bo po nrpteku te<*a roka izreklo, 
da sta vrednotnici izgubili svojo pravno 
veliavnost..' 

Oznamenilo vrednctn'c: 
dve delnici Gostilničarske pivovarne 

d d. •.•^•• z ••• 8. TI   1P-*0. št. 21W jn 
2170 na ime Kukovec Alfonz, restavra- 
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tor, Ljutomer, v nom. vrednosti po 500 
dinarjev. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 21. novembra 1946. 

IV. Sp. 2003/4G. 4882 
Na prošnjo Vivod Aleksandre, Erne, 

Friderika in Marije, vseh v Laškem, se 
uvede postopanje za amortizacijo spo- 
naj navedenih vrednotnic, ki so jih baje 
prosilci izgubili, ter se njih imetnik po- 
ziva, da uveljavi svoje pravice v času 
dveh mesecev po objavi v Uradnem li- 
stu, sicer se bo po preteku tega roka 
izreklo, da so vrednotnice izgubile svo- 
jo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
delnice Gostilničarske  pivovarne d. d. 
Laško po nom. 500.— din z dne 30. XII. 
1933: 

št. 00313 na ime Vivod Aleksandra, 
št. 00314 na ime Vivod Erna, 
št. 00315 na ime Vàvod Friderik ml., 
št. 00316 na ime Vivod Marija. 

Okrajno sodišče v Celju 
dn 27. novembra 19445, 

•fi 

AmortÎLaciie 
I Sp 310/46 ' 4784 

Na predlog • Bartosa Evgena, zaseb- 
nega uradnika v Karlovcu,- Banija 36/1, 
pred vojno stanujočega v Dolnji Lenda- 
vi, se uvede postopanje za amortizacijo 
spodaj navedenih vrednotnic, ki jih je 
prosilcu baje okupator uničil, in se njih 
imetnik poziva, da uveljavi svoje pra- 
vice v dveh mesecih po objavi v Urad- 
nem listu, sicer se bo po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednotnice izgu- 
bile svojo pravno veljavnost. 

Označba vrednotnic: 
30 (trideset) delnic Dolnjelendavske 

hranilnice d. d. v Dolnji Lendavi v no- 
minalni vrednosti po din 50.—, in to 
štev.-: 793, 795, 7Ö6, 797, 798, 984, 985, 
986, 993, 088, 994, 1209, 1210, 1211, 1212, 
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 71,4, 
520, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 
1-416. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. I., 

dne 6. novembra 1946. 

I Sp 340/46—2        * 4943 
Na predlog Benedikta Evgena, zaseb- 

nika v Čakovcu, Novakova ulica št.-8, se 
uvede postopanje za amortizacijo nasled- 
njih vrednotnic, ki so bile prosilcu baje 
po okupatorju odnesene ali sicer uniče- 
ne in se njih imetnik poziva, da v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu LRS 
uveljavi svoje pravice do teh vrednost- 
nih papirjev, ker bi ee drugače sicer 
po preteku tega roka izreklo, da so 
vrednotnice izgubile svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
I. 

Delnice.Dolnjelendavskehranilnice ti- 
ri, v Dolnji Lendavi "v nom. vrednosti 
din 50.— vsak komad: 

1. 67 kom. št. 229, 1049, 1050, 1051, 
1052, 1053, 1371, 2361 do 2370, 2371 do 
2380, 2381 do 2390. 2391 do 2400. 2401 

do 2410, 2411 do 2420, glasečih se na 
.me: Benedikt Evgen. zasebnik v Ča- 
kovcu; 

2. 8 kcm. št. 431, 432. 701, 861, 1255, 
1256,1257,1258. glasečih se na ime: VVet- 
tendorfer Ema, zasebnica v Čakovcu; 

3. 43 kom. St. 1364, 1365, 1366, 2301 
do 2340 na Ime Leitner Margarete, za- 
sebnica v Čakovcu; 

•. 
delnice Tovarne dežnikov d. d. v Dol- 

nji Lendavi v ? om. vrednosti din 100.— 
vsak komad- 

1. 276 kom. št. 83, 135 do 144, 556 do 
645, 6826 do 7000 na ime: Benedikt Ev- 
gen, zasebnik v Čakovcu; 

2. 50 kom. St. 396 do 400. 1081 do 
1090, 1111 do 1120, 9151 do 9175 na ime: 
Benedikt Bela, zasebnik v Čakovcu; 

3. 200 kom. št. 7201 do 7400 na ime: 
Laitner Margareta, zasebnica v Čakovcu. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
dne 2. decembra 1946. 

I Sp 311/46 * ' 4783 
Na predlog Blaua Ludvika, zasebnega 

uradnika v Karlovcu, Banija 36/1., pred 
vojno stanujočega v Dolnji Lendavi, ee 
uvede postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedenih vrednotnic, ki se glase 
na njegovo ime oziroma ime doli na- 
vedenih bližnjih sorodnikov, in so bile 
po zatrjevanju prosilca njemu podar- 
jene, tej jih jo predlagatelju baje oku- 
pator v Dolnji Lendavi uničil. 

Imetnik vrednotnic se poziva, da uve- 
ljavi svoje pravice v dveh mesecih po 
objavi v Uradnem listu, sicer se bo po 
preteku tega roka izreklo, da so vred- 
notnice izgubile svojo pravno veljavnost. 

Označba vrednotnic: 
70 (sedemdeset) delnic Dolnjelendav- 

ske hranilnice d. d. v Dolnji Lendavi v 
nominalni vrednosti po din 50.—, in to: 

L 30 delnic štev. 129, 130, 131, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 163, 165, 393, 
515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 
524, 525, 526, 527, 528, 529, 789, 790, 
791, 792, glasečih se na ime Blau 
Ludvik; 

II. 2 delnici štev.: 1059 in 1343 na 
ime Preiss Magda; 

III. 4 delnice štev.: 291, 929,, 1284, 
1285, glaseče se na ime dr. Preiss Morie; 

IV. 4 delnice štev.: 930, 931, 1341, 
1342 na ime Preiss Rozalija; 

V. 30 delnic štev.: 1063, 1064, 14.02, 
1403, 13, 14, 15, 51, 52, 88, 128, 16, 17, 
18, 19, 53, 232, 358, 359, 360, 361, 486, 
487, 488, 700, 821, 1105, 1106, 1107, 1108, 
glasečih se na imo Blau Hinko. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. L,    ' 

dne 6. novembra 1946. 

I Sp 336/46—2       . * 4924 
Na predlog Eppingerja Bele, industri- 

alca v Dolnji Lendavi, Partizanska cesta 
št. 15, se uvede amortizacijsko postopa- 
nje radi zdolaj navedenih vrednotnic, 
ki mu jih je baje okupator aprila 1944 
odnesel ali sicer uničil, in se njih imet- 
nik poziva, da v dveh mesecih po obja- 
vi v Uradnem listu uveljavi svoje pra- 
yke. sicer hi s.e po preteku tega roka iz- 

reklo, da  ^o vrednotnice izgubile svojo 
pravno veljavno1 :. 

Oznamenilo vrednotnic: 
delnice Dolnjelendavske hranilnice d- 

d. v Dolnji Lendavi, vse glaseče se na 
ime Eppinger Samu v nominalni vred- 
nosti )H> din 50.— vsak komad, in to: 

št  153,  156, 246,  442,  750.  751.  752, 
753,  754,  757.  758.  759,   760,  761.   762, 
824, 825, 826, 827. 970, 1038, 1039, 1040, 
1041. 1042, 1117, 1229 in 1230. 

Okrajno sodišče v Dol. Lendavi 
dne 26. novembra 1946. 

* 
I Sp 304•46 4786 

Na predlog Neubauerja Josipa, dele- 
gata min. za finance pri Dolnjelendav- 
ski hranilnici d. d. v Dolnji Lendav., se 
uvede postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedenih Vrednotnic, Id so bilo 
lastnina navedenega denarnega zavoda 
in so mu bile po vojnih dogodkih v 
mesecu aprilu 1945 baje uničene, in so- 

njih imetnik poziva, da uveljavi svoje 
pravice v dveh mesecih p"o objavi v 
Uradnem listu, sicer se bo po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednotnice iz- 
gubile svojo pravno veljavnost. 

Označba vrednotnic:        '   ' 
1000 (en tisoč) komadov delnic To- 

varne dežnikov d. d. v Dolnji Lendavi, 
in sicer štev.: 3826—4225, 4251—4650, 
4776—4975 v nom. vrednosti po d:ri 
100.—, skupaj tedaj v vrednosti din 
100.000.—. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. L, 

dne 5. novembra 1946. 

I Sp 305/40 '" 4785 
Na predlog Neubauerja Josipa, banč- 

nega ravnatelja v Dolnji Lendavi, Par- 
tizanska cesta št. 103, se uvede posto- 
panje za amortizacijo spodaj navedenih 
vrednotnic,- ki so bile prosilcu baje po 
vojnih dogodkih v mesecu aprilu 1945 
uničene, in se njih imetnik poziva, da • 

uveljavi svoje pravice v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu, sicer se bo 
po preteku tega roka izreklo, da so 
vrednotnice izgubile svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Označba vrednotnic: 
I- 50 (petdeset) komadov delnic To- 

varne dežnikov d. d. v Dolnji Lendavi 
štev.: 5576—5625 v nominalni vrednosti 
po din 100.—; 

II. 7 (sedem) komadov delnic Dolnje- 
lendavske hranilnice d. d. v Dolnji Len- 
davi štev.: 1007, 1008, 1009, 1263, 1275, 
1321, 1322 v nominalni vrednosti po 
din 50.—. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. L, 

dne 5, novembra 1946.        , 

I Sp 296/46 ' 4787 
Na predlog Neufcld Jelene, gospodi- 

nje v Čakovcu, Novakova ulica 8, kot 
sestrično in presumptivne dedinje Bera 
Evgena, bivšega uradnika v Sarajevu, 
ki ga je okupator odpeljal in se ni vr- 
nil, -se uvede postopanje za amortizacijo 
spodaj navedenih vrednotnic, kî jili'j? 
imel navedeni   lastnik   shranjene   P11 
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vedel in  ae  ni  vrnila.  Vrednotnice je 
" okupator v letu 1944. baje zaplenil ali 
••••, 

Imoinik vrednostnih papirjev se po- 
diva, da uveljavi svoje pravice v dveh 
mesecih po objavi v Uradnem listu, si- 
-ceç se bo po preteku tega roka izreklo. 

.. da so vrednotnice izgubile svojo pravno 
veljavnost. 

Označba vrednotnic: 
A. 54 (petdeset štiri) komadov delnic 

.   Dolnjelendaveke   hranilnice   v   Uom < 
• Lendavi, glasečih se na i"» Ber EugM, 

/ Dolnja Lendava, Štev.: 150, 1$ •J 
224, 235, 236, 237, 337, 363, 429, 484, 
596 663 654, 665, 667 668 669 670, 
671 866 897, 920, •^ •11?^1?' 
U2Ì, 1369, 1370, 1651 do 16oo 2341 do 
2350 2351 do 2360 v nom. vrednosti po 
din 50.-. skupaj 2.700.- dm, 

B. 125 (en sto dvajset pet) komadov 
delnic Tovarne dežnikov d. d. v ••••. 
Lendavi, glasečik se na ime Beir Lugen 
Dolnja Lendava, §tëv. 331 do ••• 831 
do 840, 841 do 850, 851 do 860 861 do 
870, 871 do 880, 881 do 890, 891 do 900 
«01 do 910, oli do 920, 921 do 930, 931 
do 940, 941 do 950 v nom. vrednoti 

' po 100.— din, skupaj 12.500.— dm. _ 
'Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 

odd. I., 
dno 5. novembra 1946. 

' T Sp 320/46 . 4782 

Na predlog švarca Andreja, mlinarja 
"v Dol. Lendavi, Partizanska cesta st. tu, 

uvede postopanje za amortizacijo spo- 
daj navedenih vrednotnic, fei Jih Jf.P•' 
sileni in njegovim bližnjim s°•dul^m 

vsem v Dol. Lendavi, okupator aprilu 
1944 baje odvzel aH sicer unirai, m t* 
njih imetnik poziva, da uveljavi bvoje 

. ' pravice v 2 mesecih po objavi tega raz- 
glasa v Uradnem listu, sicer se bo po 
Preteku tega roka izreklo, da eo vrea- 
notnice izgubile svojo pravno veljav 
nost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
" I. delnice Tovarne dežnikov^, d. v 
Dol. Lendavi, glaseče se na nize nave- 

'   (dena imena v nominalni vrednosti po 
din 100.— komad: . 

§tevilic: 108, 109, 426, 430, 1171 do, 
1180,  1181-1190,  1191-1200,  1201 do 
1210    1211-1220   1221-1230,  1231 do 
1240,  9776-9S00 in 9801-9825, vse na 

" ime Švarc Arnold; 
številke:   9626-9650   in   9651-967o, 

, , vse glaseče so na ime Švarc Andrej, 
številke:   9676-0700  in  9701—972o, 

na ime Švarc Josip; „ 
Številke:   9726-9750   in  9751-977«, 

glaseče se na ime Svarc Rozahja; 
. ^številke: 163^164 ter 766-<70, glase 
'°• se na ime Svarc Edvard; 
,  -.Številko:  160,  161,  162 in  761-'<w. 

vse na ime Švarc Sidonija; . 
•   •. delnice Dolnjelendaveke bramini 
ce d. d. • Dol. Lendavi, glaseče se na 
sPodaj   navedeni   imeni,   v  nominami 

, vrednosti po din 50.— vsak komao- 
•    številko: 768, 770, 899, 900, 90*. 11•. 

' 1174, 1404, 1405 ter 1876-1S80. vse na 
"ne. Švarc' Arnold; 

številke: 819, 820, 1344 in 1345, gla- 
seče se na ime Švarc Edmund. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
odd. I., 

dne 20. novembra 1946. 

I Sp 197/46—3        *   " 481S 
Amortizacija 

Na prošnjo KLO v Šmihelu se uvaja 
postopek za amortizacijo vrednostnih 
papirjev, ki jih je baje izgubil prosilec 
ter so njih imetnik poziva, dà uveljavi 
v dveh mesecih po objavi v Uradnem 
listu svoje pravice, sicer bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da so vrednostni 
papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
Potrdilo o partizanskih dajatvah, ki 

ga je izdala Kmečka hranilnica v Mo- 
zirju in se glasi na ime Šumečnik Jurij, 
kmet, Šmihel št. 20, p. Mozirje; 

Skupina A dajatve v naravi; 
Potrdilo o pologu štev. 009979. 
Dajatve v letu 1944/45: razna živila 

v vrednosti RM 419.53. 
Žig Kmečke hranilnice in posojilnice 

r. z. z n, z. Mozirje. 
Zavezancu se prepoveduje vsako iz- 

plačilo po teh listinah. 
Okrajno sodišče v  Gornjem gradu 

dne 28. novembra 1946. 
* 

Amortizacije 
Ok 238/46—4 4807 

Na pn/ijo upravdteljstva državne os- 
novne šole v Dolu pri Ljubljani se uve- 

4 de*  postopanje .za  amortizacijo  zđolaj 
navedenega vrednostnega papirja, ki ga 
je  prosilec baje izgubil, ter se njega 
imetnik pozivlje,    da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi oklica v Uradnem, li- 
stu svoje pravice, sicer bi se po prete- 
ku tega roka izreklo, da je vrednostni 
papir brez moči.   • 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
hranilna knjižica Državne hipotekar- 

ne   banke   v   Ljubljani   štev.  211   na 
ime stavbni fond krajevnega šolskega 
odbora ,v Dolu pri Ljubljani, s stanjem 
na dan 31. XII. 1945 din 4.752.— 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 1946. 

Ok 191/46—5 . 4809 
Na prošnjo Kresa Ignaca, kmeta, Gra- 

dec 25, pošta Litija, se uvede postopa- 
nje za amortizacijo zđolaj navedenega 
vrednostnega papirja, ki ga je prosilec 
baje izgubil, ter se njega imetnik po- 
življe, da uveljavi y dveh mesecih po 
objavi oklica  v   Uradnem  Metu  svoje 
pravice, sicer bi se po preteku tega ro- 
ka izreklo, da je vrednostni papir brez 
moči, 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna   knjižica   Mestne   hranilnice 

ljubljanske št. 141.762 na ime Kres Ma- 
rija s saldom din 698.05 in geslom. 

Qkrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra 1946."' 

* 
Ok .150/46—6 4810 

Na prošnjo KržK Ane iz Rakitne 35 
ee , uvede   postopanje za amortizacijo 

zdolaj navedenega vrednostnega papir 
ja, ki je prosilki bajë prešel ter st\ iij.;- 
ga imetnik pozivlje, da uveljavi v dveh 
mesecih po objavi oklica v Uradnem li- 
stu svoje pravice, sicer bi se po prete- 
ku tega roka izreklo, da je vrednosln; 
papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna knjižica Ljudske posojilnice v 

Ljubljani št. 88.030 na ime Kržič Ana e 
stanjem vloge 3.229.61 din. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26.. novembra 1946. 

Ok 202/46—5 4812 
Na prošnjo Hotel Metropola, Ljublja- 

na, v likvidaciji, po likvidatorjih Ko- 
rinšku Mirku in Veselu Franju, se uve- 
de postopanje radi amortizacije zdolaj t 
navedenih vrednotnic, ki jih je prosi- 
lec baje izgubil, ter se njih imetnik po- 
zivlje, da uveljavi v 60 dneh po objavi 
v Uradnem listu LRS svoje pravice, si- 
cer bi se po preteku tega rolm izreklo, 
da sta vrednotnici razveljavljeni. 

Oznamenilo vrednotnic: 
dva komada bianca menic: eden za 

100.000 lir, drugi za 50.000 lir, na ka- 
terih je bila podpisana firma Jos. Zalta 
& Co. po družbenikih Josipu Zaiti in 
Matildi Zalta kot akceptantih, dana Mi- 
kliču Francu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. novembra 1946. 

Ob 256/46—3 4S0Ö 
Na prošnjo Okršlarja Jožefa, užitkar- 

ja, Ladja 12, pošta Medvode, se uvede 
postopanje za amortizacijo zdolaj nave- 
denega vrednostnega papirja, ki ga je 
prosilec baje.izgubil ter se njega imet- 
nik pozivlje, da uveljavi v dveh mesecih 
po objavi oklica v Uradnem listu svoje 
pravdce, sicer bi se po preteku tega ro- 
ka izreklo, da je vrednostni papir brez 
moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna  knjižica  Kmetske  posojilnice 

ljubljanske okolice v Ljubljani št. 31.00S 
na ime Okršlar Jožef, s stanjem 1' I- 
1946 din 1.661.06.  , ,   . 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. novembra '1946. 

Ok 109/46—6 4963 
Na prošnjo Orelika Tomaža, kmeta, 

Žeje 6, pošta Dob pri Domžalah, se uve- 
de postopanje za amortizacijo gesla 
zdolaj navedene vložne knjižice, ki ga 
prosilec ni mogel zvedeti ter se', upra- 
vičenec pozivlje, da uveljavi v dveh me- 
čih _ po objavi oklica v Uradnem listu 
svoje pravice, sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da je geslo brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice:    '        • 

geslo vložne knjižice Mestne hranilni- 
ce ljubljanske.v Ljubljani št. 15.816 noe 
Orelick Tomaž s saldom din 3.880.—. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. novembra 1946. 
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Ok 123/46—4 4899 

Amortizacija 
Na prošnjo Roš Ivice roj. Fröhlich, 

gosDOd.nje v Hrastnika 35, se uvede po- 
stopanje •• amort'zacijo vrednotnice, ki 
jo je baje izgubila pri partizanih aprila 
1945. 

Imetnik te vrednotnice se poziva, da 
v 3 mesecih po objavi v Uradnem Üstu 
uveljavi svoje pravice ker bi se po pre- 
teku tega roka izreklo, da je ta vred- 
notnica brez moči. , 

Oznamenlo vrednotnice: 
zavarovalna polica 3t. 113.964 zavaro- 

valne družbe >Ju£T9slavija<f podružnice 
v Ljubljani, glaseča se na ime Fröhlich 
Ivan, zavarovana vsota din 20.000, izpla- 
čilo v primeru smrti hčerki Fröhlich 

»   Ivici por. Ros. 
Okrajno sodišče Trbovlje, odd. L, 

dne 4. decembra 1946. 

Razno 

485G 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za finance 

FLRJ, Vil št. 19284 z dne 5. novembra 
1946, je odrejena likvidacija Banke in 
hranilnice komiteta Zala d. d. v Zalae- 
gerszegu, podružnice v Dolnji Lendavi 
in je kot likvidacijski organ postavljen 
Denarni zavod Slovenije — Centrala 
Narodne banke FLRJ za Ljudsko repu- 
bliko Slovenijo. 

S tem se pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Banke in hranilnice komitata Zala 
d. <L v Zalaegerszegu, podružnice v 
Dol. Lendavi, da v smislu 7. člena pra- 
viln.ka o postopku pri likvidaciji zaseb- 
nih kreditnih podjetij prijavijo svoje 
terjatve oziroma dolgove na naslov: 
Dolnje Lendavska hranilnica d. d. v 
Dolnji Lendavi v likvidaciji. 

Upniki in dolžniki Banke in hranilni- 
nice komitata Zala d. d. v Zalaegersze- 
gu, podružnice v Dolnji Lendavi, imajo 
pravico, da se v roku meseca dni od 

! dneva te objave prepričajo o natanč- 
nem knjiženju njihovih terjatev oziroma 
dolgov. Po preteku tega roka veljajo 
knjiženja za verodostojna. 

V Ljubljani dne 3. decembra 1946. 
Za Banko in hranilnico komitata Zala 
d. d* T Zalaegerszegu, podružnico v Dol- 

nji Lendavi: 
. Denarni zavod Slovenije, 

Centrala Narodno  banke  FLRJ 
za Ljudsko republiko Slovenijo 

4855 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo ministrstva za linance 

FLRJ, VII št. 17337 z dne 5. oktobra 
1946, je odrejena likvidacija Prekmur- 
ske banke d. d. Murska Sobota in je kot 
likvidacijski organ postavljpn Denarni 
zavod Slovenije rr .Centrala Narodne 

banke FLRJ za Ljudsko republiko Slo- 
venijo. 

S tem se pozivajo vsi dolžniki in up- 
niki Prekmurske banke d. d. Murska 
Sobota, da v smislu 7. člena pravilnika 
o postopku pri likvidaciji zasebnih kre- 
ditnih podjetij prijavijo svoje terjatve 
oziroma dolgove na naslov: Denarni za- 
vod Slovenije — Centrala Narodne ban- 
ke FLRJ za Ljudsko republiko Sloveni- 
jo — podružnica v Murski Soboti. 

Upniki in dolžniki Predkmurske ban- 
ke d. d. Murska Sobota imajo pravico, 
da so v roku meseca dni od dneva te 
objave prepričajo o natančnem knjiže- 
nju njihovih terjatev oziroma dolgov. 
Po preteku tega roka veljajo knjiženja 
za verodostojna. 

V Ljubljani dne 3. decembra 1946, 
Za •••••••••• banko d. d. Murska 

Sobota: 
Denarni zavod Slovenije* 

Centrala Narodne  banke FLRJ 
za Ljudsko republiko Slovenijo 

* 
4936 

Poziv upnikom 
Z odločbo MLO za okrožno mesto 

Ljubljano z dne 18. novembra 1916, št. 
TP 16405/46, je prešla tvrdka T. Eger, 
modno-galanterijska trgovina v Ljublja- 
ni, Sv. Petra cesta 2, v likvidacijo. 

Pozivajo se upniki, da v zakonitem 
roku prijavijo svoje terjatve na naslov 
tvrdke. 

Likvidatorja 

TP St. 16.761/46 4892-3-1 

Poziv upnikom 
Z odločbo ministrstva za trgovino in 

preskrbo It. 1164'46 z dne 14. maja 1946 
je prešla tvrdka M. Stojan, trgovina z 
usnjenimi izdelki, Miklošičva cesta, v li- 
kvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoje 
terjatve proti tvrdki do 15. I. 1947 na 
naslov MLO, oddlek za trgovino in pre- 
skrbo, Beethovnova ulica št. 7. 

Likvidatorji 
* 

4966 
Poziv upnikom in čhlžnikom 
Z zakonom o nacionalizaciji privat- 

nih podjetij je gradbeno podjetje Ivan 
Plemelj na Bledu z dnem 5. decembra 
1946 prišlo v obče ljudsko imovino. Za 
začasnega upravitelja podjetja je mini- 
strstvo za gradnje VLRS postavilo Cajn- 
ka Stanislava, dipl. gradbenega tehnika, 
ki je izvršil prevzem podjetja in ga vodi 
po obstoječih zakonitih predpisih ter 
navodilih upravno operativnega značaja. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, da 
z dokazilnimi listinami prijavijo svoje 
terjatve' in obveznosti proti imenovane- 
mu podjetju do 20. decembra 1946. 

Začasni upravitelj pri podjetju 
Ivan Plemelj na Bledu: 

Cainko Stanislas 

4851 
Poziv upnikom 

Pozivajo so vsi upniki stavbene za« 
druge >Zadružni dom< v Mariboru, 
Slomškov trg 6, da prijavijo svoje ter- 
jatve do 31. XII. 1946 Nabavni in pro- 
dajni zadrugi v Mariboru, Slomškov trg 
6, kot likvidatorju. 

Nabavna in prodajna  zadruga 
4851 Maribor, Slomškov trg 6 

4177/46 * 4835—3---1 ; 

Poziv upnikom 
Nabavljalna in prodajna zadruga z. z • 

o. j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 
26. X. 1946 izbrisala v zadružnem regi-, 
stru okrožnega sodišča v Ljubljani Na- 
bavljalna zadruga uslužbencev drž. že« 
lezn.c z. z o. j. v Ljubljani radi spojitve 
z Nabavljamo in prodajno zadrugo z o. j. . 
na Jesenicah za sektor Jesenice in z Na- 
bavljalno in prodajno zadrugo z o. j. V 
Mariboru za mariborsk. sektor. 

Nabavljalna in prodajna zadruga z o. j. 
v Ljubljani kot sprejemajoča zadruga 
poziva upnike Nabavljalne zadruge 
uslužbencev .drž. železnic z. z o. j. v. 
Ljubljani za sektorja Jesenice in Mari-' 
bor, da prijavijo svoje terjatve v roku 

, treh mesecev od dneva poziva Nabav- 
' ljalni in prodajni zadrugi v Ljubljani, 
Masarykova c. 15. 

Upravni odbor 
Nabavne in prodajne zadrugo 

v Ljubljani 

•9•? •• 
Popravek 

V našem pozivu upnikom in dolžni«, 
kom, objavljenem pod št. 4761 na str.- ' 
525 priloge k 76. •••• Uradnega lista" 
LRS z dne 30. novembra 1946, se po-" 
pravlja rok prijave in se glasi pravilno' 
>do 2. januarja 1947< (namesto: do 20. 
decembra 1946). 

"Mariborski kreditni zavod t. z o. i- 
v likvidaciji 

IzgubijiMii' listino 

Izgubil sem začasno osebno légitima-  > 
cijo, .zdano pod št. 329 na ime AdamčiČ ' 
Ivan iz Ustja št. 34, p. Šmartno pp ... 
Litiji in jo s tem preklicujem. 
4850 Adamčič Ivan 

Izgubila sem  spričevalo  II. razreda 
drž.  realne   gimnazije  na  Poljanah  v : 
Ljubljani za 1. 1931/32. na ime Albreht 
Zdenka iz Borovelj. S tem ga p relui« 
cujem. 
4975 Albreht Zdenka 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 023172, izdana od komande NM l 
Ljubljani na ime Bajuk Anastazija \j>, 
Ljubljane, Tyrseva 62. S tem jo preku« • 
cuiem. ' 
4895 Bajnk Anastazij»   . 

' Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 023468, izdana od komande NM v. 
Ljubljani na ime Bavcon Zora iz Ljub- - 
ljane, Grasselijeva la. S tem jo preklv -, 
cujem. 
4946 Bavcon Zora 
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Ukradene so nam bile osebna izkaz- 
nica št. 046123 in legitimacija OF št. 
59219/15714 na ime Bergant Milena, 
oblačilne karte št. 018916 na ime Ber- 
gant Franc • št. 030821 na ime Ber- 
gant Milena in ID št. 012062 na ime 
Bergant Norberta, vsi iz Ljubljane. S 
tem jih preklicujemo. 

Bergant Franc, Bergant Milena, 
4861       Bergant Norberta 

Ukradena mi je bila potrošniška na- 
kaznica štev. 048817, izdana od KLO Pa- 
tnje z dne 29. IX. 1946 na ime Bezjak 
Miroslav, rojen 3. VIII. 1880, stanujoč 
v Sp. Velovlaku št. 4, KLO Pacinje. S 
tem jo preklicujem. 
4931 Bezjak Miroslav 

Ukradena mi je bila potrošniška na- 
kaznica štev. 263366, izdana od KLO 
Pacinje z dne 29. IX. 1946 na ime 
Bezjak Neža, roj. 16. I. 1920, stanujoča 
7 Sp. Velovlaku št. 4, KLO Pacinje. S 
t,em jo preklicujem. 
4932 • Bezjak Neža 

Izgubil sem zač. osebno legitimacijo 
°t. 85, izdano od kraj. ljud. odbora Lju- 
lja — Lepa njiva, in jo s tem prekli- 
cujem. 

Blatnik Franc, 
4925 Lepa njiva 3 

Izgubil   sem   potrošniško   nakaznico 
*G št. 16890, izdano od KLO na Muljavi 
°kr. Grosuplje na ime Bregar Ivan iz 
Muljave 10. S tem jo preklicujem. 
4956 Bregar Ivan 

„ Izgubila sem zač. železniško izkaznico 
st. 131490, izdano od uprave drž. želez- 
nice v Ljubljani na ime Breznik Ivanka 
*f Celja, Mariborska 99. S tem jo pre- 
klicujem. 
4959 Breznik Ivanka 

Izgubil sem spričevalo višjega tečaj- 
nega izpita III. drž. realne gimnazije v 
Ljubljani št. 3, izdano 26. junija 1926 na 
1•• Bučar Franjo iz Ljubljane. S jem ga 
Preklicujem. 
4815 v Bnčar Franjo 

. Izgubil sem osebno izkaznico in že- 
Jezmčarsko   legitimacijo,   obe na # ime 
Celare   Karl   iz' Ljubljane,   Bleiwei- 
^va 42. S tem jih preklicujem. 
4965 Celare Karl 

Izgubil sem nakaznico za kurivo št. C 
13759, izdano od MLO, odsek za pre- 
skrbo v Ljubljani na ime Cerkvenik 
Vranjo iz Ljubljane, Trnovski pristan 
*4. S tem jo preklicujem. „ 
4964 Cerkvenik Franjo 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
i?0299, izdano od komande NM v Ljub- 
lana na ime Cesar Francka iz Jareke t, 
obč. Srednja' vas v Bohinju. S tem J 
geklicujem. 

jo 

Cesar Francka 

, Izgubil sem potrošniško nakaznico, 
«dano od MLO, četrti Šiška na une Uir- 
••• Stane iz Ljuhijanc VII. S tem jo 
Prekllcuiem. 
4920 Ciman Stane 

Izgubila sem potrdilo skupine A. Da. 
jatve v naravi št. 011.176 lir 1805 in 
ga s tem preklicujem. 

Cvikl Neža, Arnače 17, 
4875 pošta Velenje 

Preklicujem svoj izgubljeni indeks s 
potrjenimi semestri, vključno poletnega 
1940/41, izdan od tehn. fakulteto uni- 
verze v Ljubljani. 

Čcbulj  Albert, cand.  ing., 
4921 Kamnik-Graben 15 

Izgubil sem maturitetno    spričevalo 
klasične gimnazije v Mariboru iz leta 
1938. na ime Ceh Emil iz Maribora. S 
tem ga preklicujem. 
4935 Ceh Emil 

Izgubila sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF in izkaznico RKS na ime Če- 
pelnik Stana iz Ljubljane. Kettejeva 12. 
S tem jih preklicujem. 
4928 Cepelnik Stana 

Izgubil sem spričevalo II. razreda 
meščanske šole v Ljubljani za Bežigra- 
dom za 1. 1939/40., izdano na ime Cer- 
nugelj Alojz iz Črnuč 9 pri Ljubljani. 
S teni ga preklicujem. 
4886 Černugclj Alojz 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
309,  izdano cd  KLO  Sladka gora na 
ime Coki'Jožef in jo s tem preklicujem. 

Čoki Jože!, Jerovska vas št. 43, 
4939 p. Šmarje pri Jelšah 

Ukradene so mi bile naslednje listi- 
ne: vojna knjižica in uverenje, osebna 
izkaznica in izkaznica za kok-, vse na 
ime Contala Franc iz Pertoče štev. .18, 
pošta Rogaševci. S tem jih preklicujem. 
4942 Contala Franc 

Preklicujeva osebno izkaznico štev. 
030847 na ime Demšar Alojzija ter obla- 
čilno in živilsko izkaznico na ime Dem- 
šar Slava, Erjavčeva 14, ki sva jih iz- 
gubili. 
4958   " Demšar Alojzija, Demšar Slava 

Prešlo mi je spričevalo nižjega tečaj- 
nega izpita državne realne gimnazije v 
Novem mestu, izdano v letu 1931/32. 
na ime Sobar Frančiška, Gornje Laze 
pri Novem mestu. S tem ga preklicujem. 
4864 Dolenc roj. Sobar Frančiška 

Izgubila sem osebno izkaznico št. 8508, 
glasečo ee na ime Domajnko Marija iz 
Stare gore 3, izdano od 0L0 Radgona, 
in jo e tem preklicujem. 
4908 Domajnko Marija 

Uničena mi je bila osebna izkaznica, 
izdana avgusta 1945 od komande NM 
v Ljubljani na  ime   Drašler   Ivan iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
4888 Drašler Ivan 

Izgubili so se naslednji računi: št. 
32/45 od 27. IV. 1945 za II. tankovsko 
divizijo I. Armije, št, 36/45 od 5. IX. 
1945 za X. četo III. bataljona, I. brigade 
Nar. obr. Kamnik, št. 57/46 od 5. IX. 
1945 za strelsko Četo Kamnik, št 72/45 
od 17. IX. 1945 za artilerijsko brigado 
I. tankovske divizije, št. 26/46 od 13. II. 
1946 za 14. brigado 23. divizije. 

Računi so bili izdani od meščanske 
korporacije Kamnik, M. je. p.od sekv.e- 

strom državne gozdne uprave Kamnik. 
S tem se navedeni računi preklicujajo. 
4967     Državna gozdna uprava Kamnik 

Izgubil sem evid. tablico št. S-f>95, 
2—1081 za motorno kolo, izdano od min. 
za lokalni promet v Ljubljani na ime 
Dular Ignac iz Trebnjega. S tem jo pre- 
klicujem. 
4860 Dular Ignac 

Izgubila sva zač. osebno legitimacijo 
št. 181, izdano od KLO Podgorje, okraj 
Prevalje, na ime: Fele Avgust, roj. 17. 
IX. 1909 v Šuartnem pri Slovenjem 
Gradcu št. 11 in zač. osebno legitimacijo 
št. 180.na ime Fele Jožefa, roj. 9. III. 
1920, Vitanje, okraj Konjice. S tem jih 
preklicujeva. 
4926 Fele Jožefa, Felo Avgust 

Ukradene so bile naslednje potroSni- 
šk nakaznice za tekstilije, izdane od 
krajevnega LO Stranice pri Slov. Ko- 
njicah na imena Fijavž Jožef, Julijana, 
Ljudmila, Olga, Marija, Bogomir, Jožefa, 
Frida in Adolf, nadalje zač. osebna iz- 
kaznica št. 198 na ime Fijavž Ljudmila, 
izdana od okrajnega odbora OF Slov. 
Konjice. S tem jih preklicujemo. 

Fijavž Jožef, FijaTŽ Julijana, 
Fijavž Ljudmila, Fijavž Olga, 
Fijavž Marija, Fijavž Bogomir, 
Fijavž Jožefa, Fijavž Frida, 

4930       Fijavž Adolf 
Izgubil sem zač. osebno izkaznico, iz- 

dano od KLO v Žalcu na ime Geister 
Ludvik iz Stolovnika pri Žalcu. S tem 
jo preklicujem. 
4938 Geister Ludvik 

Izgubljena je bila zač. osebna izkaz- 
nica štev. 316, izdana od KLO Turiška 
vas pri Slov. Gradcu na ime Glasenčnik 
Filip. S tem se preklicuje. 
4992 Glasenčnik Filip 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
št. 779, izdano-od MLO v Tržiču na ime 
Godnov Marija. S tem jo preklicujem. 
4845 Godnov Marija 

Izgubili smo osebno izkaznico in iz- 
kaznico OF, izkaznico RK, izkaznico soc. 
podpornega fonda in železničarsko le- 
gitimacijo na ime Gornik Ana in živil- 
ske nakaznice na ime Amon Miroslav, 
Darinka in Miroslav mL, vai iz Ljub- 
ljane, Mestni trg 7. S tem jih preklicu- 
jemo. 

Gonjik   Ana,   Amon   Miroslav, 
Amon Darinka in Amon Miro- 

4865       slav ml. 

Knjižica odeće i obuće br. 42920, iz- 
data od II. divizije KNOJa na ime po- 
ručnik Gvardjančić Stojan izgubljena je 
i oglašava se nevažećom. 
4831 Poručnik Gvardjančić Stcjan 

Vojna knjižica br. 934648, izdala god. 
1946 od komaade III. doma vojnih me- 
dicinaca u Ljubljani na imo Hadžiahme- 
tović Ismet izgubljena ;e i oglašava se 
nevažećom. 
4982 Hadžiahmetorić Ismet 

Ukradena mi je bila osebna légitima, 
cija, izdana od krajevnega odbora Glo- 
boko, potrošniška nakaznica IR št. 13699, 
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legitimacija OF in legitimacija del. or- ' 
ganizacije. S tem jih preklicujem. 

Harapin Maks, Blejska cesta, Ta- 
4909   borišče KID, Jesenice (Gor.) 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
023793 in kolesarsko knjižico z evid. št. 
tablice 234592, obe na ime Heuffel 
Franc iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
4972 Heuîîel Franc 

Vojno knjižico štev. 954.045, jzdano 
od štaba I. bataljona III. brig. II. Slo- 
venske divizije KNOJ na ime Horvat 
Pavla Anton, sem izgubil in jo s tem 
preklicujem. 
4872 Horvat Anton 

Izgubila sem izkaznico OF in legiti- 
macijo LMS,   obe na   ime   Hribovšek 
Irena, učiteljica v Dovžu, okraj Novo me- 
sto. S tem jih preklicujem. 
4838 Hribovšek Irena 

Izgubila sem zac. osebno izkaznico št. 
99, izdano od KLO Selce, okraj Trebnje, 
okrožje Novo mesto, z žigom >0krajni 
odbor Trebnje* na ime Ilnikar Angela 
iz DoL Kamenja št. 3. S tem jo prekli- 
cujem. 
4994 Ilnikar Angela 

Izgubljene so dvolastniške izkaznice 
in pogranične karte št. 0016, 0044 in št. 
0038, izdane od KLO Sovodenj, p. Go- 
renja vae na imena Jereb Anton, Jereb 
Anton, Jereb Uršula, ter jih s tem pre- 
kiicujemo. 

Jereb Anton, Jereb Anton, 
4907     •        Jereb Uršula 

Ukradene so mi bile: osebna izkaz- 
nica št. 044864 na ime Jernejčič Tere- 
zija, osebna izkaznica št. 059507 na ime 
Perhaj Ljudmila, legitimacija" OF na 
ime Jernej&ič Terezija Št. 1786; oblačil- 
ne nakaznice na ime Jernejčič Vladi- 
mir, Terezija, Jelka in Zakrajšek Tere- 
zija in živilske nakaznice na ista imena. 
S tem jih preklicujemo. 

Jernejčič Vladimir, Terezija in 
4885       Jelka, Zakrajšek Terezija 

Izgubil sem spričevalo H.a razreda 
drž. klasične gimnazije v Ljubljani za 
1. 1945/46. na ime Jesih Jakob iz Rud- 
nika pri Ljubljani. S tem ga prekli- 
cujem. 
4867 Jesih Jakob 

Izgubljene so bile potrošniške nakaz- 
nice štev. 095243 na .me Kampuš An- 
ton, Sodna vas, nadalje štev. 095244 na 
ime Kampul Marija, Sodna vas in štev. 
036396 na i • Kampuš Ivana, Sodha 
•••. S tem jih preklicujemo. 

Kampuš Anton, Kampuš Marija, 
«950   Kr.monš Irana 

Izgubila sem začasno osebno izkaz- 
nico št. 6474 in legitimacijo OF, izdani 
od okrajnega odbora OF Radgona na 
ime Karlo Genovefa iz Ločkega vrha, 
KLO Trotkova, okraj Radgona. Obe li- 
stini s tem preklicujem. 
4843 Karlo Genorefa 

Ukradena mi je bila osebna izkaz- 
nica, legitimacija OF in potrošniška na- 
kaznica na ime Majcen Josipina in po- 
trošniška nakaznica na ime  

ksander, oba iz Mokronoga. S tem jih 
preklicujeva. 

. Kastelic Josipina, 
4915 Majcen Aleksander 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO, četrt Šiška  na ime Kastelic 
Marija iz Ljubljane, Celovška 130. S tem 
jo preklicujem. 
4917 Kastelic Marija 

Ukradene so mi bile potrošniške na- 
kaznice na ime Kastelic Marija, Kaste- 
lic Marjan in Majcen Ciril in nakazili za 
blago na ime Kastelic Marija in Majcen 
Ciril, vsi iz Ljubljane, Celovška 130. 
S tem jih preklicujemo. 

Kastelic Marija, Kastelic Marjan, 
4916 Majcen Ciril 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 015.102 na ime Knafelj Franc, roj. 
12. IX. 1928, stanujoč na Jesenicah, 
Pejce 1. S tem jo preklicujem. 
4833 Knafelj Franc 

Uničen mi je bil indeks tehnične fa- 
kultete univerze v Ljubljani, izdan na 
ime Kocmut Branko iz Maribora. S tem 
ga preklicujem. 
4840 Kocmut Branko 

Izgubil eem začasno osebno izkaznico, 
izdano od bivšega KLO Stara vas in 
izkaznico za moško kolo (št. kolesa 
997425 znamke Puch), oboje na ime Ko- 
govšek Stanko, Izgorje 4, KLO Ziri. S 
tem obe izkaznici preklicujem. 
4834 Kogoršek Stanko 

Ukradena mi je bila potrošniška na- 
kaznica za industrijsko blago št. 209525 
na ime Kolč Marjeta, Muta št. 62 iti jo 
e tem preklicujem. 
4922 Kolč Marjeta 

Izgubila sva 2 oblačilni nakaznici, 2 
članski izkaznici OF, prometno knjižico 
za kolo in družinsko karto, vse na ime 
Kolšek Franc, rudar v Kasazah. S tem 
jih preklicujeva. 
4842 Kolšek Franc in Irana 

Izgubila eem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani   na   ime 
Koman Matilda iz Vižmarij pri St. Vidu. 
S tem jo preklicujem. 
4910 Koman Matilda 

Uničeno mi je bilo maturitetno spriče- 
valo drž. moškega učiteljišča v Ljub- 
ljani št. 11/1925 na ime Kopriva Ivan 
iz Razvodja'(Dalmacija). S tem ga pre- 
klicujem. n 
4906 Koprira Iran 

Izgubil eem zac. osebno izkaznico št 
1532, legitimacijo OF in železniško legi- 
timacijo na ime Kos Ivan iz Gradca 69 
pri Litiji. S tem jih preklicujem. 
4883 Kos Iraoi 

Preklicujem uničeno maturitetno spri- 
čevalo drž. ženskega učiteljišča v Ljub- 
ljani, izdano v šol. letu 1913/14. na ime 
Kovač Albina. 
4911 Korač Albina 

Izgubil eem evidenčno tablico s šte- 
vilko S-4815 za motorno kolo Puch, iz- 
dano od min. za lokalni promet v Ljub- 
ljani na ime Kovač Franc, Stranice pri 

••• • i•-    Slov. Konjicah. S tem jo preklicujem. 
Majcen Alo- 1 4906 Korač Franc 

Izgubila sem  potrošniško   nakaznico 
št. IR 06445 na ime Koželj Frančiška, 
Tržič, Glavni trg 18. S tem jo prekli- 
cujem. 
4846 Koželj Frančiška 

Preklicujem  izgubljeni   oblačilno jn 
živilsko izkaznico na ime Kranjc Jože,    . 
Erjavčeva 14. 
4957 Kranjc Jožo 

Izgubile so se osebna izkaznica io 
nakaznica za blago na ime Kržič Aloji ^ 
zija, nakaznica za blago na ime Leveč 
Ana in nakaznica za blago na ime Oko- 
liš Terezija, vse iz Nadleska, obč. Stan 
trg pri Rakeku. S tem jih preklicujemo. 

Kržič Alojzija, Lercc Ana, 
4973 Okoliš Terezija 

Izgubila sem začasno osebno izkaznico 
štev. 449, izdano od KLO Podgorje na 

ime Kuperti Fanika, ter jo s tem pre- 
klicujem. 

Kupcrti Frančiška, Zg. Podgorje 
4900 št. 43, p. Slovenj Gradec ,   . 

Izgubil   sem   osebno   izkaznico štev. 
043413, izdano od komande NM v Ljub; 
Ijani na ime Legat Stanislav iz Ljub- • 
ljane, Knezova 18. S tem jo preklicujem. 
4863 Legat Stanislav"1• 

Ukradeni so bili dokumenti osebnega 
avtomobila »Aero« štev. S-0269. S tem 
jih preklicujemo. ..-.-;• 

Mestno  prevozno  podjetje 
4837 »Meprom«, Ljubljana" •: 

Izgubila  sem  železniško legitimacijo 
št. 121969, izdano dne 31. VII. 1945 s* 
moje ime in jo 6 tem preklicujem.    .< 

Mcrhar Marjeta,-,-/! 
4997 Studenci pri Maribôtfj1 

t 'M ' * 

Ukradena ini je bila osebna izkaznic 
in legitimacija OF na ime Metlièar'M^ 
rica z Jesenic (Gor.), Blejska c. 32. p 
tem jo preklicujem. /«,;'•" ' 
4873 Metličar Marica - 

Izgubil sem delavsko izkaznico. štet« 
24.612, jzdano od KLO Lucova dne{2?- 
XI. 1945. S tem jo preklicujem.    rvy 
4985 Mezlar Josip, Lucova 3° 

Izgubila sem člansko izkaznico OF.sj- 
357645, izdano od 0L0 0F v PrevaljaH 
na ime Mezner Kristina, trafikant}11!3 

v Guštanju. S tem jo preklicujemi,„..;;
:. 

4830 Mezner Kristina: 

Mihelič Simon, vojaški referent okraj- 
nega LO Kranj, eem izgubil svojo oseb- 
no, OF, mladinsko in šofersko izkaznico, 
orožni list, vojaško potrdilo o odvzem« 
motornega kolesa znamke >Fhcbl 

200 cem * žigom —• »Relejno stari}?6 • 
Slovenije — štab IV. relejnega sektorja*, 
s podpisom nam. komandanta »Vane« 
in še nekaj listin manjše vrednosti.'Y66 

listine so izdane na gornje ime. S tem 
jih preklicujem. 

Mihelič Simon, vojaški ;rei« 
4968 okraj. LO Kranj"';',;• 

Uničeno mi je bilo spričevalo nižjega 
tečajnega izpita I. drž. realne gimnazij? 
v Ljubljani iz 1. 1939. na ime MikclV 
Dane iz Rpdražice.   S tem  ga  preku* 
cujem. 
4941 Mikolič DAB» 
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. Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
081842, izdano od komande NM v Ljub- 
Jjani na ime Modic Frančiška iz. Ljub- 
ljane, Svetokriška 3. S tem jo prekli- 
cujem 
4893 ' Modic Franziska 

- Ukradena je bila izkaznica vojnih in- 
validov na ime Mrak Frankska, roj. 
8. III. 1883 v Oselici pri Žireh. S temjo 

'   preklicujem. ,  ,,     vw. 
4853 Mrak Frančiška 
; Ukradene so mi bile osebna izkaznica 
št.'< 046460, legitimacija OF, izkaznica 

VZMS in izkaznico RKS, nadalje 3 potros- 
. niške nakaznice in 4 nakaznice za blago, 

nakaznice za mleko in nakaznice za no- 
seče žene, vse na ime Muha Antomja 
Por. Furlan iz Ljubljane, Mariborska it. 
Stem jih preklicujem. 
4934 Muha Antonija por. Furlan 

• izgubila  sem  potrošniško nakaznico, 
izdano od MLO, četrt Tabor, na ime Mu- 

-rovec Evica iz Ljubljane, Sv. Petra c. t J. 
• tem jo preklicujem. _. . 
4995 Murovec Evica 

; Izgubil sem oblačilne nakaznice moje 
•  družine, in sicer 5 komadov • in 1 kom. 

ID kategorije ter oblačilno nakaznico • 
na ime Slabe Ana iz Logaških fibers 
st.'47. Izdane ?o bile od KLO Gor. Lo- 

. gatec. S tem jih preklicujem. 
,   4898 Pagode Franc 

,-" Izgubil sem legitimacijo, izdano v 
coni 'A — Trst in vojaško knjižico ter 
oblačilno nakaznico IR 13007 na ime 
Nafdin Livio, sedaj v Novem mestu. S 
tem jih preklicujem. . ' ,. . 
4970 Sardin Livio 

"'^gubila se je e vid. tablica št. S-1300 
tovornega avtomobila »Dodge«, izdana 
°ci;min. za lokalni promet v Ljubljani 
••' ime »Navod« prometni odd., direK- 
<% Ljubljana. S tem jo preklicujemo. 
4903 s.Navod«, Ljubljana 

.Vojna knjižica br. 556356, izdata od 
?• tenkovsko div. na ime • NeSovic Miloš 
zgubljena je i oglašava se nevažećom- 
4960     ' NeSović Miloš 

•Izgubljena je vojaška knjižica br. 39097 
?a ime Nikolić Radomir. Time se ogla- 
šava nevažećom. 

Nikolić Radomir, 
4991 Vojna •<>5^ Škofja Loka 

' -Izgubil sem zač. osebno izkaznico št 
l4 in legitimacijo OF, izdano od KLU 
X .Mengšu, obe na ime Pahor Rudolf w 
uPatjega sela, okraj Gorica. S tem jin 
Preklicujem. 
4894 Pahor Rudolf 

.•Izgubil  sem  maturiletno   spričevalo 
7rz. klasične gimnazije v Mariboru iz 
J: 1938. na ime Pajk Stanislav iz Ljub- 
jane. S tem ga preklicujem. 

4896 Pajk Stanislav 

vvizgubila sem potrošniško.nakaznico 
& 24240, izdano od KLO v Mostah: pn 

••ftomendi na ime Peterlin Ivanka • wOät g . Komeudi., s tem jo prekli- 
cem. , 
4858              -             Peterlin Ivanka 

Izgubila  sem  osebno izkaznico štev. 
044079, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Petkovšek Mira iz Celja 
S tein jo preklicujem. 
4802 Petkovšek Mira 

Izgubili smo potrošniške nakaznice za 
industrijske proizvode za nakup v celj- 
skem okrožju na imena: Pevec Antonija, 
št. 108829 IG, Pevec Martin, št. 108830 
IG, Pevec Vili, št. 059161 ID, in legi- 
timacijo OF št. 243919 na ime Pevec 
Antonija, vsi iz Šmarja pri Jelšah. S 
tem jih preklicujemo. 

Pevec Antonija, Pevec Martiu, 
4901       Pevec Vili 

Izgubil sem spričevalo o završnem iz- 
pitu na bivši L deški meščanski šoli na 
Prulah v Ljubljani, izdano 1. 1931. na 
ime Podlogar Anton iz Dolenje vasi pri 
Ribnici (Dol.). S tem ga preklicujem. 
4869 Podlogar Anton 

Izgubil sem spričevalo II. c razreda 
I. moške realne gimnazije v Ljubljani 
za 1. 1945/46. na ime Polak Marijan iz 
Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
4955 Polak Marijan 

Izgubil sem spričevalo o višjem tečaj- 
nem izpitu I. drž. klasične gimnazije v 
Ljubljani iz 1. 1939. na ime Porovne 
Franc iz Glinj 12, KLO Zalog pri Cer- 
kljah (Gor.). S tem ga preklicujem. 
4868 Porovne Frane 

Naslednje oblačilne potrošniške izkaz- 
nice, ki so bile izdane od KLO Lesko- 
vec, in sicer: 

na ime Potočnik Jožef Strmec 1 št.. 
IG 264314, 

na ime Potočnik Terezija Strmec 1 
št. IG 264313, 

na ime Potočnik Katarina Strmec 1 
Št. IG 264311, 

na ime Potočnik Marija Strmec 1 
št. IG 204310,' 

na ime Potočnik Gera Strmec 1 št. 
IG 264309, 

na ime Potočnik Ana Strmec 1 št. 
IG 264308, so ini bile ukradene in jih 
preklicujem. 

Potočnik Jožef, Strmec 1, 
4792 p. Sv. Andraž v Halozah 

Izgubila sem osebno, in izkaznico OF, 
živilsko in nakaznico za mleko, vse na 
ime Potokar Fani iz Ljubljane, Gregor- 
čičeva 30. S tem jih preklicujem. 
4859 Potokar Fani 

Izgubil sem evid. tablico št. S—1380, 
izdano od min. za   lokalni   promet v 
Ljubljani na ime Potrč Stane iz Ljub- 
ljane.. S tem jo preklicujem. 
4937 Potrč Stane 

-Izgubili so se originalni računi in ori- 
ginalne priloge mojega obračuna v zne- 
sku din 58.971.80, naslovljeni na Ko- 
mando mesta Maribor ter jih e tem pre- 
klicujem. 

Povodnik Josip, 
4884 hotel »Novi svete,4 Maribor 

Izgubil sem nakaznico za kurivo št. C 
019977, izdano od MLO, odsek za pre- 
skrbo, na ime Prinčič.Karl iz Ljubljane, 
Grajska planota. S tem jo preklicujem. 
4947 Princič Kari 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
053035, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Pristovnik Ciril iz Ljub- 
ljane, Hruševska c- 24. S tem jo pre 
klicujem. 
4852 Pristovnik Ciril 

Izgubil sem evid. tablico št. S-0813 
za motorno kolo, izdano od min. za notr. 
zadeve — uprava NM v Ljubljani na 
ime Pucihar Anton iz Ljubljane. S tem 
jo preklicujem. 
4854 Pucihar Anton 

Izgubil sem osebno legitimacijo štev. 
010190,   izdano od  KLO   Šmarjeta  ob 
Pesnici in jo s tem preklicujem. 
4876 Repnik Anton, Ložane 10, 

Šmarjeta ob Pesnici 
Izgubil sem spričevalo III. razr. I. drž. 

deške mešč. šole v Mariboru, izdano v 
šol letu 1924/25. na ime Ribič Ivan, 
roj! 27. IV. 1911 v Mariboru. S tem ga 
preklicujem. 
4841 Ribit Ivan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani   na   ime 
Rome Stanko iz Ljubljane. S tem jo pre- 

• klicujem. 
4912 Rome Stanko 

Vojna knjižica br. 556762; izdata od 
I. tenkovske divizije na ime Rulj Djor-. 
djë izgubljena je i oglašava se neva- 
žećom. 
4961 Rulj Djordje 

Izgubil sem osebno izkaznico, potroš- 
niško nakaznico, legitimacijo OF in do- 
kumente iz Francije na ime Semrov 
Franc z Rakeka žt. 78, S tem jih pre- 
klicujem. - 
4955 Semrov Franc 

Ukradene so mi bile potrošniške na- 
kaznice za industrijske proizvode, izda- 
ne od krajevnega LO Letuš na ime: 
Skruba Ferdo št. IR 13.151, Škraba He- 
lena IG 30.732, Skruba Slavka IG 30.733, 
Grabner Pavla IG 30.734, Grabner Vera 
ID 12.298, stanujoči vel v Letušu. Nave- 
dene, listine s tem preklicujemo. 

Skruba Ferdo, Helena, Slavka ia 
4996   Grabner Pavla in Vera 

Uničenj so nam bile potrošniške obla- * 
čilne nakaznice IR št. 64234 na ime Sliv- 
njek Viktor,--IG št. 183546 na ime Sliv- 
njek Karolina, ID št. 063787 na ime 
Slivnjek Rela*,. ID. št. 063788 na ime Sliv- 
njek Štefan,.,vsi iz Gorice, p. PuconcL 
S tem jihjpreklicujemo. 

^Slivnjek Viktor, Slivnjek Štefan, 
4986   SUvnjek Karolina, Slivnjek Bela 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdaHO 
od KLO, Pobrežje pri Mariboru na ime 
Spiler. Jožef iz Vidma pri Krškem. S 
tem jo preklicujem. , 
4773 , Spiler Jožef 

Izgubil šem šofersko legitimacijo, iz- 
dano od odseka za cestni, promet v 
Ljubljani na ime Stanjkò Jernej iz La- 
zov, pri Tuhinju. S tem jo preklicujem. 
4918   ••>••', Stanjkò Jernej 

Potrošniška nakaznica za industrijske 
proizvode za" mariborsko okrožje, kate 
go'rija IG št. -130.864. glaseča se na ime 
Šteleer Jera.: roi 8. III. 1899, stanujoča 
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Sv. Lenartu v Slov. gor.,   Ptujska cesta 
39, ki mi je izginila, se preklicuje. 
4933 Stclcer Jera 

Izgubil sem evidenčno tablico svojega 
r>otornega kolesa z ev. številko S-6233, 
izdano dne 30. X. 1945 od prometnega 
odseka okrožnega OF za mariborsko 
okrožje. S tem jo preklicujem. 

Dr. Strašek Anton, 
47C7 Hoče 33 pri Mariboru 

Podpisani • s   tem   preklicujem   ori- 
ginalne račune,  • sicer  račun  za  •. 
kraiško brig, z dne 21. VIII. 1945 in ra- 
čun za KLVP z dne 20. VII. 1945. 
4336 Strbenc Mihael 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
157, izdano od KLO Leskovec v Halo- 
zah na ime Stubičar Milan, Zg. Lesko- 
vec 25 in jo s tem preklicujem. 

Stubičar Milan. Zg. Leskovec 25, 
4874   p. Leskovec v Halozah pri Ptuju 

Ukradena mi je bila osebna izkaz- 
nica, izdana od komande NM v Ljubljani 
na ime Škof Antonija iz Ljubljane, 
Groharjeva 30. S tem jo preklicujem. 
4919 Škof Antonija 

Izgubili smo potrdilo o dodelitvi spo- 
znavno tablice št. S-2126 za tovorni avto 
>Magirus«, izdano od min. za lokalni 
promet v Ljubljani na ime Škofjeloška 
predilnica iz Škofje Loke, S tem ga pre- 
klicujemo. 
4887 Škofjeloška predilnica 

Izgubila sem osebno izkaznico na ime 
Sober Elizabeta, Zg. Ščavn.ca 72, KLO 
Zg. Ščavnica, okraj Radgona. S tem jo 
preklicujem. 
4969 Sober Elizabeta 

Vojna knjižica br. 679806, izdata sep- 
tembra 1945. god. od štaba 43. divizije 
na ime potporučnk Šormaz Gojko iz- 
gubljena je i oglašava se nevažećom. 
4999 Scrmaz Gojko 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica 
št. 3521/40,  izdana od NO v Splitu na 
ime Špan Jože iz Ljubljane. S tem jo 
preklicujem. 
4839 Span Jože 

Uničeno mi je bilo spričevalo I. razr. 
meščanske šole v Šoštanju iz 1. 1930/31. 
na ime Terče Franc. Bele vode pri Šo- 
štanju. S tem ga preklicujem. 
4954 Terče Franc 

Podpisani sem izgubil zač. osebno iz- 
kaznico štev. 391/45, izdano od odbora 
OF v DoL Lendavi in jo a tem prekli- 
cujem. 

Török Franc, 
4779   ßaberje št. 111 pri Dol. Lendavi 

Ukradeni so bili dokumenti osebnega 
avtomobila ^Opel-Super« reg. št. S-6002 
na ime Tovarne kovin. Slov. Bistrica. 
S tem jih preklicujemo. 

Tovarna kovin, 
4777 SIOT. Bistrica 

Ukradena je bila potrošniška nakaz- 
n;ca IG štev. 25054 na ime Skamlič Ma- 
rija, Tro tko va 23. S tem se preklicuje. 
4756 KLO Trotkova 

Izgubil sem potrošniško nakaznico, iz- 
dano od MLO, četrti Vič pri Ljubijan 
na ime Tupy Otmar iz Ljubljane, Gerbi- 
čeva 7. S tem jo preklicujem. 
4S57 Tupy Otmar 

Izgubila sem začasno osebno izkaz- 
nico na ime Osterman Mart.na, Jelše 
KLO Št Peter pri Novem mestu. S tem 
jo preklicujem. 

Ucman Martina roj. Ostcrnmn, 
4848   Dobovo, št. Peter pri Nov. mestu 

Podpisana preklicujem izgubljene po- 
trošniške nakaznice IG št. 45812, 45809, 
45808 in 45807, izdane od KLO Prekopa. 

Vajccr] Alojzija, 
4905 poseslnica,  Ceplje-Vransko 

Ukradeni sta nama bili nakaznici za 
tekstili je, glaseči se na imen: Vanovšek 
Jožef in Vanovšek Amalija, Križevec 
št. 7, izdani od KLO Stranice pri Slov. 
Konjicah. S tem jih preklicujeva. 

Vanovšek Jožef 
4881 Vanovšek Amalija 

Izgubil sem spričevalo I V.a razreda 
deld. meščanske šole v zavodu Lichten- 
turn v Ljubljani št. 154, izdano na ime 
Vavpotič Tatjana iz Ljubljane. S tem ga 
preklicujem. 
4839 Vavpotič Tatjana 

Vojna knjmea br. C70765, izdata na 
ime  Videnšek   Anton   izgubljena  jo  i 
oglašava-se nevažećom. 
4983 Videnšek Anton 

Izgubila  sem  potrošniško nakaznico, 
izdano na ime Vidovič Angela iz Kam- 
nika. S tem jo preklicujem. 
4754 Vidovič Angela 

Izgubil sem potrošniško nakaznico št. 
IG   22G03S,    izdan od KLO   Leskovec, 
okraj Ptuj in jo preklicujem. 
4944 Vidovič Franc 

Maturitetno ' spričevalo (višji tečajni 
izpit), ki mi ga je •• moje ime izdalo 
ravnateljstvo bivše državne realke v 
Mariboru leta 1926., sem izgubil in ga 
s tem preklicujem. 

Vodcnik   Milan,   nameščenec 
4778 podružn. »Navoik-a, Maribor 

Izgubljeni su slijedeći vojni dokumen- 
ti, koji se oglašavaju nevažećima: 

vojna knjižica br. 60300G na ime Jaci- 
mović Milovan, 

vojna knjižica br. G04824 na ime Bo- 
droza V. Milan, 

vojna knjižica br. 614074 na ime Ja- 
nuzović I. Ljuban, 

vojna knjižica br. 2/0313 na ime Pe- 
rus ek F. Franc, 

vojna knjižica br. 772531 na ime Kav- 
čič F. Jožef, 

vojna knjižica br. nepoznat i uverenje 
o demobilizaciji, izdatò od kde. I. ten- 

kovske H. motorizovane brigade 27. no- 
vembra 1945. g. na ime Alidjić Saline 
Sali, 

vojna knjižica br. 037613 i uverenje o 
demobilizaciji, izdalo cd H. divizije 
KNOJa. personalni otsek. kao hranioc, 
na ime Crkvenik Alojzija Danilo. 

vojna knjižica br. 810484 i uverenje o 
demobilizaciji, izdato 10. X. 1945. go- 
dine, na ime Jelnikar Franca Alojz, 

vojna knjižica br. 066021 na ime KU- 
nar Franca Tomaž. 

vojna knjižica br. 685461 na ime Bla- 
žič Josip. 
4866      Vojna pošta 10.162/z Ljubljana 

Izgubila sem osebno legitimacijo, i2" 
dano od KLO Stranje na ime: Zamljen 
Antonija iz Perovega 6, p. Kamnik ter 

jo s tem preklicujem. 
Zamljen Antonija, > . 

4987 Perovo 6, p. Kamnik 
Ukradeno mi je bilo osebna izkaznica, 

legitimacija OF, izkaznica RKS, potroš- 
niška nakaznica in nakaznica za blago, 
vse na ime Zdešar Stanislava z Viča, 
Vidičeva c. 6. S tem j;h preklicujem. 
4913 Zdešar Stanislava 

Izgubil sem odhodno spričevalo 'trg- 
gremijalne   šole v Ljubljani   na   in'9 

Ziheri Milan  iz Ljubljane.  S tem  ga 

preklicujem. 
4772 Zihcrl Milan 

Izgubil sem potrošniško nakaznico & 
ind. proizvode št. 0275, izdano od MLO, 
četrt Moste pri Ljubljani na ime Zore 
Anica fz" Most, Marinčičeva 3. S tem 3° 
preklicujem. 
4774 Zore Anica 

Izgubljene so potrošniško -nakaznic« 
na imena: Zeleznikar Marija IG 068324, 
Krhin Alojz IR 023723, Krhin Štefanija 
IG 068080, izdane od okrajnega hv 
Kranj. S tem jih preklicujemo. 

Zelcznîkax Marija, Krhin Alojz» 
4902       Krhin Štefanija 

Ukradene so mi bile osebna izkazni- 
ca, izkaznica OF in -izkaznica za kolo- 
Listine so bile izdane od KLO Loma- 
noše na ime Zelko Helena in jib s te»1 

preklicujem. 
Želko Helena, 

4948 Lomanoše, p. Gor. Radgona 

Izgubil eem zač. osebno izkaznico št 
78S2, legitimacijo OF, kolesarsko izka2> 

nico in železničarsko legitimacijo, vse 
na ime Zendar Frauc iz Trzina. S tem 
jih preklicujem. 
4971 Žendar Franc 

Izgubil sera 2 (dve) osebni izkaznici 
na im0 Znidarič Franc in ZnidaričAna, 
štev. 5 in 6, izdani od okraja Ptuj, od- 
sek za notranje zadeve, člansko izkaz- 
nico Nabavne in prodajne zadruge Bu* 
kovci, potrdilo za kolo, št. 300661, znam- 
ka Starkenburg. Članska izkaznica i|* 
potrdilo za kolo se glasita na ime £m." 
darič Franc, Sobetinci št. 30, okraj Ptuj- 
S tem j'h préklicujem. 
4988 ŽnidariČ Franc 

Založba; .Durava li nui nera USIAJJÌBì •••••; üchat Roberti tiska tiul.ar.na »Merkur« d. d. — vet % Li ubijani. 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Letnik •. Priloga k 78. kosu z dne 18. decembra 1946. Številka 78. 

Sodna oblastva 
Oklici 

To 931/46-2 50•0 

Marčič Ivan, kovaški pomočnik v 
. podigracu pri Zg. Sv. Kungoti, je vlo- 
žil -zoper Marčič Matildo roj. Stumber- 
8er, pomožno delavko, nazadnje v Ber- 
linu, SW C8, Wilhelmstrasse 4, sedaj ne- 
bnega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. , 
Ä Ustna razprava je razpisana na dan 
21. decembra 1046 ob 8. uri pn tem 
sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče tožcnke ni znano, ji 
**iišče postavlja za skrbnika na čin lov. 
•Kieza Jožeta, sodnega tajnika # pri 
°krožnem sodišču v Mariboru, ki jo bo 
2a«topal na njene stroške in na nje- 
•• nevarnost, dokler se sama ne javi 
aU no imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dno 6. decembra 1946. 

To 988/46-1 * •061 

Bednaršek Jožefa, delavka v Marino- 
*u. Meljska 76, jo vložila zoper Bed- 
fiarška Andreja, delavca, sedaj nezna- 
na bivališča, tožbo na razvezo .zaJio- 
*>a. 
h Ustna razprava je razpisana na dan 
21- decembra 1946 ob 8.30 uri pn tem 
Kti'šču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
§°dišče postavlja za skrbnika na cm tov. 
Kneza    Jožeta,   sodnega    tajnika    pn 
OlTr.,v,-. __   ,.l» »T„_ 1•••1      Iri    fTo     DO ok kožnem sodišču v Mariboru, ki ga po 
Vstopal na njegove stroške in na nje- 
Uovo nevarnost, dokler se sam no javi 
al1 ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. decembra 1946. 

: To 1011/46 .* '     5057 

' ' Mohorko (Mihurko) Vinko, mizarski 
Pomočnik, je vložil zoper Mohorko (Mi- 
«urlco) Terezijo roj. Jan, gospodinjo, 
8edaj neznanega bivališča, tožbo na raz- 
Vejo zakona. 
• Ustna razprava je razpisana na dan 
^1- decembra 1946-ob 9.30 uri •• tem 

• ^iSču. soba št. 84/11. 
Ker bivališče toženko ni znano, Ji 

Sodišče postavlja za skrbnika na čin tov. 
^neza Jožeta, sodnega tajnika _ pn 
Rožnem sodišču v Mariboru, ki jo oo 
^stopal  na  njene stroške  in  na nje: 

•£° nevarnost, dokler se sama ne javi 
ai1 ne imenuje pooblaščenca. . 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. decembra 1946. < 

To 1013/46 * •     •0•2 

'véhar Gîzela roiona Maučec. fosp"d-. 
nJa v Muràlci Soboti. Aškerčeva ulica. je. 

Objave 
vložila zoper Veharja Ferdinanda, elek- 
tričarja v Murski Soboti, sedaj neznane- 
ga bivališča,4tožbo na razvezo zakona. 

Ustna razprava je razpisana na dan 
21. decembra 1946 od 9.50 uri pri tem 
sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
sodišče postavlja za skrbnika na čin tov. 
Kneza Jožeta, sodnega tajnika pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njegove stroške in na nje- 
govo nevarnost, dokler se sam ne javi 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 6. decembra 1946. 

To 1024/46—2 505Ó 
Škrinjar Elza roj. Sandor, tov. delav- 

ka v Studencih, Kralja Petra c. 18., je 
vložila proti Škrinjarju Ivanu, pomož. 
delavcu v Hotinji vasi št. 80, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo radi razveze 
zakona. 

Ustna razprava je razpisana na dan 
27. decembra 1946 ob 8. uri pri tem 
sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
sodišče postavlja za skrbnika na čin tov. 
Kneza Jožeta, sodnega tajnika pri 
okrožnem sodišču v Mar.boru, ki ga bo 
zastopal na njegove stroške in na nje- 
govo nevarnost, dokler se sam ne javi 
ali ne.imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, ođđ. I., 
dne 5. decembra 1946. 

To 1025/46-2 5056 
Kukovec Marija roj. Fujs, brusilka v 

Mariboru, Mlinska ul. 5, je vložila pro- 
ti Kukovcu Vinku, tov. delavcu.v Ma- 
riboru, Beograjska ul. 32, sedaj nezna- 
nega bivališča, tožbo na razvezo zako- 
na. „ 

Ustna razprava je razpisana na dan 
27. decembra 1946 ob 8.30 uri pri tem 
sodišču, soba št. 84/11. 

Ker bivališče toženca ni znano, mu 
sodišče postavlja za skrbnika na čin tov. 
Kneza Jožeta.. sodnega tajnika pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, ki ga bo 
zastopal na njegove stroške in na nje- 
govo nevarnost, dokler se sam ne javi 
ali ne imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče T Mariboru, odđ. I., 
dne 5. decembra 1946. 

I Sp 326/46^  . 5040 
Uvedba postopanja za progla- 

sitev za mrtvega 
Hueber Bruno, roj. 6. I. 1916, po po- 

klicu delavec, nazadnje stanujoč, v Sto- 
govcih, se je leta 1942. v nemški vojski 
.udeležil bojev na ruski fronti; zadnje 
obvestilo jè prejela njegova žena Hue- 
ber Marija cd njega meseca junija 1942; 
,od tistikrat dalje pa je neizvesten. Nje- 

gov komandant je sporočil ženi Hueber 
Mariji, da se je Hueber Bruno udeležil 
borb pri Velikiji-Luki ter da je od ta- 
krat dalje pogrešan. 

Ker je tedaj verjetno, da bo nastopila 
zakonita domneva smrti, se uvede ••^ 
prošnjo pogrešančeve žene Hueber J'a-" 
rije roj. Serec, delavke v Stpgovcih, | o- 
stopanje za proglasitev za mrtvega 1•• 
se izdaja poziv, da vsakdo, komur je kaj 
znano o pogrešancu, javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku Čelharju Ivanu, 
sodnemu uradniku v Gor. Kadgoni, do 
1. aprila 1947. 

Hueber Bruno se poziva, da se zg7a- 
si pri podpisanem sodišču ali sicer l.a- 
ko javi. 

Po 1. aprilu 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 9. decembra 1946. 

I Sp 323/46 * 5041 
Uvedba postopanja v dokaz 

smrti 
Kocbek Rudolf, roj. 3. III. 1915 na Plo- 

deršnici, sin Kocbeka Feliksa in Ane 
roj. Lubej, delavec, nazadnje bivajoč pri 
Mariji Snežni, je bil leta 1943.^ prisilno 
mobiliziran v nemško vojsko in ée je 
udeležil bojev na ruski fronti. Njegova 
žena Kocbek Ana je dobila zadnje poro- 
čilo cd njega meseca decembra 1944, 
njegov komandant pa je baje 1. XII. 
1944 sporočil, da je pogrešanec dne Î5. 
XI. 1944 padel pri Bodruzalu v Besld- 
dih in da je bil tam tudi pokopan. 

Ker je tedaj verjetno, da je Kocb »k 
Rudolf umrl, se uvede na predlog \ o- 
grešančeve ženo Kocbek Ane, gospodi- 
nje v Stogovcih št. 42, postopek v dok iz 
smrti pogrešanca in se mu postav; /• 
skrbnico njegova žena Kocbek Ana, go- 
spodinja v Stogovcih št. 42, p. Apače. 

Vsakdo; komur je kaj znano o pogie- 
sancu, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljeni skrbnici do 1. IV. 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov se bo odločilo o dokazu smrti. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
dne 9. decembra 1946., 

I Sp 205/46—6 •028 

Uvedba postopanja v dokaz 
smrti 

' Kurnik Jože, rojen 17. III. 1903, za- 
konski sin Jerneja in Uršule, mali po- 
sestnik iz Ljubije št. 81, je bil 1. mar- 
ca 1943 mobiliziran v nemško vojsko. 
Nazadnje je služboval v Holandiji v me- 
stu Haagu pri pomožni policiji. Dne 9. 
aprila 1945 je nameraval dezertirati in 
bil na begu baje od Nemcev ustreljen. 



Stran 542 / aw. ••' 

Od tistega &uäa • ni več Javil In Je te- 
daj verjetno, da je umrL 

Zaradi tega »e na predlog Kurnik 
Amalije, male poseetnlco iz Ljubije St. 
81, uvedo postopek • dokaz smrti po- 
grešanega ter ee mu postavlja imenova- 
na Kurnik Amalija za skrbnico. 

Vsakdo, ki mu Je kaj znano o pogre- 
šanem, ee poziva, da javi to podpisane- 
mu sodišču ali skrbnici do 81. januarja 
1947. 

Po preteku tega roka io. izredbi dofca- 
eov se bo izdala odločba. 

Okrajno sodišče Y Gornjem grada 
dne 11. decembra 1945. 

* 

Uvedbe postopanja za progla» 
gitev za mrtve 

Ok 96/46-2 6073 
Bizilj Jakob, roj. 28. VI. 1907, 8ln Bl- 

zilja Janeza in Marije roj. Vidmar, 
kmet, nazadnje stanujoč v Gor. Dobravi 
št. 21, KLO Peče, je odšel v februarju 
1944 v NOV. Bil je na Dolenjskem, kjer 
je baje padel v bojih. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove matere Bizilj Mari- 
je, prevžitkarice iz Gor. Dobrav« St. 21, 
uvede postopanje za proglasitev za mr- 
tvega in se izdaja poziv, da ee o pogre- 
šanem poroča sodišču ali s tem postav- 
ljenemu skrbniku Klemenčiču Ivanu, 
zvaničniku v Kamniku. 

Bizilj Jakob se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče • Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 92/46—8 •080 
Breznik Lovro, roj. 18. VIII. 1908, sin 

Breznika Valentina in Marjete roj. Kerč, 
krojač, stanujoč na Viru, je v avgustu 
1941 pobegnil v Ljubljano. Tam ga je 
dne 24. I. 1944 ugrabila >Črna roka« in 
je izginil brez sledu. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove matere Breznik Mar- 
jete, gospodinje z Vira št. 59, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešancu po- 
roča podpisanemu sodišču ali 8 tem po- 
stavljenemu skrbniku Klemenčiču Ivanu, 
zvaničniku v Kamniku. 

Breznik Lovro se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o eebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

OkraJHo sodišče • Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 106/46-2 6096 
Breznik Jože, roj. SO. I. 1913 v Rafol- 

čah, KLO Prevoje, sin 3reznik Jožefe, 
zidar, Rafolče št. 25, je odšel 1. IV. 1944 
v NOV. Bil je na Štajerskem, v okolici 
Gornieea grada. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove matere Breznik Jo- 
žefe, kmetice iz Rafolč št. 25, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in se 
izdaja poziv, da ee o pogrešancu poro- 
ča sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v 
Kamniku. 

Breznik Jože se poziva, da ee zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 16. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 78/46—2 * 5074 
Brodar Valentin, roj. 6. XII. 1918 v 

Gor. Dobravi, KLO Moravče, kmečki hin 
iz Zg. Dobrave št. 23, sin Brodarja An- 
tona in Antonje roj. Mrčun, je moral 
ob okupaciji na Koroško na prisilno de- 
lo. Tam so ga v letu 1941. aretirali in 
poslali v Begunje, od tam v Auschwitz, 
kjer je baje leta 1942. umrl. 

Ker je potemtakem podana domneva, 
da je nastopila smrt, se na predlog nje- 
govega očeta Brodarja Antona, kmeta iz 
Zg. Dobrave št. 23, uvede postopanje za 
proglasitev za mrtvega in ee izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Kle- 
menčiču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Brodar Ivan se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi, 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamnik« 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 103/46-2 * 5065 
Capuder Anton, roj. 13. VI. 1925 y 

Rafolčah, KLO Prevoje, sin Capudra Ja- 
neza in Marije roj. Pogačar, mizarski 
pomočnik iz Rafolč št. 21, je odšel 12. 
X. 1943 v NOV. Nazadnje je bil na Po- 
horju in je baje tam padel v bojih. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove matere Capuder Ma- 
rije, gospodinje iz Rafolč št. 21, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču aH e tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Capuder Anton se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 12. decembra 1916. 

Ok 234/46—4 4914 
Amortizacija 

Na prošnjo Rahneta Leopolda, kmeta, 
Vinje, 9, pošta Dolsko, ee uvedo posto- 

panje za amortizacijo zdolaj navedene 
vložne knjižice, ki je ••••••• baje Pre* 
šla ter se nje imetnik poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih po objavi oklica v 
Uradnem listu svoje prance, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da s° 
vrednostni papirji brez motu 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica št. 321 Ljudske po- 

sojilnico pri Sv. Heleni r. z. % n. j. ~~ 
prevzemn-k Kmetska posojilnica iju°" 
ljanske okolice v Ljubljani — glaseča 
se na ime Rahne Leopold s stanjem diu 
DFJ 1917.54. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. novembra 1916. 

0k 167/46-6 4962 . 

Amortizacija 
Na prošnjo Zobec •••• roj. Novotnyf 

Beograd, Vojvode Milenka 41, se uvede 
postupanje za amortizacijo zdolaj nave- 
denih hranilnih knjižic, ki so neznano- 
kam prešle, ter se njih imetnik poziva, 
da uveljavi v dveh mesecih po objavi 
oklica v Uradnem listu svoje pravice, 
eicer bi so po prečku navedenega roka 
izreklo, da so ti vrednostni papirji brc* 
moči. 

Oznamenilo hranilnih knjižic: 
1. Mestne hranilnice ljubljanske: 
št. 784 s stanjem 3.810.— din na in*8 

Novotny Terezija, 
št. 112544 s stanjem 3.208.82 din na 

ime Robert, 
št. 192.171 s stanjem 4.672.94 din n* 

ime Novotny Terezija, 
št. 192.861 s stanjem 9.971.42 na im« 

Novotny Terezija. 
2. Ljudske posojilnice v Ljubljani: 
št. 89.233 s stanjem 14.541.96 din n* 

ime Novotny-Zobec Ana, 
št. 91.177 e stanjem 4.628.32 din n« 

ime Novotny Terezija por. Eciter, 
št. 80.638 s stanjem 2.084.61 din n* 

ime Peter Zobec, 
3. bivše Hranilnico ljubljanske pokra- 

jino v Ljubljani: 
št. 352412/1661 s stanjem 561.— din 

na imo Any. 
Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 28. novembra 1946. 
* 

VI Sp 461/46-4 4757 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Cokla Draga, trgovca 

v Podvelki, ee uvede postopanje rad1 

amortizacije spodaj navedenih vrednot- 
nic, ki jih je prosilec baje izgubil, ter 
se njih imetnik poziva, da uveljavi syo- 
je pravico v dveh mesecih po objavi * 
Uradnem listu, sicer se bo po preteku 
tega roka izreklo, da so vrednotnice iz- 
gubile svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnic: 
dve delnici >Go»tiiničarske pivovarne 

d. d. v Laškem< štev. 01.075 in 01.076 v 
nominalni vrednosti po din 500.—, sku* 
paj din 1.000.—; 

pet prejemnih polic >Ljudske 6ani°* 
pomoči v Mariboru«:, glasečih se Ba 

ime Vusser Franc., posestnik, Sladka 
gora, in sicer: 
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štev. 1397 A/IV z3 din 1.000.—, 
štev. 1527 B IV za d.n 2.O0O.—, 
štev 1833 .VII za din 1.030.—, 
Štev 2374 B'II za din 2.000.—, 
štev. 1824 C'IV za din 4.000.—. 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 22. novembra 1916. 

I Sa 241/46-3 4827 

Amortizacija 
Na prošnjo Franka Franca, posestnika 

iz Hlekovp vasi št. 10 pri Logatcu, se 
uvede amortizacijsko postopanje za 
amortizacijo spodaj navedenih vrednost- 
nih napirjev. ki jih Je proslec baje iz- 
gubil ter se njih imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v dveh mesecih 
po objavi v Uradnem listu, s cer se bo 
po nreteku tepa roka izreklo, da so vred- 
nostni papirji izgubili svojo pravno ve- 
ljavnost. . , 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
'  hranilna knjiž ca Ljudske posojilnice 
v Logatcu št. 1231 na ime Frank Franc 
iz Blekove vasi št. 10 z vlogo dm 2o02.88 
na dan 31. decembra 19-15- 

Okrajno sodišče na  Rakeku 
dne 28. novembra •6. 

ISp 228/46- " 4927 

Amortizacija 
Na prošnjo tov. Hočevarja Leopolda, 

ore•uškeuu narednika v pokoju iz Loza 
št. 9. s« uvr«!-? amortizacijsko postopa- 
nje za amoit/acijo spodaj navedene 
vrednotnice ki jo je prosilec baje iz- 
Subii, ter se nje imetnik poziva, da uve- 
ljavi svoje pravice v času dveh mese- 
cev po objavi v Uradnem listu, sicer se 
t>o DO pre"teku teca roka izreklo, da .je 
vrednotn:ca izgubila svojo pravno ve- 
ljavnost. 

Oznamenilo, vrednomice: 
življenjska polica bivše Vzajemne 

zavarovalnico v Ljubljani št. llOad na. 
ime Kofevar Leopold, orožniški nared- 
n'k v štabu moravekega žandarmenj- 
skega puka. Niš. 

Okrajno sodišče na Rakeku 
dne 5- decembra 1M& 

I Sp*242/40 * ^28 

Amortizacija 
Na prošnjo UršiČ Ane iz Gorenje vasi 

gt. 1• pri Gor. Logatcu se uvede amor-, 
tizaai jsko posïopanje za amortizacijo spo- 
daj navedenih vrednostnih papirjev, ki 
jih je prosilka baje izgubila ter se njin 
imetnik poz va, da uveljavi svoje pra- 
vice v dveh mesecih po objavi v UraO- 
iPra listu, 'sicer 5e bo po preteku tega 
•°•• izreklo,   da so vrednostni pap:rji 
zgubili svojo pravno veljavnost. ^ 

Oznamen'lo vrednostnih  papirjev: ^ 
hranilna knjižica Ljudske posojilnice 

T Logatcu št. 1229 na ime ürsif Ana 
iz„  Gorenje   vasi  št.  15   z  vlogo   dm 
20^ 81 na dan 31. XII. 1W5. • 

Okrajno sodišče na Rakeku, odd. I., 
due 28. novembra 1946. 

Register 
državnih o-osnodarskih nodìetii 

Vpisi: 
79. 4Ô33 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 14. novembra 1946. 
Besedilo: Trgovsko podjetje SADJE, 

katerega firma glasi; 
v ruskem jeziku: i-Sadje« torgovoje 

predprijatije ovoščami, 
v francoskem jeziku: aSadjo«, entre- 

prise de fruits, 
v angleškem jeziku: aSadje« îruit dea- 

lers, 
v italijanskem jeziku: »Sadje« impre- 

sa commercialo trutta e verdure. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

sadja, zelenjave in njih izdelkov ter njih 
priprava in predelava za domači :n ino- 
zemski trg. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS — 
odločba z dne 30. IX. 1948, št. 218/3. 

Podjetje zastopajo in podpisujejo: 
a)' Fijavž Franjo, ravnatelj, 

.   b) Adamič    :ng.   France,    pomočnik 
ravnateljai samostojno vsak zase, 

vse listino denarnega, materialnega 
obračunskega in kreditnega znački ja pa 
poleg ravnatelja oz. njegovega pomoč- 
nika š© 

c) Stele Ljubomir kot glavni računo- 
vodja ali v njegovi zadržanosti 

•) Jenko Terezija kot namestnica 
glavnega računovodje. 

Ministrstvo za Hnancc LUS, 
odsek za financiranje gospodarstva, 

Ljubljana 
dne 12. novembra 1946. 

St. 50-11 F—194G 

80. 4720 
Sedež: Ljubljana. Kotnikov» ul. 16. 
Dan vpisa: 15. novembra 1946. 

'    Besedilo: diesino   gradbeno   podjetje 
»ÜIEGRAD« v Ljubljani. 

Poslovni predmet: Izvrševanje grad- 
benih del. 

Ustanovitelj podjetja: MLO za okrož- 
no mesto LjubMaia (odločba UMP 713/46 
od 27. avgusta 1946). 

Podjetje zastopata in podpisujeta: 
Kocjan Danilo, upravnik v vseh poslih 
samostojno, v računskih zadevah pa ko- 
lektivno z Lapajnetom Viktorjem, knji- 
govodjo. 

MLO •• okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

dne 15. novembra 1946. 
F št 7171/46 

81.      • * .   4721 
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. št. 19. 
Dan vpisa: 19. novembra 1946. 
Besedilo: $PEOTV0« mestna pekarna 

in slaščičarna v Ljubljani. 
Poslovni predmet: Izdelava kruha, 

peciva in slaščic. 
Ustanov'telj podjetja: MLO za okrož- 

no mo=toL''"b'inna (odločba UMP 713/40 
od 13. TX. 1946). 

Podjetje zastopata < in podpisujeta: 
Fletrar* Janez, irnravnfk v vseh no«Hh, 
samostojno, v računovodstvenih zadevah 

pa kolektivno s Sušnikom Milanom, ra 
čunovodjo. 

Pravic posle v zvezi z najemanjem 
posojil morejo pooblaščenci pravnov?- 
ljavno podpisovati samo s pristankom 
operativnega voditelja. 

MLO za okrožno mesto Ljubljana, 
finančni oddelek v Ljubljani, 

• dne 19. novembra 194S. 
F št. 7073/40 

82. * ' 4891 
Sedež: Stična. 
Dan vpisa: 26. septembra 1940.  ~ 
Besedilo: Krajevna obrtna podjetja 

Stična. 
Poslovni predmet: izvrševanje mizar- 

skih, ključavničarskih in mehaničnih 
del, žaganje lesa, mletje žita, izdelova- 
nje mesnih in mlečnih izdelkov ter olj- 
natih maščob. 

Podjetje je ustanovil: KLO Stična. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Blat- 

nik Rudolf. 
Podjetje podpisujejor Blatnik Rudolf, 

upravnik, Lesjak Ignac, pomočnik 
upravnika in Cernie Alojzija, knjigo- 
vedinja. 

Po dva od zgoraj navedenih za prav- 
ne posle do din 800.000.—. 

Okrožni LO ljubljanskega ekrožja, 
finančni oddelek, Ljubljana, 

due 26 septembra 1946. 
Št. 6305/11—1946. 

83. 4605 
Sedež: Unec 
Dan vpisa: 19. novembra 1946. 
Besedilo: Gostilna in mesarija. Unec 
Poslovni predmet: gostinsko in me- 

sarsko podjetje. 
Ravnatelj (upravitelj) podjetja: Ro- 

gelj Leopold, Unec. 
Za podjetje podpisujeta: Rogelj Leo- 

pold, ravnatelj in Mlinar Marija, b!a- 
gajničarka.- skupno za vse pravne posla 
do din 70.000.—. 

Okrožni L0 ljubljanskega okrožja, 
oddelek za ïiuance, Ljubljana' 

dne 19 novembra 1946. 
Št. 3432—II— 194G 

* 
84. 4379 

Sedež: Laško št. 40. 
Dan vpisa: 30. novembra 194G. 
Besedilo: Gosflna i» menza Luško. 
Poslovni predmet:.nakup in prodaja 

pijač na drobno in izdajanje hrane sin- 
dikalistom po določenih cenah. 

Podjetje je ustanovil MLO Laško 9 
svojo odločbo 1720'1 z dne. 27. X. 1946, 

Osnovna sredstva: din 411.730.— 
(zgradba Št. 40 z inventarjem in gostil- 
niškim lokalom, ki je last ljudske imo- 
vine). 

Obratna sredstva: — 
Ravnatelj podjetja: ga nima. 
Za Dodjetje podpisujejo: 
1. Prinčič Lado, predsednik MLO 

Laško, ' . 
2. Planer Albert, predsednik coso 

odseka MLO Laško. • 
3. Obprînn Lojze, tajnik gosp. odseka 

MLO Laška 
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Podjetje mora biti podpisano vsaj od 
2 umod gvCi navedenih oseb poleg 
itampiijke mestnega odbora. 

Okrožni LO celjskega okrožja, 
oddelek za finance, Celjo 
dne 30  novembra 19*6. 

St. 2.283)42. 

85. 4878 
Sedež.*. Laško št. 10. 
Dan vpisa: bü. novembra 1946. 
Besedilo: Mestna kovaâka in podkov- 

ska delavnica Laško. 
Poslovni predmet: izvrševanje kova- 

ških in podkovskih del. 
Podjetje je ustanovil mestni LO Laško 

s svojo odločbo št. 1.720/2 z dne 27. X. 
1946. 

Osnovna sredstva: din 271.000.— (hiša 
št. 10, stroji, orodje, inventar, last ljud- 
ske imovine). 

Obratna sredstva: — 
Ravnatelj podjetja: ga nima. 
Za podjetje podpisujejo: 
1. Prinčic Lado, predsednik MLO 

Laško, 
2. Planer Albert, predsednik gosp. 

odseka MLO Laško, 
3. Oberžan Lojze, tajnik gosp. odseka 

MLO Laško. 
Podjetje mora biti podpisano vsaj od 

2 izmed gori navedenih oseb poleg 
štampiljke mestnega odbora. 

Okrožni LO celjskega okrožja, 
oddelek za finance, Celje 
dne 30. novembra 1946. 

Štev. 2283/4L 

86. 4877 
Sedež: Laško št. 44. 
Dan vpisa: 30. novembra 1946.   . 
Besedilo: Mestna, pekarna Laško. 
Poslovni predmet: peka in prodaja 

kruha za prebivalstvo. 
Podjetje je ustanovil mestni LO Laško 

s svojo odločbo št. 1720/46 z dne 27. X. 
1946. 

Osnovna sredstva: din 342.350.— (stav- 
ba, stroji in orodje). 

Obratna sredstva: — 
Ravnatelj podjetja: ga nima. 
Za podjetje podpisujejo: 
1. Prin&č Lado, predsednik MLO 

Laško, 
2. Planer Albert, predsednik gosp. 

odseka MLO Laško, • 
3.'Oberžan Lojze, tajnik gosp. odseka 

MLO Laško. 
Podjetje mora biti podpisano vsaj od 

2 izmed gori navedenih oseb poleg 
»timpiljke mestnega odbora. 

Okrožni LO celjskega okrožja, 
oddelek za finance, Celje 
due 30. novembra 1946. 

Štev. 2283/40. 

87. * 4S80 
Sedež: Podkraj št. 25. 
Dan vpisa: 26. novembra 1946. 
Besedilo: Gostilna KLO Ilrastnik v 

Podkraju št. 25. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

vseh alkoholnih pijač • brezalkoholnih 
pijač na drobno. 

Podjetje je ustanovil krajevni LO 
Hrastnik s svojo odločbo it. 2.8o0/46 z 
••• 19. novembra 1945. 

Osnovne sredstva: din 30.000— (in- 
ventar, ki ga je vložil lastnik hiše tov. 
Kontn.k Jože v Podkraju št. 25). 

Obratna sredstva: din 15.000.— (vložil 
KLO Hrastnik). 

Ravnatelj podjetja: ni imenovan. 
Za podjetje podpisujejo: 1. Koritnik 

Jožefa, poslovodmja v Podkraju št. 25, 
za nabavo vseh pijač po predhodnem 
sporazumu z izvršnim odborom KLO 
Hrastnik, 

2. Verda j Ferdo, predsednik KLO, 
3. Dušak Albin, tajnik KLO Hrastnik, 

samo v odsotnosti predsednika za vse 
potrebe poslovanja rrostilne. 

Okro»,ni LO celjskega okrožja, 
oddelek za financ;, Celje 
dne 26. novembra 1946. 

St 2.283/39 

88. * 4826 
Sedež: Trbovlje H št 13. 
Dan vpisa: 23. novembra 1948. 
Besedilo: Mestni vodovod Trbovlje. 
Poslovni predmet: Preskrbovanje pre- 

bivalcev s pitno vodo. 
Podjetje je ustanovil mestni ljudski 

odbor Trbovlje s svojo odločbo štev. 
2776/46 z dne 2. novembra 1946. 

Osnovna sredstva: din 7,414.000.—. 
Obratna sredstva: din 215000.—. 
Upravo in gospodarstvo podjetja vodi 

upravnik mestnh podjetij. 
Začasno vodi posle upravnika pod- 

jetja: Mahkovec Anton, tajnik MLO Tr- 
bovlje. 

Za podpisovanje podjetja so poobla- 
ščene naslednje osebe: 

1. Giulatti Ivan, predsednik MLO Tr- 
bovlje, za upravne zadeve, 

2. Mahkovec Anton, tajnik MLO Tr- 
bovlje, za upravne zadeve, 

3. Knez Ivan, poslovodja podjetja 
MLO Trbovlje, za strokovne zadeve. 

Okrožni  L0  celjskega ekrežja, 
oddelek za finance, Celjo 
dne 23. novembra 1946. 

Štev. 2283/38. 

S9. 4825 
Sedež: Trbovlje II Št. 177. 
Dan vpisa:. 23. novembra 1010. 
Besedilo: Mestna •••••••• delavnica 

Trbovlje. 
Poskjvui predmet: Nakup potrebnega 

materiala in izdelovanje vseh klepar- 
skh del. 

Podjetje je ustanovil: MLO Tr- 
bovlje s svojo odločbo št. 2776/46 z dno 
2. novembra 1910. 

Osnovna sredstva: din 35.000.—. 
Obratna sredstva: — 
Tehnični vodja je poslovodja, a upra- 

vo in gospodarstvo podjetja vodi uprav- 
nik mestnih podjetij. Začasno vodi po- 
sle upravnik Mahkovec Anton, tajnik 
MLO Trbovlje. 

Za podpi?ovanje podjetja so poobla- 
ščeno naslednje osebe: 

1. Giulatti Ivan, predsednik MLO 
Trbovlje, za upravne zadeve. 

2. Mahkovec Anton, tainik MLO Tr- 
bovlje, za upravne zadeve. 

3. Razpotnik Ivan, poslovodja podjet- 
ja, za strokovne zadeve. 

Okrožni L0 celjskega okrožja, 
odd. Za finance, Celjo 

dne 23. novembra 1946. 
St. 2283/36. 

90 * 1821 
Sedež: Trbovlje II št. 13. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Mestno gospodarstvo Tr- 

bovlje. 
Poslovni predmet: Upravljanje zem- 

ljišč, gozdov, stavb, kamnoloma, prevoz- 
nih sredstev, skladišča materiala in mi- 
zarske delavnice. 

Podjetje je ustanovil mestni ljudski 
odbor Trbovlje s svojo odločbo štev. 
2776'46 z dno 2. IX. 1946. 

Osnovna sredstva: din 35,457.226.— 
(zemljišča, stavbe in inventar bivše ob- 
čine Trbovlje). 

Obratna sredstva: din 210.000.—. 
Upravnik podjetja: Začasno vodi posle 

upravnika Mestnih podjetij Mahkovec 
Anton, tajnik MLO Trbovlje. 

Podpisujejo za podjetje: 
1. Giulatti Ivan, predsednik MLO Tr- 

bovlje, za upravne zadeve, 
2. Mahkovec Anton, tajnik MLO Tr- 

bovlje, za upravne zadeve, 
3. Grosar Franc, poslovodja podjetja 

Trbovlje, za strokovne zadeve. 
Okrožni LO celjskega okrožja, 

oddelek za finance, Celjo 
dne 23. novembra 1946. 

Štev. 2283/31. 

91. * 4820 
Sedež: Trbovlje II št. 101. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Mestni pogrebni zavod Tr- 

bovlje. 
Poslovni predmet: Izvrševanje pogre- 

bov, nakup in prodaja vseh predmetov 
v zvezi s pogrebom ih vzdrževanjem po- 
kopal, šča. 

Podjetje je ustanovil mestni ljudski 
cdbor Trbovlje s svojo odločbo štev. 
2.776/46 z dne 2. IX. 1946. 

Osnovna sredstva: din 105.000.—. 
Obratna sredstva: din 30.000.—. 
Upravnik podjetja: Začasno vodi posle 

upravnika Mestnih nodjetij Mahkovec 
Anton, tajnik MLO Trbovlje. 

Podpisujejo za podjetje: 
1. Giulatti Ivan, predsednik MLO Tr- 

bovlje, za upravne zadeve, 
2. Mahkovec Anton, tajnik MLO Tr- 

bovlje, za upravne zadeve, 
3. Draksler Jurij, poslovodja pogreb- 

nega zavoda Trbovlje, za strokovne za- 
deve. 

Okrožni LO celjskega okrožja, 
oddelek za finance, Celje 
dne 23. novembra 1946. 

Štev. 2283/32. 

92. * 4S22 
Sedež: Trbovlje St. 113. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Mestna kopalnica Trbovlje. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje ìóg^ 

eno prebivalstva v Trbovljah. 
Podjetje je ustanovil: MLO T* 

bovlje s svojo odločbo št. 277Ô/4Ô % do* 
2. novembra 1916. 
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Osnovna sredstva: din 2,302.000.—. 
Obratna sredstva: — 
Upravnik podjetja: Začasno vodi po- 

sle upravnika podjetja: Mahkoveo An- 
ton, tajnik MLO Trbovlje. 

Podpisujeta za podjetje: 
1. Giulatti Ivan, predsednik •• 

Trbovlje, za upravne zadeve. 
2. Mahkovec Anton, tajnik MLU lr- 

bovlje, za upravne zadeve. 
Okrožni LO celjskega okrožja, 

odd. za îinance, Ccljo 
dno 23. novembra 1946. 

St. 2283/35. 

Razna oblastva 
6051 

Razglas 
Okrajni izvršilni ljudski odbor NOTO 

»lesto razpisuje v smislu 6. člena za 
osnega zakona o lovu (Uradni list si. 
189/53 z dno 10. VIII. 1946) v skrajša- 
nem roku oddajo lovi» svojega okraja 
* zakup, in sicer dne 27. decembra 
1946 ob 9. uri dopoldne pri okrajnem 
izvršilnem ljudskem odboru. 
Tek Lovišče Površina Najv. Zakup- 
llev. v ha     dop.     uma 

1. Žužemberk 
2- Gradenec 
3. ILnjo 
4. Dvor 
6. Ajdovec 
6. Mirna peč 
7. Kal 
8. Novo mesto 
9. Št. Peter 

10. Bela cerkev 

2440 
2830 
5200 
1800 
2100 
2160 
2340 
4740 
2155 

-v. uca caiaev    2580 
11. Škocijan 42S4 
12. Dobruška vas 2130 
18. Maharovec 2640 
If St. Jernej 2840 
,15. Orehovica 2200 
• Brusnice 2400 
i7- Smolinja vas 2810 
}8. Stopiče 2310 
19- Biržna 

štev. cL   din 

s«- tnrena vas 
#• Podgrad 
£*• Uršna sela 
& Valt 
S3 

a vae 
^ice. 

1186 
2184 
1920 
8280 
2700 

16 
18 
34 
12 
14 
14 
15 
30 
14 
17 
28 
14 
16 
18 
14 
16 
18 
16 
8 
14 
12 
21 
18 

732.— 
849.— 
1560.— 
900.— 
1050.— 
648.— 
702 — 
1422,— 
646.50 
1290.— 
1270.20 
639.— 
792.— 
852.— 
660.— 
720.- 
843.— 
693.- 
840.— 
640.20 
576.- 

1812.- 
1350.- **•  Toplice 55'W xo ""T" M. 

ö l>ouk. Oddaja v" zakup bo v prostorih 

„ K 'oddaji v zakup naj prideta starei:- 
na in gospodar družine. S eeboj naj pri- 
deta žig, ker bosta podpisala zakupno 
P^odbo za 5 let in 5 mesecev ter pia- 
••• zakupnino za 1 leto in 5 mesecav 
0aP.rej in predpisane takse. 
». pred oddajo v zakup mora vsaka dru- 
S?a vložiti pravilno kolkovano(z 1U 1 
00 din) ponudbo za zakup lovišča. 

Novo mesto dne 11. decembra 1946. 
Okrajni ILO Novo mesto 

in 

Razno 
4981 

Poziv upnikom 
sp 

zadruge z o. j. 
paradi spojitve Živinorejske eelekcij- 
^e zadri,*« i •  J  v Predosljih z Mle- 

karsko nakupovalno in prodajno zadru- 
go v Predosljih, zadrugo z omejenim 
jamstvom, k; se jo po spojitvi preime- 
novala v Živinorejsko selekcijsko zadru- 
go z omejenim jamstvom v Predcsljib, 
poziva upravni odbor te zadruge vse 
upnike, da najkasneje v treh mesecih 
prijavijo svoje terjatve, ki eo obstajale 
na dan vpisa v zadružni register. 

Upravni odbor upravlja do tega dne 
imovino spojenih zadrug ločeno, dokler 
ne poteče omenjeni rok. 

Upravni odbor 

TP št. 16.761/46 4892-3—2 
Poziv upnikom 

Z odločbo ministrstva za trgovino in 
preskrbo Št. 1164/46 z dne 14. maja 1946 
je prešla tvrdka M. Stojan, trgovina z 
usnjenimi izdelki, Miklošičva cesta, v li- 
kvidacijo. 

Pozivamo upnike, da prijavijo svoja 
terjatve proti tvrdki do 15. I. 1947 na 
naslov MLO, cddlek za trgovino in pre- 
skrbo, Beethovnova ulica Št. 7. 

Likvidatorji 

4177/48 4835—3—2 
Poziv upnikom 

Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 
o. j. v Ljubljani sporoča, da se je dne 
26. X. 1946 izbrisala v zadružnem regi- 
stru okrožnega sodišča v Ljubljani Na- 
bavljalna zadruga uslužbencev drž. že- 
leznic z. z o. j. v Ljubljani radi spojitve 
z Nabavljalno in prodajno zadrugo z o. j. 
na Jesenicah za sektor ••••••• in z Na- 
bavljalno in prodajno zadrugo z o. j. v 
Mariboru za mariborski eektor. 

Nabavljalna in prodajna zadruga z o. j. 
v Ljubljani kot sprejemajoča zadruga 
poziva upnike Nabavljalne zadruge 
uslužbencev drl železnic z. z o. j. v 
Ljubljani za sektorja Jesenice in Mari- 
bor, da prijavijo svoje terjatve v roku 
treh mesecev od dneva poziva Nabav- 
ljala! in prodajni zadrugi, v Ljubljani, 
Masarykova c. 15. 

Upravni odbor 
Nabavne in prodajno zadrugo 

v Ljubljani 

Izgubljene listine 

Izrabil sem osebno izkaznico št. 073065, 
izdano oi komande NM v Ljubljani na 
ime Ahlin  Jožo  iz Malo vasi 61 pri 
Ljubljani. S tem jo preklieujem. 
5002 ^Ahlin 3oU 

Izrabila sem spričevalo trg.-gremial- 
ne šole v Ljubljani iz 1. 1925, izdano na 
ime Bajec Marija iz Ljubljane-Moste. S 
t5emjVproklicujem.        •^••• 

Izrabih sem mod ComSenikom in Za- 
gorjem ob Savi rjavo aktovke, z doku- 
menti za motorno kolo etev. 4884 in jih 
e tem preklieujem. Najditelja premm, da 
odda te dokumente proti nagradi ali me- 
ni direktno ali NM aH v podruzn w slo- 
venskega poročevalca* • •<"^ 
Rrtrto Bevk Marija, 
5tp* »tedte.-Wk)4fâ. 

 Sr,-an 51-.' 

Izgubil sem osebno izkaznico Si. 3572/ 
6200-74, izdano 20. avgusta 1946 od KLO 
v Vrbovskem nà ime Cepuran Matej iz 
Pribonjcev št. 3 pri Črnomlju. S tem jo 
preklieujem. 
5032 Cepuran Matej 

Ukradene so mi bilo osebna izkazni- 
ca, sindikalna legitimacija, izkaznica OF, 
oblačilna nakaznica, živilska karta za 
težke delavce, vse na me Drole Valen- 
Ln z Jesenic (Gor.). S tem jih prekli- 
eujem. 
5045 Drole Valentin 

ïzguhil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF, izkaznico RKS, prometno 
knjižico za kolo, potrdilo o vojaški pri- 
javi in sindikalno knjižico, vse na ime 
Erjavec Anton iz Podutika 10, okraj 
Ljubljana. S tem jih preklieujem. 
5048 Erjavec Anton 

Izrabila sera 4 (štiri) oblačilne na- 
kaznice na naslednja imena: Gorenc Jul- 
ka, vrsta G št. 136340, Gorenc Stanislav, 
vrsta D št. 47164, Gorenc Julka, vrsta 
G. št. 186341, Knez Ana, vrsta G štev. 
136420, izdano od MO v Radečah, okraj 
TrWvlje. S tem jih preklieujem. 
5907 Gorenc Julka, Svibno 

p. Radeče, okraj Trbovlje. 

Ukradeni sta mi bili naslednji listini:, 
osebna izkaznica in prometna knjižica 
za kolo na imo Grabnar Marija, Sp. Hu- 
dinja št. 70, Celje. S tem jih preklieu- 
jem. 
5102 Grabnar Marija, 

Celje, Sp. Hudinja 88 

Gregorec Marija, zasebnica iz Mestne- 
ga vrha št. 30, okraj Ptuj, sem izgubila 
potrošniške nakaznice za industrijske 
produkte na imena Gregorec Marija, roj. 
8. IX. 1917, Št. nakaznice I-G 266998, 
Gregorec Marija ,roj. 25. IX. 1939, št. 
nakaznice I-D 095367, Gregorec Anton, 
roj. 24. IX. 1943, št. nakaznice I-D 
095370. S tem jih preklieujem. 
5029 Gregorec Marija, 

Mestni vrh 30, p. Ptuj.' ; 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM  v  Ljubljani  na  ijnö 

Hafner Sonja iz Škofje Loke, Suha 86. 
S tem jo preklieujem. 
5039 Hafner Sonja 

Ukradene so mi bile -osebna izkazni- 
ca, izdana od KLO Vel. Gaber, delavski 
list in oblačilna nakaznica, vse na ime 
Hribar Anton iz Žubinja 14, okraj 
Trebnje. S tem jih preklieujem. 
5019 Hribar Anton 

Uničena sp mi béa latna spričevala in 
spriševslo o icvränem izpitu drž. deško 
meŠČ. šole v Mariboru iz leta 1923/29, 
••••• tuđi spričevala II. in III. letnika 
obrtno SoWv Mariboru,iz leta-1931/32 
na ime Jsklič Otmar iz Maribora. S tem 
vse preklieujem. 
502Q 2•• Otmar 

Jagu3$a jwsjr dve caebnj. izkaznici m 
cht} izkœmfyU'O. F», eno na ime" Jančar 
•••,- ••$ «a ime Jacòsr JozeJ, 
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oba  posestnika  v Lastomercih  št.  19, 
KLO Zt>:govci, okraj Radgona, in jih s 
tem preklicujeva. 
5019 Jančrr Jožef, Jančar Antonija 

Izgubil sem zač. železničarsko legiti- 
macijo št. 126854, izdano od uprave drž. 
železnic v Ljubljani na ime Kamnikar 
Martin, kurilnica, Zidani most. S tem jo 
preklicujem. 
5026 Kamnikar Martin 

Izgubil sem legitimcaijo za moško ko- 
lo  št. 367.248  (brez  znamke)   na  ime 
Kerbler Robert iz Ceîja, Stanetova ul. 6. 
3 tem jo preklicujem. 
5101 ,     Kerbler Robert 

Izgubila sem potrošniško nakaznico 
I-G št. G89678. izdano od KLO v Ska- 
ručni na ime Kosec Anica iz Skaručne. 
S tem jo preklicujem. v 

5021 Kosce Anica 

.  Ukradena mi je bila zač. osebna iz- 
kaznica št. 385 z dne 9. XI. 1946, in jo 
e tem preklicujem. 
5035       Kosjek Dragica, Recenjak 46, 

p. Sv. Lovrenc na Poh. 
Izgubila sem legitimacijo OF, izdano 

od MLOOF četrti Rakovnik na ime La- 
pajne Anica iz Ljubljane. S tem jo pre- 
klicujem. 
5034 Lapajne Anica 

Izgubil sem legitimacijo OF,   izdano 
od MLOOF na Rakovniku na ime inž. 
Lapajne Stane iz Ljubljane. S tem po pre- 
klicujem. ' 
5033 Inž. Lapajne Siane 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
94, legitimacijo OF št. 640.940. sindikal- 
no izkaznico št 258.694. zač. železničar- 
sko legitimacijo št. 134.357 in odpustni- 
eo iz taborišča v Nemčiji, vse na ime 
Lipovšek Leopold iz Marije širje 10 pri 
Zid. mostu. S tem jih preklicujem. 
5004 Lipovšek Leopold 

Platna knjižica br. 54.259, izdata god. 
1945. od I. graničarskog otseka na ime 
Maganja Jožef izgubljena je i oglašava 
se nevažećom. 
5024 Maeanja Jožef 

Izgubil sem osebno izkaznico štev. 
032.987, izdano od komande NM v Ljub- 
Ijani na ime Maher Gašper, iz Ljublja- 
ne, Opekarska cesta 31. S tem jo pre- 
klicujem. 
5000 Mahcr Gašper 

Izgubil sem  izkaznico za  kolo štev. 
000470, osebno izkaznico št. 008879 in 
izkaznico OF št. 348.352, izdane vse na 
moje ime in jih s tem preklicujem. 
5031       Majcen Anton," Bucinane, 23, 

Sv. Tomaž pri Ormožu 
Izgubila sem  spričevalo II.  razreda 

deki. meščansko šole v Šiški pri Ljub- 
ljani na ime Meden  Marija iz Preske 
pri Medvodah. S tem ga preklicujem. 
5099 Meden Marija 

Izgubili so se računi št 1254. 1258, 
1262.-126-1. 1260-1267. 1279. 1261, 
1268, 1270 in 1275, glaseč se na skupno 
vsoto din 27 253. izdani od mestne klav- 1 

nice v Ljubljani vojnim edinicam  IV. 
arm je. S tem jih preklicujemo. x 

5022 Mestna klavnica Ljubljana 

Izgubil sem pet potrošniških nakaznic 
na ime Namu Franc, Julija, Elizabeta, 
Marija in Slavica, izdan h od MLO, če- 
trt Bežigrad. S tem jih preklicujem. 
5018 Nanut Franc, Ljubljana, 

Topniška ul. 19 
Izgubil sem zač. osebno izkaznico Št. 

680, legit.macijo OF in delavsko knjiži- 
co, vse na ime Papež Feliks iz Brega 
12, Stara cerkev pri Kočevju. S tem jih 
preklicujem. 
5005 Papež Feliks 

Izgubil sem potrošniško nakaznico, iz- 
dano od okrajnega LO v Ptuju št. I—G 
231.910. S tem jo prekJcujm. 
5030 Petek Matija, delavec, 

Draksl 19, p. Vel. Nedelja 
Izgubil sem družinski list na ime Pez- 

dirnik Ciril, roj. 11. februarja 1900, bi- 
vajoč v Dovjem 119,.p. Mojstrana. S tem 
ga preklicujem. 
5042 Pezđirnik  Ciril 

Odećna knjižica br. 43536, izdata od 
intendanture 111. brig. II. div. KNOJ-a 
na ime pporućnik Polajnar Franca Franc 
izgubljena je i oglašava se nevažećom. 
5047 Polajnar Franc 

Izgubili smo potrdilo o registraciji 
osebnega avtomobila »Jeepc, ev. št ta- 
blice 'S-9627, št. motorja 448722. izdano 
od min. za lokalni promet v Ljubljani 
na ime Predstavništvo zunanje trgovine 
v Ljubljani. S tem ga preklicujemo. 
5098 Predstavništvo zunanje 

irgovine, Ljubljana 
Izgubila  sem spričevalo IV, razreda 

II. ženske realne gimnazije v Ljubljani 
na  ime Privšek  Nada  iz Ljubljane. S 
tem ga preklicujem. 
5025 Privšek Nada 

Izgubil sem potrošniško nakaznico I-R 
št. 052874. izdano 10. novembra 1946 od 
KLO v Medvodah na  ime Rejec Franc 
iz Medvod 3. S tem jo preklicujem. 
5097 Rejec Franc 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF in prometno knjižico za kolo 
(evid. št. tablico 3460), vse na ime Re- 
mec Anton iz Ljubljane, Lepodvorska 29. 
S tem jih preklicujem. 
5023 Remec Anton 

Izgubil sem šofersko izkaznico št. 
1798. izdano od okroZ. LO za ljublj. 
okrožje v Ljubljani na ime Rijavec Ev- 
gen iz Škofje Loke, dovolilo za vožnie 
št. 0118 BB in potrdilo o izdarJh spo- 
znavnih tablicah št. S-2492 na ime Na- 
preza« v Škofji Loki. S tem jih prekli- 
cujem. 
5003 Rijavec Evgcn 

Izgubila sem potrošniško nakaznico 
za ind. proizvode, izdano od MLO. četrt 
Šiška, na im-» Stanovnik Marija iz Ljub- 
ljane VIL, Obirska 28. S tem jo prekli- 
cujem. 
5013 Stanovnik Marija 

Izgubili smo -iač. osebno izkaznico št 
22 in legitimacijo OF št. 13432. na iuie 
Špunt Jožefa, Kresnice 18. potroiniško 
nakaznico št. I-G 097519 na ime S: -nt 
Ivan in potrošniško nakaznico 1-R št 
037832 na ime Martiušek Janez, Kresni- 
co 41 ob Savi. S tem jih preklicujemo. 
5001 špunt Jožefa, Spunt Ivan, 

jlartinšck Janez 

Ukradene so nama bile potrošniške 
nakaznice za industrijske proizvode za 
nakup v celjskem okrožju na ime An- 
gela Tajnko roj. 1919 št. I-G 31214. Ma- 
rija Bezjak roj. 1921, št. I-G 31213 in 
osebna izkaznica na ime Tajnko Angela, 
ki jo je i-dal krajevni LO Arja vas, 
okraj Celje-okolica. S tem jih preklicu- 
jeva. 

Tajnko Angola 
Bezjak Marija 

Izgubil sem osebno izkaznico, legiti- 
macijo OF, vojaško uverenje in zadruž- 

.no člansko izkaznico Nab. in prodajne 
zadrugo v Cerknici, vse na ime Tavželj 
Antonija iz Cerknice 74 pri Rakeku. S 
tem jih preklicujem. 
5010 Tavželj Antonija 

Uničeno mi je bilo spričevalo IV. razr. 
meščanske šole v Šoštanju iz 1. 1931/32.. 
na ime Ulrih Anton, Pesje pri Šoštanju. 
S tem ga preklicujem. 
5006 Ulrih Anton 

Izgubil sem potrdilo o registraciji io 
dovolilo za vožnje za poltovorni avto 
DKW, evid. Štev. tablice S 04.1 in ju s 
tem preklicujem. 
5043 Uprava kmet. strojnih postaj 

Maribor 

Ukradene so mi bile službena izkaz- 
nica št. 627, izdana od min. za notr. za- 
deve v Ljubljani, vojaška knjižica in le- 
gitimacija OF, vse na ime Vasle Franc, 
roj. 8. ncv. 1921 v Folzeli okr. Celje, se- 
da" pri NM v Cepovanu. okr. Grga.. S' 
tem jih preklicujem. 
5052 Vasle Franc t 

Izgubil sem vse osebne izkazn!ce_in 
izkaznico za kolo pod štev. 1243534 
znamke B'anchi na ime Velenše".. Jožč, 
rojen 3. VIII. •903. Ostrozno 36, poŠta 
Celie. S tem jih preklicujem. 
5063 Vclcnšok Jožo 

S tem preklicujem izgubljeno oblačil- 
no nakaznico I-R na  ime VodiŠek Ja- 
kob, Nazarje št. 5, p. Mozirje. 
5008 ,   Vodišck Jakob 

Izgubila sem spričevalo IV. razreda 
mešč. šole in spričevalo male mature, 
obe zaveda Licbtenthurn v Ljubljani_jz 

1. 1932/33-. na ime Vodopivec Antonija 
iz Domžal. S tem jih preklicujem. " 
4998 Vodopivec Antonija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od MLO četrti Št. Vid n. Ljubljano «a 

ime Živalic Marija iz Guncelj 9, Ljub- 
ljana. S tem jo preklicu ierr.. ' 
5053 ' živalic Marij« 

Založba:  Uprava  Uradiitjta nal» LKS; urednik; j.'oftai   Hubert; liska liskama »Merkur« d. d. — vsi v Ljubljani. 
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Sodna oblastva 

Trgovinski register 

Spremembe in dodatki: 

1407. 
Sedeš: Celje. 
Dan vpisa: 7. decembra 194G. 
Besedilo: .Crcditanstalt - Bankverein, 

podružnica v Celju v likvidaciji. 
Pooblaščeni zastopniki likvidatorja 

so: Rogelj Anton, pooblaščenec Denar- 
nega zavoda Slovenije — Centrale Na- 
rodne banke FLRJ za Ljudsko republi- 
ko Slovenijo — Ljubljana, dr. Povh \e- 
kosiav, pooblaščenec Denarnega zavoda, 
Slovenije — Centrale Narodne banke 
FLRJ za Ljudsko republiko Slovenijo — 
Ljubljana, Grilc Konrad, pooblaščenec 
Denarnega zavoda Slovenije — Centra- 
le Narodne banke FLRJ za Ljudsko re- 
publiko Slovenijo, podružnice v Celju m 
Stajnpihler Jožef, pooblaščenec Denar- 
nega zavoda Slovenije — Centrale Na- 
rodno banke FLRJ za Ljudsko republi- 
ko Slovenijo — Ljubljana. 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 7. decembra 1946. 

B 2/22 

1408. 
Sedež: Celje. 

v Dan vpisa:" 5. decembra 1946. 
Besedilo: >Elka tekstilna tovarna te- 

li?.* 
Po odločbi  ministrstva za industrijo 

m rudarstvo LRS z dne 27. XI. •8 se 
vP^še delegat Razberger Alojz. 

Okrožno sodišče • Cel> 
dne 5. decembra 191°. 

A III 173/15 

Zadružni register 
Vptst: 

1409. 
SedeZ: Dolenja vas pri Ribnici. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: Dole- 

»Ja vas, Nemška vas, Prigorica, Olavice, 
»lata, Rakitnica, Grčarice, Lipovec.) . 
. Besedilo: živinorejska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Dolenji vasi, 
„ Zadruga jo bila ustanovljena na skup- 
|Sini dne 20. decembra 1940 za nedolo- 
čen Čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružnikov ter vo- 
^ o teh živalih kontrolo; . 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
zolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
Pisemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno rndkontrolo in kontrolo rodov- 
ska izvaja pristojna poslovna zveza; 

« 
c) da nabavlja plemensko živino, zla- 

sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
talco nabavo; 

č) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun, po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem ckolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice'mleka; 

e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
paznike za živino svojih  zadružnikov; 

i) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovania, 
strokovna predavanja.' in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje. 

Zaradi uspešnejšega poslovanja delu- 
je zadruga po odsekih. 

Vse te naloge opravlja radi samopo- 
moči in izboljšanja gospodarstva svojih 
članov in delovnega ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še s trikratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik., 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in 7 
odbornikov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor, aH tisti, ki pa ta pooblasti, njeno 
lirmo pa podpi-njcla po dva člana 
upravnega%odbora. 

Skupščinski sklepi in priobčitve za- 
druge se objavljajo na zadružni razgias-\ 
ni deski. 

Ciani upravnega odbora so: •   • 
Henikman Jože, posestnik, Dolenja 

vas št. 4:5, predsednik. 
Merhar Franc, posestnik, Prigorica št. 

89, podpredsednik, 
Henigman Frančiška, trgovka, Dolenja 

vas št. 99, tajnica, 
Cešarek Janez, posestnik. Dolenja vas 

št. 131, blagajnik. 
Dejak Janez, posestnik, Otavice, od- 

bornik, 
Zobec Franc, posestnik, Nemška vas, 

odbornik, 
Trdan Anton, posestnik, Prigorica, 

odbornik, 
Andolšek Franc, .posestnik, Lipovec, 

odbornik, 
Rus Alojzij, posestnik, Dolenja ras, 

odbornik, 
Zobec Franc, posestnik, Blate št. 10, 

odbornik, 
Vidervol Franc, posestnik, Rakitnica 

št. 40. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem, mesta 

dne 14. novembra 1946. 
Zt 66/48 — Zadr. II 126/1 

1410. 
Sedež: Griblje. 
•(Okoliš zadruge obsega kraje: Grib- 

lje, Dragole, CerkviSče in Krasine.) 

Besedilo:' Živinorejska zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Griblj-ak. 

Zadruga je b.la ustanovljena ua skup- 
ščini dne 29. IX. 1946 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružn.kov ter vo- 
di o teh živalih kontrolo;    , 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontro[o in kontrolo redov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo m vnovčuje živino svojih 
članov v živem ali zaklanem stanju; 

č) da prevzema od članov mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun, j>o 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja v 
svojem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mieka; 

e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike" za živino svojih  zadružnikov; 

f) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja, in kar še tìpada 
k pospeševanju živinoreje; 

g) da izvaja med svoj.mi člani s-samo- 
pomočt za v sili zaklano živino. Podrob- 
nejše določbe predpiše pravilnik, ki ga 
odobri skupščina. ! 

V krajih, kjer je kc.jereja razvita, 
opravlja živinorejska zadruga iste funk- 
cije tudi za konjerejo. 

Zaradi  uspešnega   poslovanja  deluje 
zadruga   po   odsekih.   Vse   te   naloge 
opravlja radi samopomoči Ln izboljšanja 
gospodarstva svojih članov in delovne-' 
ga ljudstva. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom, vpisanih džležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in &e nanje ne izpla- 
čujejo dividende. 

Upravni odbor sestavljajo preds?dnf&. 
podpredsednik, tajnik, blagajnik, nore- 
bitni načelniki odsekov in 4 odborniki. 

Zadrugo zastopa upravni odbor. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana uprav- 
nega odbora, od katerih sme enega na- 
domeščati uslužbenec zadruge, ki )• po 
predhodni načelni odločbi za to poobla- 
sti upravni odbor. Takega uslužbenca 
mora upravni odbor prijaviti registrske- 
mu sodišču radi vpisa v zadružni regi- 
ster. 

Skupščinski sklepi in priobčitve ?a- 
đmge se objavljajo na zadružni razgks- 
ni deski. 

Ciani upravnega odbora so: 
Strucsij Janez^ posestnik, Griblje 2t. 

5, predsednik, 
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Jakovćič Janez, posestnik, Krasinc št 
43, podpredsednik. 

Šeg;na Matija, posestnik, Griblje št. 2, 
odb'jrnil'-tajcik, 

Po/.ek Peter, pos., Griblje št. 61, bla- 
gajn.k, 

Segiiia Janez, •••., Cerkvišče St. 22, 
odbornik, 

Lukanić Jože. pos., Cerkvišče 20, od- 
bornik, 

Klepec Janez, pos., Krasinc št. 30, od- 
bornik, 

Klepec "vliko, pos., Dragoše št. 4, od- 
bornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 14. novembra 1946. 
Zt 64/46 — Zadr. II 124/1 

# 
1411. 

Sedež: Kočevska Reka. 
(Okoliš zadruge obi-ega kraje Kočev- 

ska Reka. Gotenice, Mlaka. Koče, Hand- 
lerji. Novi Lazi, Vecenbab, Gor. Briga, 
Dol. Briga. 'Inlauf. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom v Kočevski Reki. 

Zr.crug? je ustanovljena dne 1. no- 
vembra 1945 za nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in iz- 
dela obnovitveni načrt za svojo vas; 

b) da ped vodstvom gospodarskega 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega člana 
in za celotni okoliš; nadalje določi vi- 
šino obremenitve v delu in denarju in 
odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo ureditev zemljiškoknjižnih, 
služnostnih in drugih event, spornih 
odnosov (komasac.ja); 

č) da priskrbuje kredit za nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 
id)   da skupno,  nabavlja  in  izdeluje, 

zairu in  porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na- 
selja po predloženem in odobrenem ob- 
novitvenem načrtu; 

i) da po možnosti od pristojnih voja- 
ških oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst voinih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Zadružni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vp.sanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende. Zadruga je oproščena 
plačila taks. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik in pet 
odbornikov. Zadrugo zastopa upravni 
odbor ali tisti, ki ga ta pooblasti, njeno 
firmo pa podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora ali po en član uprav- 
nega odbora in en pooblaščen uradnik, 
ki pa mora biti pri registrskemu sodi- 
šču radi vpisa prijavljen. 

Objave in priobčitve zadruge članom 
se nabijejo na razglasni zadružni deski. 

Člani prvega u»ravne»a odbora so: 
Lavrič Franc, kmet, Kočevska Reka," 

predsednik, 

Lesar Jože, kmet ondi, podpredsed- 
nik, 

Grajš Mirni, gospodinja ondi, tajnica, 
Mohar Alojz, gostilničar-kmet, Goleni- 

c:, blagajnik, 
Mohar Boltežar, delavec. Mlaka, od- 

born.k", ' 
Škoda Jože, kmet, Gor Briga, odbor- 

nik, 
Pöje Anton, kmet, Novi Lazi, odbor- 

nik, 
Debeljak Jože, delavec, Handlerji, od- 

bornik. 
Poje Anton, kmet. Inlauf, odbornik. 

Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 
dne 13. septembra 1946. 

Zt 59/40 — Zadr. 11 119/1 

1412. 
Sedež: Slirna. 
(Okoliš zadruge obsega kraje: vasi 

bivše občine Mirna razen Tihaboja, Br- 
gleza, Luko v ca in Pečic.) 

Besedilo: Živinorejska zadruga-z ome- 
jenim jamstvom. 

Zadruga je bila na ustanovni skupšči- 
ni dne 25. avgusta 1946 ustanovljena za 
nedoločen čas. 

Naloga zadruge je: 
a) da komisijsko izbira za pleme pri- 

merno živino svojih zadružii.kov ter vo- 
di o tet živalih kontrolo; 

b) da vodi rodovnik in molzno kon- 
trolo. Rodovnik mora- voditi ločeno za 
pasemsko ustrezajoče in drugo govedo. 
Molzno nadkontrolo in kontrolo rodov- 
nika izvaja pristojna poslovna zveza; 

c) da nabavlja plemensko živino, zla- 
sti plemenjake in živinorejske potreb- 
ščine za svoje zadružnike ali posreduje 
tako nabavo in vnovčuje živino svojih 
članov v živem aH zaklanem stanju; 

č) da prevzema od članov* mleko, ga 
predeluje in plačuje za njih račun, po 
kakovosti ali povprečno ter to mleko in 
mlečne izdelke vnovčuje; 

d) da v dosego te naloge postavlja v 
svoiem gospodarskem okolišu zbiralnice 
in po potrebi predelovalnice mleka; 

e) da priskrbi in vzdržuje skupne 
pašnike  za  živino svojih  zadružnikov; 

f) da prireja za svoje zadružnike ži- 
vinske sejme, razstave, premovanja, 
strokovna predavanja, in kar še spada 
k pospeševanju živinoreje; 

g) da izvaja med svoj.mi člani ^samo- 
pomoč< za v sili zaklano živino. Podrob- 
nejše določbe predpiše pravilnik, ki ga 
odobri skupščina. 

V krajih, kjer jo konjereja razvita, 
opravlja živinorejska zadruga isto funk- 
cije tudi za konjerejo. 

Zaradi uspešnega poslovanja deluje 
zadruga po odsekih. Vse te naloge 
opravlja radi samopomoči in .zboljšanja 
gospodarstva svojih članov in delovne- 
ljudstva. 

Zadružni delež znaša. 2O0 din. Vsak 
zadružnik jamči še z desetkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. Zadružni deleži 
se ne obrestujejo in se nanje ne izpla- 
čujejo dividende. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, 
podpredsednik, tajnik, blagajnik, more- 
bitni načelniki, odsekov in do 8 odbor- 
nikov. Zadrugo zastona upravni' odbor 

1 ali tisti, ki ga ta pooblasti, njeno firmo 

pa podpisujeta po dva člana upravnega   , 
odbora ali po en član upravnega odbo-   ' 
ra m en pooblaščeni uradnik, k. ga je 
prijaviti registrskemu sodišču radi vp sa    , 

Skupščinski sklep: in priobčitve za- 
druge se objavljajo z nabitjem na za- 
družni razglasni deski. 

člani prvega upravnega odbora so:       ; 
Možina Slavko, pos. sin, Zabrdje št. 9, 

predsednik, 
Gašperšič Franc, pos., Gomila št. 2, 

podpredsednik, 
Zupan Franc, pos., Volčje njive št. 9, 

tajnik, ' 
Višček Jože, pos. Volčje njive št. 7, 

blagajnik, 
Zaplatar Franc, pos. sin, Volčje njive  i 

12, odbornik, 
Rebernik Franc, pos., Sevnica 2, od-  ' 

bornik. 
Rebernik Alojz, pos., Selo št. 2, od- 

bornik, . • 
Kašič Janez, pos., Gorenja vas št. 13,  ; 

odbornik, 
Možina Anton, pos., Praprotnica št. 1, 

odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu  ; 

dne 14. novembra 1946. 
Zt 68/46 — Zadr. II 128/1 

* 
1413. 

Sedež: iSt. Rupert na Dolenjskem. 
(Okokš zadruge obsega kraje krajev- 

nih ljudskih odborov Št. Rupert, Straža, " 
Vrh, Zabukovje in Bistrica.) 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z ome- 
jenim jamstvom v St. Rupertu na Do- 
lenjskem. 

Zadruga je ustanovljena 27. januarja 
1946 za nedoločen čas. 

Namen zadruge je: 
a) da pod vodstvom tehničnega stro- 

kovnjaka prouči terenske razmere in iz- 
dela obnov.tveni načrt za svojo vas; 

b) da  pod   vodstvom  gospodarskega , 
strokovnjaka izdela proračun obnovitve- 
nih del za vsakega posameznega  '-lana 
in za celotni okoliš; nadalje določi vi-' 
š.no obremenitve v delu in denarju ÎQ 
odplačilni načrt za vsakega člana; 

c) da posreduje med člani in narodno 
oblastjo     ureditev     zemljiškoknjižnih, 
služnostnih   in   drugih   event,  spornih ' 
odnosov (komasacija) ; • "'. 

č) da priskrbuje kredit za'nabavo ma- 
teriala in izvedbo obnovitvenih del; 

d) da  skupno nabavlja in  izdeluje,, 
zbira in porazdeljuje med svoje člane 
gradbeni material; 

e) da s pritegnitvijo vseh. razpoložlji- 
vih delovnih moči pod vodstvom tehnič- 
nega strokovnjaka obnovi porušena na-' 
selja po predloženem in odobrenem ob-, 
novitvenem načrtu; j 

f) da po možnosti od pristojnih voja-, 
Skih oblasti izposluje pritegnitev delov- 
nih moči, zlasti iz vrst vojnih ujetnikov 
ter jim odreja delo po njihovi strokovni 
usposobljenosti. 

Poslovni delež znaša 100 din. Vsak 
zadružnik jamči še z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih deležev. Zadružni de- 
leži se ne obrestujejo in se nanje ne/z' 
plačujejo dividende, zaradi česar je »' 
druga oproščena plačila taks. /   • 

Upravni odbor sestoii iz predsednika! 
podpredsednika, tajnika, blaaaui'ka. m* 
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robitmh načelnikov odsekov in treh od- 
Gornikov. 

Zaarug. zastopa upravni odbor ali ti- 
sti, ki ga pooblast. upravni odbor, nje- 
no firmo pa podpisujeta po dva člana 

, «pravnega odbora (načelslva). 
Objave in priobčitve zadrugo elanom 

se na;>ijejo na zadružni razglasni deski. 
Člani prvega načelslva so;   . . 
Gr.čar Franc, posestnik iz Brinja st. 5, 

Predsednik. 
Gregorčič Janez, tesarski mojster na 

Rakovniku -st. 42. podpredsednik, 
Kurent Maks. posestnik v SLRuper- 

tu 2t. 77. tajnik, _•  _       , 
v Vidmar Ivan delavec v St. Rupertu 
s* 28, blagajnik, .      ot   .. x. 

< Vidmar Konrad, posestnik v Strazi s.t. 
*1. odbornk, . 

Ppah Aleksander, posestnik v St. Ku- 
Pertu št. 19, odbornik, 

Butara Vinko, zidarski mojster v Tr- 
ceniku št. 39. 
°krožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 5. marca 1946. 
Zt 26/4G — Zadr II 88/1 

Spremembe in dodatki: 
1414. 

Sedež: Šoštanj« 
Dan vpisa: •. decembra 1946, 
Besedilo: Nabavna in prodajna zađru- 

8a z o. j. v Šoštanju. 
Izbrišejo se člani upravnega odbora: 
Jonko Matko, predsednik, Macarolllu- 

d°lf, tajnik, Leekovšek Franc, Napolnile 
Ivan,    Stropnik Pavla in  Kranjc Jože; 
Vpišejo se novoizvoljen: člani: 

Cok Anton, pos. in gostilničar v Druz- 
jnirju, predsednik, Lesnik Ivan, name- 
ščenec v Šoštanju, tajnik, Kranjc Jožef, 
delavec v Šoštanju, Zaje Jožef, delavec 
v Družmirju, Kavčič Josip.na, gospodi- 
na v Pesjem, Grobovšek Janez, železni- 
ci uradnik, Velenje in Kasesnik Franc, 
«jnik KLO št. Andraž. 

Okrožno sodišče v Celju 
dno 5. decembra 1946, 

Zadr. VII 22/7 

Ï415. 
Sedež: Ivančna gorica,    • 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omči. jamstvom v Stični. 
vvMa  podlagi  zapisnika izredne  dtup- 
šcine z dne 18. VIII. 1846'se 
'   a) izbrišejo izstopivši člani upravne- 
8a odbora; „ A„ 
. «ojec Anton, Mleščevo, Zupane An- 
2*, Znojile, Jaklič Franc, Stari trg, 
l\T&M Ignacij, St. Vid, Avsec-Vence- 
flav, St. Vid, Žagar Ivan, Mlescevo, Ja- 
*<* Franc, Hudo; . .     ..    . 
^b). vpišejo pa naslednji novoizvoljeni 

. Kaväek Ignac, kmet v Vel. Crnelem 
st- 10, tajnik 
v Smolej Franc, kmet v Pristavlji vasi 
\S, odbornik, ... .      ,, * 

KoSfcak Jože, kmet v Znojilah, odbor- 
nik. 

Molek Ignac, kmet v Ambrusu št. 20, 
°dbornik 
.„pa3di?à Janez, kmet v Tcmencih St 
'"» odbornik, 

Kavčič Anton, kmet v Selu — Št. Pa- 
vel st. 2, odbornik, 

c) Ze prej vpisani: Marolt Janko, ki 
je b.l doslej blagajnik, je odslej pred/ 
sednik, 

llrovat /Ivan, dosedanji odbornik — 
tajnik, je "odslej podpreSegdnik, 

odbornik Vidic Jože je odslej blagaj- 
nik, 

odbornik Mestnik Jože ostane še na- 
dalje vpisan. 

č) Vpiše se sprememba pravil v 5. 
členu, drugi odstavek, ki se glas; od- 
slej: 

Vsak zadružnik jamči še s pet in dvaj- 
setkratnim zneskom vpisanih deležev. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 21. oktobra 1946. 
Zadr II 38/3 

1416. 
Sedež: Noro mesto.' 
Besed.lo: Živinorejska zadruga z ome- 

jenim jamstvom v Novem mestu.      • . 
Na podlagi zapisnika skupne seje 

upravnega in nadzornega odbora z dne 
22. septembra 19-16 se v zadružnem regi- 
stru vpiše sprememba, tako da se bese- 
dilo po 1. členu pravil odslej glasi: 

Živinorejska zadruga z omejenim jam- 
stvom za Novo mesto in okolico v Novem 
mestu. 

Vpiše se obenem, da je postavljen 
tov. Madl Drago, posestnik v Novem me- 
stu, Zagrebška cesta št. C, kot tajnik- 
uradmk in poslovodja te zadruge. Ta se 
bo podpisoval v tem svojstvu tako kot 
predpisuje 2. člen pravil ozir. tusodni 
sklep z dne £6. februarja 1946, Zt 20/46 
— Zadr. II 82/1. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mestu 

dne 30. novembra 1946, 
Zadr. II 82/2 

1417. 
Sedež: Senovo. 
Besedilo: Nabavna in prodajna zadru- 

ga z omejenim jamsivciu v Senovem. 
Na podlagi zap.snika izredne skupšči- 

ne z dno 22. septembra_1946 se vpiše 
sprememba pravil v 10. členu, ki se od- 
slej glasi: 

>Upravni odbor sestavljajo predsed- 
nic, podpredsednik, tajnik, blagajnik in 
do 9 odbornikov; od prejšnjega nobene- 
ga namestnika so odslej 3 namestniki 
upravnega odbora.« 

14. člen pravil se spremeni toliko, da 
so od prejšnjega nobenega namestnika 
nadzornega odbora odslej izvolita dva 
namestnika. 

Obenem se izbrišejo izstopivši člani 
upravnega odbora Strel Karel, Hiter 
Stanislava, Ribič Lidvina; 

pri že vp.sanih: Radeju Jožetu se- iz- 
briše beseda: >predsednik«, vpiše pa, da 
je odslej odbornik; 

pri Brezniku Lovru se izbriše označ: 
ba »odbornik-predsednik, vpiše pa, da 
je odslej predsednik. 

Kot člani dosedanjega upravnega od- 
bora, ki so bili prvotno .registrirani, 
ostanejo Še nadalje vpisani, -in sicer: Si- 
lvia Slojan, bjnik, I.ampcr AvguSt'n, 
blagajnik ter Zemljak Make, odbornik. 
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Vpišejo se še naslednji novoizvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Terp.n Franc, posestnik, Rožno pri 
Rajherburgu št. 31, podpredsednik, 

Mirt Anton, posestnik, Veliki Kamen 
št. 51, odbornik, 

Dernač Alojzij, upokojeni železničar, 
Dol. Leskovec pri Rajhenburgu št. 52, 
odbornik, 

Cernelč Anton, posestnik, Vel. Kamen 
št. 3, odbornik, 

Hictaler Jože, posestnik, Gorjane pri 
Koprivnici št. 30, odbornik. 

Dobrave Franc, tajnik krajevnega 
ljudskega odbora, Podsreda št. G, od- 
bornik, 

Jereb Jernej, delavec, Senovo št. 62, 
odbornik. 
Okrožno kot trg. sodišče v Novem mest»* 

dne 7. novembra 1946. 
Zadr. II 83/3  

To 267/46—1 5015 
Oklic 

Tožeča stranka: Jelen Štefanija/na- 
melčenka, Celje, Oblakova ulica š. 8/1. 

Tožena stranka: Jelen Ivan, bivši tr- 
govec v Celju, sedaj neznanega bivali- 
šča. 

Tožeča stranka je zoper toženo stran- 
ko vložila tožbo na razvezo zakona. 

Ker bivališče toženca ni znano, se mu 
postavlja za skrbnika za čin Gregorio 
Jože, sodni uradnik v Celju, ki ga bo 
zastopal in čuval njegove interese, do- 
kler se sam ne javi. 

Okrožno sodišče v Celju 
dne 7. decembra 1948. 

* 

Oklici 
To 592/46—3 ' -       5185 

Tožiteljica Cimerman Marija roj. Pe- 
trič, Svetje št. 56, Medvode, je vložila^ 
proti tožencu Cimermanu Antonu, 
Wacknitzmuerslrasse 162, Lübeck, tož- 
bo radi razveze zakona. 

Razprava bo dne 3. februarja ob 8.30 
pred tem sodiščem v sobi st. 140. 

Ker se tožba in «vabilo nista mogla 
dostaviti, se tožencu pestavi za skrbni- 
ka Peterca Franc, tajnik tega sodišča, i 
ki ga bo zastopal na njegovo nevarnost 
in stroške, dokler ne nastopi sam ali no 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 1. decembra 1946. 

To 716/46-2 * 5119 
Tožeča stranka Cretnik Ivana roj. Hro- 

vat, nameščenka v tovarni Intex v Kra- 
nju, etan. v Kranju, Savski breg št. 19, 
je vložila proti.toženi stranki Gretniku 
Alojzu, delavcu, sedaj, neznanega -biva- 
lišča, tožbo na razvezo;zakona.    , 

Narok za ustno razpravo &e je določil 
na dan 8. januarja 1947 ob 8. uri pred 
tem sodiščem v sobi 140. 

Ker bivališče toženca ni znano, se 
*ju postavlja tov. Svetlin Helena, tajnik 
okrožnega sodišča, za skrbnika, ki ga 
bo zastopala na njegovo nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sam ali ne 
imenuje - pooblaščenca. 

••••-••• cc.-Mî-c v LjiibKani 
dne 10. decembra 1946. 
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To 268/46—4 5188 
Tožitelj Kos Ivau. zasebnik, Ljublja- 

na, Cerkvna ui. 21. je vložil proti to- 
ženki Kos Herrn ni roj. Markelj. biva- 
joči v Gnesau (Gnezov ua Koroškem), 
tožbo radi razveze zakona. 

Razprava bo dno 3. I. 1947 ob 0.15 
uri pred tem sodiščem v sobi 140. 

Ker se tožba in vabilo toženki ne mo- 
reta dostaviti, se ji postavlja Peterca 
Franc, tajnik tega sodišča za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na njeno nevarnost in 
stroške, dokler ne nastopi sama ali ne 
imenuje pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. decembra 1946. 

To 831/46—3 5187 
Tožiteljica Mlakar Jožefa, posestnica 

in gospodinja št. Pavel 6. pošta Dobru- 
nje, je vložila proti tožencu Mlakarju 
Jakobu, pogrešanemu, tožbo radi razve- 
ze zakona. 

Razprava bo dne 3. februarja 1947 ob 
8. uri pred tem sodiščem v sobi 140. 

Ker bivališče toženca ni znano, so mu 
postavlja Peterca Franc, tajnik tega so- 
dišča, za skrbnika, ki ga bo zastopal na 
njegovo nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi sam aH ne imenuje pooblaščen- 
ca. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 2, decembra 1946. 

Oklici 
To 1006/46 5147 

Berdnik Elizabeta, tkalka na Pobrežju 
pri Mariboru, Zrkovska cesta 117. je 
vložila zoper Berdnika Ivana, tov. de- 
lavca v Dolgošab, predlog na razvezo 
aakona. 

Ker bivališče Berdnika Ivana ni zna- 
no, se mu postavi za skrbnika na čin 
Knez Jože. odvetniški pripravnik na so- 
dišču v Mariboru. Skrbnik ga bo za- 
stopal na njegovo nevarnost in ob nje- 
govih stroških vse dotlej, dokler se ne 
bo javil sam na sodišču ali pa imenoval 
svojega pooblaščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 8. decembra 1946. 

To 1033/46 * 5146 
Epih Zvonka, namesčenka pri tt. 

>Vino«. podružnica v Mariboru, stami- 
joča v Razlagovi ul. 24. je vložila zoper 
Epiha Franca, pos. pri Sv. Lenartu, 
okraj Brežice, sedaj neznanega bivali- 
šča, tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo pri tem sodišču dne 30. 
decembra 1946 o poli 9. uri v sobi 
št. 84/11. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, se 
mu postavi za skrbnika na čin Knez 
Jože. odvetniški pripravnik v Mariboru., 
na sodišču. Skrbnik ga bo zastopal na' 
njegovo nevarnost in ob njegovih stro- 
ških, dokler ne nastopi sam pred sodi- 
ščem ali ne prijavi svojega poobla- 
ščenca. 
Okrožno sodišče v Mariboru, odd. L, 

dne 12. decembra 1946. 

To 918/46 
Mažera Vykoslavu, šivilja v Mariboru, 

Pobrežje. Nasipna ulica 71, je vložila 
zoper Mažero Otona, trgovskega pomoč- 
nika v 'Mar.boru, Prešernova ul. 30, 
tožbo na razvezo zakona. 

Razprava bo pri tem sodišču dno 16. 
XII. 1946 06 8. uri v sobi št. 84-11. 

Ker toženčevo bivališče ni znano, 
se mu postavi za skrbnika na čin Knez 
Jože, odvetniški pripravn.k v Mariboru. 
sodišče. Skrbnik bo zastopal toženca na 
njegovo nevarnost in ob njegovih stro- 
ških, dokler ne nastopi sam pred sodi- 
ščem ali ne prijav; svojega pooblaščen- 
ca. 

Okrožno sodišče v Mariboru, odd-1., 
dne 6. decembra 1946. 

Uvedbe postopanja za progla- 
sitev za mrtve 

Sp 253/46-7 5149 
Klavs Anton, rojen 10. VI. 1906 v Ve- 

likem Osolniku št. 36. •• Janeza in 
Ivane roi. Mencin, samski, posestnik v 
Vel. Osolniku št. 36. je bil v jeseni 
leta 1943. odpeljan v internacijo v Nem- 
čijo, kjer je meseca avgusta 1944 po iz- 
jav: očividcev v kraju Flossenburg baje 
umrl in je od tedaj naprej pogrešan. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, so 
uvede na prošnjo skrbnika Bavdeka Jo- 
žeta, pos. v Škamovcu št. 1. KLO Turjak, 
OLO Grosuplje, postopanje za proglasi- 
tev za mrtvega, ter so izdaja poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku LavrenČiču 
Antonu, sodnemu uradniku okrajnega 
sodišča v Grosupljem. 

Klavs Anton se poziva, da i*e zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 12. decembra 1946. 

* 
Sp 405/46—7 5150 

Muzga Vladimir, sin Jožefa in Marije 
roj. Markovič, rojen 13. V. 1897 v Za- 
vrstniku št. 14, samski, krojač iz Stične 
št. 73, okraj Grosuplje, je odšel leta 
1915. s 27. pp. na gališko fronto. Dne 
16. VIII. 1916 se je javil iz Galicije, od 
tedaj naprej pa je pogrešan. 

Ker utegne nastopiti zakonita domne- 
va smrti, ee uvede po prošnji njegove 
matere Muzga Mar:je, babice iz Stične 
št. 73. postopanje, da se pogrešani pro- 
glasi za mrtvega in izdaja poziv, da vsa- 
kdo, ki kaj ve o njem, sporoči to sodišču 
ali pa s , tem postavljenemu skrbniku 
Lavrenčiču Antonu, sodnemu uradniku 
v Grosupljem. 

Muzga Vladimir se poziva, da se zgla- 
si pri sodišču ali pa kako drugače da 
vest. da je še pri življenju. 

Po 20. XII. 1947 bo sodišče po zopet- 
nem predlogu razsodilo o predlogu. 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 14. decembra 1946. 

Uvedbe postopanja za progla- 
•   sitev za mrtve 

Ok 79/46-2 5084 
Cerar Anton, roj. 13. IV. 1925 v Mal« 

Loki. KLO Ihan. sin Cerarja Franca "> 
Ivane roj. Mežnar, kmečki sin iz Male 
Loke št. 10, je odšei 31. V. 1944 v NOV. 
Služil je v Tomšičevi br.gadi, 2. četi <•• 
bataljona. P .-.je je padel na Menini p*3' 
nini. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, •• 
na predlog njegovega očeta Cerali* 
Franca, kmeta iz Male Loke št. 10, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga in se izdaja poziv, da se o pogreša- 
nem poroča sodišču ali s tem postavlje- 
nemu skrbniku Klemenoiču Ivanu, «va- 
ničniku v Kamniku. 

Cerar Anton se poziva, da so zglisl 

pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni oredlog odločilo o proglasitvi za mr" 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamnik« 
dno 11. decembra 1946. 

Ok •/46—2 ',1)92 

Grabnar Gašper, roj. 19. XII. i91t> v 

Beli, KLO Motnik, sin Grabnarja Karla 
in Marije roj. Reberšek, kmečki sin i* 
Zg. Muzika št. 16, je odšel 20. VI. 1944 
v NOV. Bil je 22. VII. 1944 ranjen in je 
baje v bolnici v Cešnjicah pri Moravčam 
umrl. 

Ker jo potemtakem verjetno, da b° 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegovega brata Grabnarja 
Antona, kmečkega sina iz Zg. Motnik3 

št. 16 uvedo postopanje za proglasitev 
za mrtvega in se izdaja poziv, da ?e ° 
pogrešanem poroča sodišču ali, s iz- 
postavljenemu skrbniku Klemenčič» 
Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Grabnar Gašper se poziva, da se zglf 
si pri podpisanem sodišču ali drugace 

da kako vest o sebi. 
Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 

ni predlog odločilo o proglasitvi za m'' 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamnikr 
dne 11. decembra 1946. 

* 
Ok 54/46—4 5089 

Grašič Pavla, roj. 9. 1. 1923 v Nožicah, 
KLO Homec, hči GraSiča Jožefa in Ma- 
rije roj. Šraj, kmeta hči. nazadnje sta* 
nujoče v Nožicah št. 7, jo bila od .Nemy 
cev aretirana in poslana v taborišče v 
Auschwitz. Tam je bila od leta 19&>- 
in je baje 10. I. 1945 umrla. 

Ker je potemtakem verjetno, da b° 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njene matere Grasic 
Marije, kmetice iz Nožič št. 7, postopa- 
nje za proglasitev za mrtvo in se iz<ja'a 

poziv, da se o pogrešani poroča sodišču 
aH • tem postavljenemu skrbniku Kle- 
menčiču Ivanu, zvaničniku v Kamnik»; 

Grašič Pavla so poziva, da se zgla*1 

pri podpisanem sodišču ali drugače e" 
kako vosi o aebi« 
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Po 15. ill. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvo- ~       .1 Okrajno sodišče v Kamniku 

dne 11. decembra 1046. 
* 

01- 03/13-2 ^70 

Gre0-orin Adolf, roj. 21. I, 1900 v 
LJubljani, sin Gregorin Antonije de a- 
vec vi Doba št. lo. KLO Dob, je bil 1941. 
leta cd Nemcev aretiran In odpeljan v 
zapore. Iz Begunj je bil 1. 1942 poslan 
y tabor šče v Dachau, kjer je umrl. 

Eer je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na preulog njegove zaročenke Šinkovec 
Pav.e. delavke iz Vrhpolja št. 30 pri 
Moravüah, uvede postopanje za progla- 
sitev za mrtvega in se izdaja.poziv, da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Kiemenči- 
ču Ivanu, zvan.čniku v Kamniku. 

Gregorin Adolf se poziva, da se zglasi 
pr! podpisanem sodišču aU drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi Za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1046. 

il11 - 
- ?r je potemtakem verjetno, da to 

nas.cbila zakonita domneva smrti, _ se 
na predlog njegove žene Hribar Janja- 
ne. eosnodinje iz Kosez št. 20, uvede po- 
Gìc^r'ry za proglasitev za mrtvega :n 
ee izdaja noziv, da se o pogrešancu po- 
•••-• sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Kiemenčiču Ivanu, zvanicniku 
.v Kamniku. 

Hribar Franc se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vs?t o seb. 

Po 15 III. 1047 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 87/46-2 * 5079 

Hribar Janez, roj. 8. %TL 1904   sin 
Hribarja Jožefa in TerezVV 4\,mBs vec gozdni delavec nazadnje stanuj 
vP^VečahštSlLO^martno^v^ 

na Primorsko. . Tam je izg.mla v»aka 
eled za njim. . .       .    -u. 

Ker je potemtakem verjetno  da bo 
nastopila zvonita   *>•e*SÄ'l£ na predlog njegove matere Hribar «e 
že,    gospodinje iz ••••••• št  8.   IOÜ 
finartno   uvede  postopanje, za'  PW 
site* za mrtvega in sejzdaja P«Ivda 
se o pogrešanem poroča »odtocu ali » 

tem postavljenemu skrbn'ku Kiemenči- 
ču Ivanu, zvanicniku v Kamniku. 

Hribar Janez se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o seb.. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni .jredlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dno 11. decembra 194G. 

• 

Ok 10-Î/46 5064 
Juliant Janez, roj. 7. IX. 1919 v Slan- 

cu, KLO Komenda, sin Julianta Franca 
in Marjete roj. Završnik, pečar iz Klan- 
ca št. 8. je od?el 27. IV. 1948 v NOV. Bil 
je kurir pri glavnem štabu za Slovenijo 
na Dolenjskem. Baje je padel na Koro- 
škem. Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
na predlog njegove matere Juliant Mar- 
jete, gospodinje iz Klanca št. 8, uvede 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sc^išču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Kiemenčiču Ivanu, zvanicniku 
v Kamniku. 

Juliant Janez se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno scd;šče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 80/46—2 t 5091 
Koderman Martin, roj.'25. X.1919 v 

Lipi, KLO Smarlno, sin Kodermana Jo- 
žefa in Marije roj. Grilj, kmeta sin iz 
Lipe št. 4, je odšel dne 27.{ IV. 1943 v 
NOV. Kakšna je bila pozneje njegova 
usoda, se ni dalo ugotoviti. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove sestre Ko- 
derman Marije, kmetice iz Lipe št. 4, 
postopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem 
poroča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Kiemenčiču Ivanu, zvanicniku 
v Kamniku. 

Koderman Martin se poziva, da se 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. „ 

Ok 98/46-2 5075 
Kotar Anton, roj. 13. I. 1924,. sin Ro- 

tarla Franca in Antonije, delavec iz Tr- 
zina št. 30. KLO Tran, je odšel 1. VII. 
1944 v NOV. Bil je v Slandrovi brigadi. 
Po izjavi tovarišev se.iz nekega boja ni 
več vrnil. , . ,   , 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
livedena predlog njegove matere Ko- 
tar Anton.je, gospodinje iz Trzina št. 30, 
postopanje za proglasitev za mrtvega ter 
ge izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
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roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrjniku Kiemenčiču Ivanu, zvanicniku 
v Kamniku. 

Kolar Anton se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču au drugače 
da kako vest o seoi. 

Po 15. III. 1047 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog izdalo odločbo o proglasitvi 
za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 66/46-2 5077 
Križnar Jože, roj. 3. XI 1901 v Trbo- 

jali št. a, s n Križnarja Lovrenca in Ma- 
rije roj. Cebašek, kmet iz Doba št. 30, 
je odšel dne 2. IV. 1944 v NOV. V mar- 
cu 1944 je bil ujet, nato pa odpeljan v 
Mauthausen in sicer 12. VI. 19-14. V 
marcu 1945 je bil oddan v bolnico, kjer 
je verjetno umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastop.Ia zakonita domneva smrti, se 

•uvede na predlog njegove žene Križ- 
nar Marije, kmetice iz Doba št. 30, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poz.v, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Kiemenčiču Ivanu, zvanicniku 
v Kamniku. 
, Križnar Jože se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o st*bi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1Ö46. 

• 
Ok 91/46—2 5091 

Kuhar Janez, roj. 19. X. 1901 v Rožič- 
nem, KLO Srednja vas, s.n Kuharja Jo- 
žefa in Marije roj. Klemenčič. kmet iz 
Rožičnega št. 9, je bil cd Nemcev are- 
tiran in odpeljan v Celovec. Ker je bil 
kot partizan ujet, je bil tam obsojen na 
smrt. Baje je prišlo tako sporočilo v do- 
mačo občino. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti se 
uvede na predlog njegove žene Kuhar, 
Marije rojene Hribar, kmetice iz. Ro- 
žičnega št. 9, KLO Srednja vas, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poro- 
ča sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Kiemenčiču Ivanu, zvanicniku v 
Kamniku. 

Kuhar Janez se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III.1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo, o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče • Kr.mniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 47/46-3 * •        5078 
Lavrič Jernej, roj. 1. VIII. 1917 v Tr- 

novčah, sin Lavriča Janeza in Marije 
roj. Hribar, delavec, nazadnje stanujoč 
v Dt£u št. 103, KLO Deb, je odšel v za- 
četku februarja 1914 k partizanom Bil 
je najprej v VDV, pojem na v kamni- 
skem zasavskem pdredu. Baie ie nadel 
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v bojih dne 1. II. 1945 pri vasi Zapla- 
nina med Vranskim in Zagorjem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove žene Lavrič 
Ane, gospodinje iz Doba št 109, posto- 
panje, da se njen mož proglasi za mr- 
tvega ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali s tem po- 
stavljenemu skrbniku Klemenčiču Iva- 
nu, zvaničniku v Kamniku, 

Lavrič Jernej se poziva, da se zgla- 
di pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 64/46—2 5072 

Leveč Franc, roj. 4. IV. 1922, kmečki 
sin iz Loga št. 9, KLO St. Ožbolt, sin 
Levca Antona in Frančiške roj. Ber- 
gant, je odšel v mesecu marcu 1944 v 
NOV. V Tuhinjski dolini je bil v bojih 

. ranjen in se je zdravil v bolnici na Ko-v 
lovcu. Ta bolnica je bila pozneje izdana, 
napadena od Nemcev; ti so ga prepeljali 
v zapore. Iz zaporov v Kamniku je bil po- 
slan v Begunje in od tam v Celovec, 
kjer je bil baje dne 9. XI. 1944 v Ce- 
lovcu ustreljen.. 

Ker je podana domneva, da bo na- 
stopila zakonita domneva smrti, se uve- 
de na predlog njegovega očeta Levai 
Antona, kmeta iz Loga št. 9, postopanje 
za proglasitev za mrtvega .n se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča sodi- 
šču aH s tem postavljenemu skrbniku 
Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v Kanmi. 
ku. 

. Leveč Franc se poziva da ;se zgla- 
di pri podpisanem sodišču ali drugače 
la kako vest o sebi. 

Po 15. •. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče Y Kamniku 
dm- 11. decembra 1946, 

Ok 85/ hi—2 5083 
Markič Andrej, roj. 21, XI. 1923 v Ma- 

li Lok., KLO Ihan, sin Markiča'.loz>eîa 
in Ane roj. Kokalj, delavec v Mali Loki 
4. 12. je odšel dne 2. II. 1944 v NOV. 
Bil ]e v Šlandrovi brigadi. Baje je. padel 
v bojih nu Menini planini dne 15. III. 
1945. | 

Ker ju potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvedf na predlog njegove matere 
Markič Ane, gospodinje iz Male Loke št, 
12. postopanjo za proglasitev za mrtve- 
ita in še izdaja poziv, da ee o pogreša- 
nem poroča podpisanemu, sodišču ali s 
tem postavljenemu skrbniku Klemenči- 
vu Ivanu, zvaničniku v Kamniku, 

Markič Andrej so poziva, da se zgla- 
di pri podpisanem sodišču ali drukate 
la kako vest o sebi. 

Po le. 1•. 19#7. bo sodišče um vJM»f.ič- 

ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 99/46—2 5076 
Mušič Franc, roj. 4. VIII. 1903 v Tr- 

zinu, zidar, sin Mušica Antona in Fran- 
čiške roj. Abe, nazadnje stanujoč v Trzi- 
nu št. 107, KLO Trzin, je odšel dne 25. 
VIII. 1944 v NOV. Bil je v Tomšičevi 
brigadi na Štajerskem. •• je v bojih, iz 
katerih» se baje ni več vrnil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove žene Mušič 
Ivane, gospodinje iz Trzina št. 107, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem poro- 
ča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Mušič Franc se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 102/46—2 5J90 
Omahna Stanislav, roj. 1. V. 1917 v 

Blagovici, KLO Blagovica, sin Omahne 
Josipa in Terezije roj. Peterka, kmeta 
si., iz Blagovice št. 21, je odšel 29. XII. 
1943 v NOV. Služil je na Dolenjskem. 
Zadnjič se je oglasil meseca marca 
1944, pozneje pa je izginila vsaka sled 
za njim. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita, domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove sssiire Omah- 
na Marije, kmeta hčere iz Blagovice št. 
21, postopanje za proglasitev za mrtve- 
ga ter se izdaja poziv, da so o pogreša- 
nem poroča sodišču aH s tem postavlje- 
nemu skrbniku Klemenčiču Ivanu, zva 
ničniku v Kamniku. 

Omahna Stanislav se poziva, da se zgia- j 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 12. decembra 1946. 

* 
Ok 51/46—3 " 50S5 

Petere Ivan, roj. 19. VIII. 1926 v 
Krašnji, KLO Krašnja, siu Peterca Ste- 
fana in Julijane roj. Pustotnik, delavec, 
nazadnje bivajoč v Kranju št. 59, je od- 
šel dne 15. IX. 1944 v NOV. Služil je v 
kamniškem zasavskem odredu, pozneje 
pa pri VII. korpusu v garnizonu na 
Dolenjskem. Bajo je padel v Beli kra- 
jini v letu 1945. , 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegovega očeta Pe- 
terca Štefana, kovača iz Krošnje št. 50, 
postopanje za proglasitev •• mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešancu po- 
roča    -sodišču ali s tem postavljenemu 

skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamn.ku. 

Petere Ivan se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15 III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

* 

Amortizacije 
Ok 135/46-4 4978 

Na prošnjo Pride Baumgarten, ^ub- 
ijana, Medvedova ob, se uvede posto- 
panje radi amortizacije zdolaj navede- 
nih vrednostnih papirjev, ki so se baje 
izgubili ter se njih imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi okli- 
ca v Uradnem listu svoje pravice s.cer 
bi se po preteku tega roka izreklo, da 
so vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev. 
' življenjska polca Zavarovalne družbe 

za življenje »Feniks« glaseča se na za- 
varovanca dr. Huga Baumgartna, zdrav- 
nika v Trbovljah, roj. 16. XII. 1881, in 
sicer: 

1. štev. 8,000.017 od 4. I. 1926 s pote- 
kom zavarovanja 1- VII. 1911. Koristnik 
je zavarovanec, za primer smrti Frida 
Baumgarten roj. Grossmann. Obreme- 
njeno e posojilom 89.600.— din; 

2. št. 8,008.716 od 23. XL 1928 na za- 
varovano vsoto 300.000 din z začetkom 
zavarovanja 1. VII. 192S in potekom 
1. VII. 1948. Koristnik zavarovanec, za, 
primer smrti Frida Baumgarten roj. 
Grcssmann, za primer smrti te zavaro- 
vančevi otroci po enakih delih. Obreme- 
njeno s posojilom 55.800 din: 

3. št.-8,010.456 od 3. IV. 1929 na zava- 
rovano vsoto 100.000 din z začetkom za- 
varovanja 1. I. 1929 in potekom }• I« 
1949. Koristnik zavarovanec, za primer 
smrti donosilec; 

4. št. 8,018.874 od 8. X. 1930 na 200.000 
din za primer smrti in 400.000 din za 
primer doživetja z začetkom zavarova- 
nja 1. X. 1930 in. potekom 1. X. 1950. 
Koristnik zavarovanec, za primer ^mrti 
Frida Baumgartner roj. Grossmann. 
Obremenjeno s posojilom 48.000 din; 

5. št. 15,600.009 od 22. IV. 1932 na 
159.950 din z začetkom zavarovanja 1. 
IV. 1932 z enkratno premijo in potekom 
1. IV. 1947. Koristnik zavarovanec. žH- 
primer smrti donosilec police. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 28, novembra 1946. 

Ok 249/46—5 " 1977 
Na prošnjo Grada Ivaua, krnela, Be- 

ričevo 9, pošta Dol pri Ljubljan.', se 
uvede postopanje radi amortizacije zdo- 
laj navedenih hranilnih knjižic, k; so 
prosilcu baje prešle ter se njih imet- 
nik poziva, da uveljavi v dveh mesecih 
po objavi v U.radnem listu svoje pravi- 
co, sicer bi se po preteku" tega roka iz- 
reklo, da so vrednostni papirji brez mo- 
či: • 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: • 
t. vložna knjižica Kreditnega zavoda 

za trgovino in industrijo v Ljubljani -št. 
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«212, noe Grad Jernej e stanjem dinar- 
jev 3.778.32; 

2. vložim knjižica Kmetske posojilnice 
ljubljanske okolice v Ljubljani št. 24.672, 
noe Grad Jernej s ritanjem din 3.778.32. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. novembra 1940. 

Uk 233/40-4 1979 
Na prošnju Kupnik Kristine roj- Tomu, 

gospodinje, Sv Vid-Podgora 30, se uve- 
de postopanje radi amortizacijo zdolaj 
uavedene yloznt* knjižice, ki je prosilcu 
neznanokam pveMa. ter se njo imetnik 
poziva, da uveljav v dveh mesecih po 
objav, oklicav UraMnem listu svojo pra- 
vice, sicer bi se pivpreteku tega roka 
izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Oznamenilo vrednostih papirjev:        j 
vložna knjižica Hram\nicc in posojil- 

ni«; v Št. Vidu nad Ljubimno v likvida- 
ciji, štev. 4130 na ime KVstelie Marija, 
Brod 10.   s   stanjem   din\5.742.86 per 
1. VU. 194G. \ 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne H. decembra 1940; 

N 
Ok  I0:!'40—8 \ 3184 

v ••5••• tvrdk« Fr. Stupica, imovi- 
na - /eloznino v Ljubljani, se uvçdc 
pc ,tanje za amortizacijo zdolaj nave- 
den, vrednotnice. ki sc jo izgumta, 
fer >c rije imetnik poziva, da uveljavi 
v dveh mesecih po tej objav: v Urad-^, 
nem listu svojo pravice, sicer bi so po 
proteku tega roka izreklo, da je vred- 
nolnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnico: 
garantno nismo Ljubljanske kreditne 

banke z dne tO. XII. 1940, glaseče se 
na 29.832.— din, izdano firmi Fr. Stu- 
pica, Imovina z železnino v Ljubljani, 
v korist Ane Pamuer v Celju. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 15. decembra 1940. 

Ok 291/4G- 5155 

Na prošnjo Zaje Antonije, gospodinje, 
Ljubljana, Postojnska 68. se uvedo po- 
stopanje za amortizacijo zdolaj nave- 
dene vlozne knjižice, ki jo prosilki baje 
prešla, ter se njen imetnik poziva, da 
uveljavi v dveh mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna    knjižica    Mestne    hranilnice 

ljubljanske v Ljubljani, štev. 4096, noe 
Zaje Marjan s saldom 411.62 din. 

Okrajno .sodišče v Ljubljani 
dne 14. decembra 1946. 

Amort*2aciie 
VI. Sp 412/46—7 5115 

Na prošnjo tov. dr. Hojnika Franca, po- 
sestnika v Zg. Polskavi, se uvede posto- 
panje radi amortizacije spodaj navede- 
nih" vrednostnih papirjev, ki jih je pro- 
silec baje izgubil, ter se njih  imetnik 

poziva, da uveljavi svoje pravico v času. 
dveh mesecev po objavi v Uradnem li- 
stu, sicer se bo po proteku tega roka iz- 
reklo, da so vrednostni papirji izgubili 
svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev. 
1. pri Posojilnici Narodni dom v Ma- 

riboru: 
a) vložna knjižica št. 16.493 % današ- 

njim stanjem din 5.505.10 na ime dr. 
Hojnik Fran, 

b) vložna knjižica št. 30.390 z današ- 
njim stanjem d:n 9.323.78 na ime dr. 
Hojnik Fran — depoti', 

2. pri Spodnještajerski ljudski poso- 
jilnici v Mariboru: 

a) vložna knjižica ài. 12.557 /. današ- 
ujim stanjem din 572.29 na ime dr. Hoj- 
nik Fran, 

b) vložua knjižica št. 12.541 •/. današ- 
njim stanjem din 1.758.05 na ime Ze- 
linka Ernst, 

c) vložna knjižica št. 12.807 z današ- 
njim'stanjem din 2.069.55 na ime Ingo- 
lič Franc; 

3. pri Posojilnici v Ptuju: 
vložna knjižica št. 37.480 z današnjim 

stanjem din 1.864.30 na ime dr. Hojnik 
Fran; 

4. pri Hranilnici in posojilnici pri 
D.M. na Jezeru v Prevaljab: 

vložna knjižica št. 3.702 z današnjim 
stanjem din 1.934.43 na ime Obran Ma- 
tija; 

5. pri Hranilni«! m posojilnici v Cir- 
kovcah: 
\ vložna knjižica št. 1385 z današnjim 
«tanjom din 1.867.20 na imo dr. Hojnik 
*Van. 
•••••• »odišče v Mariboru, odd. VI., 

\      dno 25. novembra 1946. 

V Sp «H7/46—2 4989 
Na ••<•••• Antona Paša, uiode-gaian- 

terija v Mariboru, Slovenska ulica št. 4, 
se uvede pt^iopek za amortizacijo vred- 
notni«, ki jV^ je prosilec izgubil ali pa 
so mu b:Io po okupatorju ukradene tor 
sc njih imetnijj. p^jva, da uveljavi v 
dveh'mesecih, v>očenši z dnem objave v 
Uradnem listu s>,jc pravice, sicer bi so 
po preteku tega roka jzrekIo, da •> 
vrednostni papirji brez moâj. 

Oznamenilo vredn«^njc: 

st. 578.311-578.350 po m di    y sbu 
ni nominalni vrednosti •• dj      Ja_ 
seče na ime Pas Anton. 

Okrajno sodišče v Marib^u  •^ y 
dne 9. decembra l^g     '    "' 

* 
Sp 482/46-5 50^ 

Amortizacija 
Na prošnjo Škulja Franca, döjavcaj 

Hlebce št. 4, pošta Velike Lašč^ sc' 
uvede postopek za amortizacijo vre<ino^ 
nie, ki jih je prosilec baje izgubil. In^. 
nik teh vrednotnie s« pozivlje, da v 
dveh mesecih po objavi v Uradnem •. 
stu uveljavi svoje pravice, sicer bi se 
po preteku tega roka izreklo, da so te 
vrednotnie« * brez moči. 

Oznamenilo vrednotnie: 
1. hranilna knjižica Hranilnice in }>< 

gojilnice v Novem mestu št. 621, gla*e<.. 
se na imo Škulj Franc s stanjem dn* 
31. XII. 1945 DFJ dinarjev 3.779.35. 

2. hranilna knjižica Hranilnice in.p<>- 
sojilnice v Novem mestu št. 787. gla.se' u 
so na ime Škulj Franc s stanjem z dne 
31. XII. 1945 DFJ dinarjev 2.025.50. 

Okrajno sodišče v Novem mest« 
dno 30. novembra 1946. 

I Sp zum 51 m 
Amortizacija 

Nd prošnjo Brenčiča Mihe, posestnika 
v Ptuju, Ormoška cesta št. 3. se uved« 
postopek za amortizacijo vrednotnice, ki 
jo je prosilec baje ob okupaciji izgubil. 
Imetnik te vrednotnice so poziva, da \ 
2 mesecih po objavi v Uradnem listu 
uveljavi svojo pravice, sicer bi se po 
preteku tega roka izreklo, da je ia vred- 
notnica brez moči. 

Oznamenilo vrednotnice: ena dehnen 
Gostilničarske pivovarne d. d. ' Laško. 
izdana dno 30. XII. 1933 na ime Brenčič 
Miha, Ptuj, Ormoška cesta 3, štev. del- 
nice 00018 v nominalni vrednosti 4in 
500.- . 

Okrajno feodišče v Ptuju, odd. I., 
dne 10. decembra 1946. 

I. Sp 88/40—4 srn« 

Amortizacija 
Na prošnjo, tov. Sailer Marije, zae. v 

Slov. Bistrici, kot pooblaščenke Šlampfl 
Frančiške v Zg. Polskavi, se uvede po- 
stopanje za amortizacijo spodaj nave- 
denih vrednostnih papirjev, ki jih je 
prosilka bajo izgubila ter ee njih imet- 
nik poziva, da uveljavi svojo pravice v 
času dveh mesecev po objavi v Urad- 
nem listu, sicer se bo po preteku tega 
roka izreklo, da so vrednostni papirj/ 
izgubili svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
hranilna knjižica Posojilnico v Makô- 

iah štev 7002/6710, glaseča so na ime 
Stampfl Josip s stanjem /. dne 1. T. 194« 
din 3355.71. . 

Okrajno sodišče r Slov. Bistrici 
dne 7. decembra 1946.   " 

Register 
državnih gospodarskih r>odietn 

Vpish 
93. 5133 

Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 7. decembra 1946. 
Besedilo: ^Trgovsko podjetje z TTOOOI 

in alkoholnimi pijačami VINOc. 
Podj'etje zastopa in podpisuje: poleg 

žo objavljenih pooblaščencev še tov. 
Štemberger Drago, pomočnik ravnate- 
lja, ki bo podpisoval podjetje samo- 
stojno. 

Jfijilsfrsiro. za finance, .*/.; 
odsek za financiranje gospodarstva. V 

dne 7  decembra 1946. 
Štev; 44/4—II F—1910. 



Stran 554 Štev. 78 

94. 5050 
Sedež: Ljubljana. 
Dan vpisa: 2e. novembra 1946. 
Besedilo: Podjetje za promet z zdra- 

vili - sZDKAVPKOM«. 
Podjetje zastopa .n podpisuje: poleg 

že objavljenih pooblaščencev tudi Mr 
Kuprem Uroš, pomočnik ravnatelja, i. s. 
v v~teb poslih samostojno, kadar je rav- 
naieij zadržan: listine denarnega, ma- 
terialnega, obračurskeaa in kreditnega 
značaja pa poief? eiavr.esa računovodje 
ozir. njegovega  pomočn ka. 

Ministrstvo za finance, 
odsek za financiranje gospodarstva, 

dne 28. novenibra 1946. . 
Štev. 4Ö/1-1I F-1946. 

93, 4823 
Sedež* Trbovlje-Loke. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Mestna trgovina *Gcrm« Tr- 

boijc. 
Poslovni predmet: Nakup in prodaja 

na drobno manutakturnega '•••••, špe- 
cer jskega, galanterijskega in kolonial- 
nega bla »a. 

Podjetje je ustanovil: MLO Tr- 
bovijs s svojo odločbo It. 2776/46 z dne 
3. novembra 1946. 

Osnovna sredstva: — 
Obratna sredstva:' din 601 726.92. 
Upravnik podjetja: Začasno vodi po- 

sle uoravnika pod: et ja Mahkovec Anton, 
tajnik MLO Trbovlje. 

Podpisujpio za podjetje: 
1. Gulatti Ivan, predsednik MLO 

Trbovlje, za upravne posle. 
?. Mahkovec Anton, tajnik MLO Tr- 

bovlje, za upravne zadeve. 
3. Turnšek Ivan. poslovodja, Trbovlje, 

za strokovne zadeve. 
Okrožni LO celjskega okrožja, 

odd. za finance, Celje 
dne 23 novembra 1946. 

St. 22S3/46. 

DO.      ' 4819 
Sede!: Trbovljc-Lcke. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: 31cstna klavnica Trbovlje. 
Poslovni predmet: Zakol živine in 

hlajenje mesa. 
Podjetje je ustanovil: lAestni ljudski 

odbor Trbovlje ? svojo odločbo štev. 
277646 z dne 2. IX. 1946. 

Osnovna sredstva: d'n 4,348.000.—. 
Obratna sredstva: din 10.000.—. 
Upravn • Jjetja: Začasno vodi posle 

upravnika .-tnih podjetij Mahkovec 
Anton, tajnik MLO Trbovlje. 

Za podjetje podpisujejo: 
1. Giuiatti Ivan. predsednik MLO Tr- 

bovlje, za upravne zadeve, 
°. Mahkovec. Anton, tajnik MLO Tr- 

bovije. za upravne zadeve. 
3. Deu Rajko, veterinar Trbovlje, za 

strokovne in tehnične zadeve. 
Okrožni LO celjskega okrožja, 

oddelek za finance. Celje 
dne 23  novembra 1946. 

fitev. 2283:33, 

97. 4824 
Sedež: Trbovlje IRetje. 
Dan vpisa: 23. novembra 1946. 
Besedilo: Mestna gostilna sZavrašck« 

Trbovlje. 
Poslova; predmet: Nakup in prodajo 

ia drobne vina in drugih pijač. Nadalje 
••••• in prodaja jestvin. 

Podjetje je ustanovil: MLO Tr- 
bovlje s svojo odiočbo Št. 2776/46 z dne 
2. novembra 1946. 

Osnovna sredstva: din 20.000.—. 
Obratna sredstva: din 40.000.—. 
Podružnica je v Trbovljah-Planinska 

vas. 
Upravnik podjetja: Začasno vodi po- 

sle upravnika podjetja. Mahkovec An- 
ton, tajnik MLO Trbovlje. 

Zi. podjetja podp.sujejo: 
1. Giuiatti Ivan. predsednik MLO 

Trbovlje, za upravne zadeve. 
2. Mahkovec Anton, tajnik MLO Tr- 

bovlje, za upravne zadeve, 
o.    Drnovšek   Jožefa,    poslovodinja 

podjetja Trbovlje, za strokovne zadeve. 
Okrožni LO celjskega okrožja, 

odd   za linami-, Celje 
due 23. novembra 1946. 

St. 2283/37. 
i* 

S8. 
Sedež- Krško. 
Besedilo: Obrtno podjetje kleparstvo 

in kotlarslvo v Krškem, skrajšano 
»KlepkoU. 

Poslovni predmet: Izvršuje vsa dela, 
ki spadajo pod kleparsko in kotlarsko 
obrt. 

Podjetje je ustanovil: Mestni ljudski 
odbor Krško. / 

Pooblaščenci za podpisovanje: / 
Mesesnel Gaso, poslovodja, samostoj- 

no za vse posle, ki so mu po pravilih 
pe-a'eija poverjeni, 

Glogov3ek Gustav, tajnik MLO Krško, 
Gomilšek Alojzij, fin.  referent MLO 

Krško, pa kolektivno. 
Okrožni LO  novomeškega okrožja, 

oddelek za fnance, Nero mesto, 
dne 12. decembra 194.6. 

St. 3443/3—F. 

99. * 4832 
Sedež: Novo mesto, Ljubljanska ce- 

sta št. 15. 
Besedilo: »Buffcte Mestnega ljudske- 

ga odbora Novo mesto. 
Poslovni predmet: Točenje alkohol- 

nih in brezalkoholnih pija? ter prodaja 
vsakovrstnih jedil :n zelenjave. 

Podjetje je ustanovil; Mestni ljudski 
odbor Novo mesto. 

Pooblaščen za podpisovanje: poslo- 
vodja obrača tov. Ogrinc Valentin za 
vse posle, ki so v zvezi z rednim po- 
slovanjem podjetja in ki so mu po pra- 
vilih podjetja  poverjeni. 

Okrožni LO novomeškega okrožja, 
oddelek za finanre. 

dne 28. novembra 1946. 
Štev. 3100'1—1946. 

109. ' *     . 5169 
Sedež:   Novo  mesto,   Florjanov   trg 

št. 9. 
Besedlo: KinopodjcHc Mestnega LO 

v Novem mestu, skrajšano >Kinoc. 

Posloviti predmet: predvajanje fil- 
mov. 

Podjeijo je ustanovil: Mestni LO Novo 
merlo. 

Pooblaščen za podpisovanje: poslovod- 
ja Adam Franc, ki zastopa podjetje po 
pravil h podjetja. f 

Okrožni LO  novomeškega okrožja, 
oddelek *a finance, Novo mesto 

dne 12. decembra 1946 
St 3895/2—194P. 

101. ,   * *171 

Sedež: Novo mesto, ljubljanska «.esta 
vi      4 m 

Besedilo: Blestno Vojaško podjetje, 
skrajšano •••••••«. 

Poslovni pceamel: Izdelava in popra- 
vilo moških oblek, sukenj, damskih pla- 
ščev in ko.=tumor. . 

Podjetje je ustanovil: Mestni LO bovo 

Pooblaščen za   podpisovanje:  Poslo- 
vodja obrata Burger Gustelj, ki zastopa 
Lrmo po pravilih podjetja. 

Okrožnf LO  novomeškega  okrožja, 
oddelek za finance, Novo mesto 

dne 12. decembra 1946. 
St. 3894/2—1946. 

102. * 5170 
Sedež: Novo mesto. 
Besedilo: Mestno gradbeno podjetje 

mestnega LO Novo mesto, skrajšano 
»MEGRADc. .    . 

Poslovni predmet: Gradba nov h m 
popravilo starih zgradb. Posluje cen- 
traino s posameznimi lokalnimi sezon- 
skimi gradbenimi vodstvi. 

Podjetje je ustanovil: Mestni LO v 
Novem mestu.  ,. 

Pooblaščen za podpisovanje podjetja 
jo poslovodja tehnik /nidaric Viktor, a 
v njegovi odsotnosti stavbenik Vrhovn Ir. 
Valentin, ki zastopata firmo po pravi« 
lih podjetja. 

Okrožni LO novomeškega okrožja, 
oddelek za finance, Ncvo mesto 

dne 12. decembra 1946. 
St. 3896/2/F. 

I sazno 

5158 3-1 
Poziv upnikom 

>D o m g r a f i k o v,< nabavljalna za- 
druga grafičnega delavstva z omejenim 
jamstvom v Ljubljani, Masarykova ce- 
sta št. 14/IV, je sklenil na skupščini 
dne 17. novembra t..l, svoj prestanek. 

Spričo prehoda zadruge v likvidacijo 
pozivljemo upnike, _ da nam prijavijo 
svoje morebitne terjatve do zadruge v 

šestih mesecih. 
V Ljubljani dne 18. decembra 1946. 

Likvidatorji 

516*• 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo izvršilnega odbora okrož- 

nega ljudskega odbora za maribors*0 
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okrožje štev. 3156-46 z dne 10. X. 194G 
in na predlog Inioiat vnega zadružnega 
odbora za Slovenijo jo prešla zadruga 
Pluisko predujmno društvo, zadruga z 
omejenim jamstvom v Ptuju, v likvida- 
cija. 

I       Pozivajo se vsi  upniki, da prijavijo 
svoje terjatve in vsi dolžniki, da porav- 

I   najo svoje obveznosti proti tej zadrugi 
I   najpozneje do 2. jan. 1947 v zadružni 
j   pisarni v .prostorih Posojilnice v Ptuju, 
j   Miklošičeva ul. 5. 
! Likvidacijski odbor 

* 
J1Ö5 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo izvršilnega odbora okrož- 

nega ljudskega odbora za mariborsko 
^.okrožje štev. 3156/46 z dne 10. X. 1946 

i. na predlog Iniciativnega zadružnega 
odbora za Slovenijo je prešla zadruga 
Vzajemno in posojilno društvo v Sloven- 
ski Bistrici, zadruga z omejenim jam- 
stvom, v likvidacijo. 

Pozivajo se' vsi upniki, da prijavijo 
svoje '. :rjatve in vsi dolžniki, da porav- 
najo svoje obveznost, proti tej zadrugi 
najpozneje do 2. jan. 1947 v zadružni 
pisarn:, to je v prostorih Posojilnico v 
Slovenski Bistrici. 

TP št. 16.761/48 

Likvidacijski odbor 

4S92-Ü—3 

Poziv upnikom 
Z odločbo ministrstva za. trgovino in 

preskrbo št. 1164'46 z dne 14> maja 1946 
je prešla tvrdka M. Stojan, trgovina z 
u>> ionimi zdelki Miklošičva cesta, v li- 
kv.-Jacijo. 
, Pozivamo upnike, da prijavijo svojo 
te:jatve proti tvrdki do 15. I. 1947 na 
tlakov MLO. oddlek za trgovino in pre- 
skrbo, Beethovnova ulica št. 7. 

Likvidatorji 

4177/40 •    4835—3—3 

Poziv upnikom 
Nabavljalna in prodajna zadruga z. z 

o. j v Ljubljani sporoča, da sc je dne 
26. X. 1916 izbr.sala v zadružnem regi- 
stru okrožnega sodišča v Ljubljani Na- 
bavljalna zadruga uslužbencev drž. • že- 
lezu c z. z o. j. v Ljubljani radi spojitve 
z Nabavljalno in prodajnp zadrugo z o. j. 
na Jesenicah za sektor Jesenice in z Na- 
bavljalno in prodajno zadrugo z o. j. v 
Mariboru za manborsk. sektor. 

Nabavljalna in prodajna zadruga z o. j. 
y Ljubljani kot sprejemajoča zadruga 
poziva upnike Nabavljalno zadruge 
uslužbencev drž. železnic z. z o. j. v 
Ljubljani za sektorja Jesenice in Mari- 
bor, da prijavijo svoje terjalvo v roku 
treh jneaecev od dneva poziva Nabav- 
Ijaln. in prodajni zadrugi v Ljubljani, 

-Masarykova c. 15. 
Upravni odbor 

Nabavne iu proda'm- zadruge 
v Ljubljanj 

Izgubljeni- lit*fino 

Izgubila sem zač. osebno izkaznico 
št. 49, izdano od KLO v St. Vidu pri 
Stični na ime Adamlje Nada iz Prim- 
skovega. S tem jo preklicujem. 
5139 Adamlje Nada • 

Izgubil sem začasno železniško legi- 
timacijo štev. 135040, izdano od uprave 
dir. drž. žel. v Ljubljani in jo s tem 
preklicujem. 

Balig Anton, v. d. kurjača žv. IL, 
5116 Zidani most 

Izgubila se je potrošniška nakaznica 
štev. 124634 na ime Bukovec Aranke iz 
Kobilja, izdana od KLO Kobilje. S tem 
se preklicuje. 
5141 Bukovec Araiika 

Izgubila sem spričevalo L letnika uči- 
teljišča v Ljubljan. za 1. 1940/41. na ime 
Burica Ivanka iz Dragomlja. S tem ga 
preklicujem. 
5131 Burica Ivankav 

Preklicujem téle originalne račune, 
na: JA, vojna oblast IV. Armije — voj- 
na bolnica Dobrna, izdan dne 23. VIII. 
1945, komanda pozad. XXIII. udar. div., 
garniz. odsek Celje, izdan dne 23. Vili. 
1945, I. slov. diviz. Narodne obrambe 
— štab I. batal. III. brig. Celje, izdan 
dne 22. VIII. 1945. 
5140 Lenart Cank, Škofja vas pri Celju j 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
3  izdano od KLO Dolina, p. Puconci. na 
ime Cener Herman, roj. 10. IV. 1931 v 
Kopoci, b.vajoč v Dolini,  in jo s tem 
oreklicujcm. 
3168 Ccner Herman 

Izgubil sein indeks medicinske fakul- 
tete univerze v Ljubljani na ime Cergol 
Stojan iz Celja. S tem ga preklicujem. 
5179 • Cergol Stojiui 

Žolezničarsko legitimacijo št. 121.903 
z dne 6. junija 1945, izdano od uprave 
drž. železnic v Mariboru na ime Ceh 
Viktor, stan. na Pcbrežju, Stanko Vra- 
zova 25, sem izgubil in jo s tem prekli- 
cujem. 

Čeh Viktor, Maribor, Pobrežje, 
5117 Vrazova 25. 

Izgubila sem naslednje listine, gla- 
seče, se na ime Faletič Bogomila, roj. 
6. Vil. 1927 v Golobih, okraj Kobarid, 
stanujoča Jesenice, Blejska cesta št. 11; 
izkaznico SIAU, izdano od goriškega 
okrožja, železniško legitimacijo za te- 
denske vozne karte, izdano od železni- 
ške postaje Jesenice, živilsko nakaznico 
za mesec december, izdano od MLO Je- 
senice in izkaznico ESZDNJ, izdano od 
sindikalne podružnice Jugobruna. S tem 
vse 1 stine preklicujem. 
5110 Faletič Bogomila 

Izgubil sem zač. ose*bno izkaznico št. 
7405, izdano od okrajnega LO Radgona 
na ime GomilŠek Franc iz Dražen vrha. 
S tem jo preklicujem. 

Gomilšek Franc. Dražen vrh št. 7, 
5105   p. Marija Snežna na Velki. 

'Izgubil sem potrošniške nakaznice, in 
sicer eno na ime Gorenc Ivan. pet pa 
na imena Grm Amalija. Erna. Alojz, 
Ivnn in Martin S tem jih preklicem. 
5038        '       Gorenc Ivan,-Ljubljana 

Uničeni sla mi bili spr.čevali o so;er 
skem in avto-meuaniškem izpitu na im> 
Habjan Andrej iz Ljubljane. Korošcev.* 
št. 2. S tem j.h preklicujem. 
512S Habjau Andrej 

Izgubil sem zač. osebno .zkaznico št. 
614, izdano od okrajnega LO Dol. Len- 
dava  na  ime  Hegedüs  Zoltan   iz  Dol. 
Lendave. S tem jo preklicujem. 
5178 Ilegcdiis Zoltan, 

Dol. Lendava, Partizanska 60 

Preklicujem izgubljeno sindikalno le- 
gitimac jo, izdano v Slov. Bistrici na ime 
Hren Ana, učiteljica, Sv. Venčesl pri 
Slov. Bistrici, osebno legitimacijo, izda- 
ne v Slov. Konj.cah, legitimacijo OF. po- 
trošniško in družinsko nakaznico, izda- 
no od kraj. ljudskega odbora Bezina — 
Slo". Konjice na ime Hren Ana, Ga- 
brovnik'št. 24 pri Slov. Konjicah. 
5176 Hren Ana, učiteljica, 

Gabrovnik 24, p. Slov. Konjice 

Izgubil sem potrošniško nakaznico Sì. 
12.484, izdano od KLO na Muljavi, okr. 
Grosuplje, na ime Janmik Jože iz Veli- 
kih Kompolj št. 7, nadalje vse vojaško 
dokumente, glaseče se na ime Janinik 
Jože in osebno izkaznico na :me Jam- 
uik Jože. ""• tem preklicujem vse nave- 
deno dokumente. 
5162 Jarnnik Jožo 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico 
št. 195. izdano 16. X. 1945 od KLO St. 
Lovrenc ob Temenici na trne Jevnikar 
Alojzij, Vrhovo 2, p. St. Lovrenc ob Te- 
menici. S tem jo prekl cujem, 

Jevnikar Alojzij, Groblje, p. Dom- 
5125   žale. 

Izgubila sem duplikat spričevala IV. 
razreda meščanske Šole v zavodu Lieh- 
tentimi v Ljubljani iz 1. 1922. na ime 
Jurca Antonija iz Bukovja pri Postojni, 
S tem ga preklicujem. 
5134 Jurta Antonija 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande NM v Ljubljani na ime 
Kaiser Ana iz Ljubljane, Bežigrad 1. S 
tem jo preklicujem. 
•1•1       * - Kaiser Ana 

Ukradene so mi bile potrošniška na- 
kaznica št. IR 018ÓG2 in zač. osebna iz- , 
kazn ca St. 142G, obe na ime Kandrič 
JoŽel in potrošniška nakaznica št. ID 
90319, glaseča se na ime Kandrič Anton, 
vse izdane cd OLO Ptuj. S tem jih pre- 
klicujem. , 

Kandrič Jožef, posestnik, Mihove; 
5142   št. 56, p. Vek Nedelja 

JJničeiio mi je bilo spričevalo višjega • 
tečajnega izpita III. drž.^realne gimna- 
zije v Ljubljani št. 128, :zdano 28. VI. 
1941 na ime Kanduč Jožef iz Vel. Lip. 
ljenj, okraj Grosuplje. S tem ga prekli- 
cujem. t 
5207 Kanduč Jožef 

Uničeno mi je bilo spričevalo diplom- 
skega izpita tehniške-srednje šole. stroj- 
ni oddelek v Ljubljani za šolsko leto 
1"?Q 39, s tem "a nreklicujem. 
•5157     -      ,,   Kuol Vinko, Ljubljana 
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Ukradena mi ]'e bila potrošniška na- 
kaznica št. 10 št, 46S1Ü izdana od KLO 
v Krtini pri Domžalah na ime Lajevec 
Ivana \• Vtsevka '23. S tem jo prekli 
cujem. 
5139 Lajevec Ivana 

Ukradena mi je bila osebna izkaznica, 
potrošniška nakaznica m prometna knji- 
žica za kolo. vse ca ime Lavtar Mar.jan 
iz Zaooršta 6 pri Dolu. S tem jih pre- 
klicujem. 
5118 Lavtòr Marijan 

Uničena mi je bila potrošniška obla- 
čilna nakaznica 5t 048451, izdana ne 
ime Majhen Ludvik iz Lancove vasi 31, 
p. Št. Vid pri Ptuju. S tem jo prekli- 
cujem. 
5126 Majhen Ludvik 

Uničena mi je bila potrošniška nakaz- 
nica na ime Maruško Avgust, roj. 29. av- 
gusta 1926 v Kamniku, sedaj prebivajoč 
v Višnji gori. S tem ,k> prekl cujem. 
5152 Maruško Avgust 

Ukradeno nama je bilo: osebna izkaz- 
nica, legit. OF. prometna knjižica za 
Itolo na ime Meden Tereziia in dve po- 
trošniški nakaznic: na ime Meden Te- 
rezija in Angela, ter oblačilna nakaznica 
za obleko in čevlje na ime Meden Tere- 
zija. S tem vse listine preklicujeva. 

Meden Terezija, Meden Angela, 
5103'  Rudnik 49. 

Izgubil sem začasno osebno izkaznico 
St. 1396, izdano na ime Mlinar Andrej 
rojen 19. V. 1903 čevljar. Dole na Pri- 
morskem, k: mi jo je izdal KLO Dol. 
Logatec, in jo s tenrpriklicujem. 
5130 Mlinar Andrej 

Oglašuju sé nevažećim izgubljeni sle- 
deči kuponi vojnih platnih knjižica za 
mjesec decembar 191G. g., \ to na ime: 
kapetana Oluj.ć Ante ser. I. br. 6314, 
kapetana Tomašević Andrije ser. I. br. 
6277, poručnika Cembić Milana ser. I. 
br. 6263, Milicić Ljiljane ser. I. br. 6301, 
Tresić Bole •••. R. C. 84507. poručnika 
Kaliterna Vinko ser. I. br. 6283. 

Ministarstvo   narodno   odbrane 
5208       FNRJ XII Ođel. pri IV Armiji 

Preklicujemo izgubljeno vozno dovo- 
lilo in potrdilo o plačani taksi za leto 
1946. za tovorni avto znamke GMC, štev. 
motorja 30057. ev;d. štev. tablice 6671, 
glaseče se na ime Nabavna in prodajna 
zadruga v Mariboru. 

Nabavna in prodajna zadruga 
5103 Maribor 

Ukradene so mi bile tri potrošnike 
nakaznice za industrijska proizvode' nà 
ime: Novak Andrej št. nak. 58.360, No- 
vak Marija št. nak. 58.354, Gradiški Mi- 
hael št. nak. 023.S79, izdane ođ KLO Kog, 
okraj Ljutomer. S tem iih preklicujem. 

Novak Andrej,   Vodranci,   p. Sv. 
Bollenk na Kogu pri Središču ob 

5107   Dravi. 

Izgubil sem indeks tehnične fakultete 
univerze v Ljubljani, izdan 20. sept. 
1916 na ime Orthaber Vladimir iz Ma- 
ribora. S tem ga preklicujem. 
5104 Orthaber Vladimir 

Izgubila *em nakaznico za kurivo se- 
rija C št. 023169, izdano od MLÛ - od- 
sek za preskrbo v Ljubljani na ime Palj- 
ka Genovela iz Ljubljane. Salezijauska 
št. 11. S tem jo prekl cujem. 
5133 Paljka Genovcîa 

Izgubil sem vojaško knjižico St. 95.444. 
izdano cd II. divizije KNOJ-a na ime 
Pezdirc Franc iz Črnomlja.   S tem jo 
p reki. cu jem. 
5215 Pezdirc Franc 

Izgubil sem prometno knjižico za kolo 
s potrdilom o nakupu in jo s tem pre- 
klicujem. 
514S     Pinter Alojz, Pečovnik 29, p. Celje 

Izgubil  sem   osebno   izkaznico   *\ev. 
014.869. izdano od MLO v Banja Luki 
na ime Pjekni Janko iz Banja Luke. S 
tem jo preklicujem. 
5161 Pjekni Janko-Demkov 

Izgubil   sem   osebno   izkaznico  štev. 
029 481. izdano od komande NM v Ljub- 
ljani   na   ime   Podgoršek   Marijan   iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
5138 Podgoršek Marijan 

Izgubil sem nakaznico za kurivo seri- 
ja D št. 034.752, izdano od MLO, odsek 
za preskrbo v Ljubljani na ime Porenta 
Alojz j iz Ljubljane, Galctova ul. 20. S 
tem jo preklicujem. 
5163 Porenta Alojz 

Izgubil sem izkaznici za kolo štev. 
446389 na ime Vizjak Ferdo, roj. 20. V. 
1927 (Celje. Delavska ul. 20) :n štev. 
159993 na ime Vizjak Ivan, roj. 7. III. 
1895 'Celje, Delavska ulica), obe izdani 
od okrajnega odbora OF, Celje-mesto. 
S tem j.h preklicujem. 

Pristovnik Jože, Celje, Delavska 
5127   cesta 5." 

Izgubila *em izkaznico OF št. 242.024. 
izdano od kraj. odbora OF Troblje pri 
Slovenjem Gradcu na ime Pustoslemšek 
Anica. S tem jo preklicujem. 
5144 PK£ics!eifcSefc Anica 

Izgubila sem potrošniške nakaznice za 
industrijske proizvode ha imena Rotar 
Pavel IG št. 042217, Retar Marija ID 
Št. 015920. Rotar Alenka ID št. 015921 
in svojo IG št. 042224. S tem jih pre- 
klicujem. 

Rotar  Marija,  Ljubljana, Poljan- 
5135   ska cesta 89. 

Uničeno mi je bilo spričevalo II. raz. 
meščanske šole v Šoštanju iz I. 1931/32. 
na ime Satler Alojz, Gorenje. S tem ga 
preklicujem. 
5129 Satler Alojz 

Izgubil sem indeks medicinske fakul- 
teto, un.verze v 'Ljubljani za 1. 1936/37 
na ime Sevnik Srdan iz Ptuja. S tem ga 
preklicujem. 
5153 Sevnik Srdan 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od komande   NM v Ljubljana   ua ime 
Skapin Matilda iz Ljubljane, Slomškova 
ul. S tem jo preklicujem. 
5132 Skapin Matilda 

Izgubil sera potrošniško nakaznico za 
ind. proizvode I—R št. 00220, izdano od 
MLO četrti Bež grad na ime Srebot An- 
ton iz Košane pri Postojni. S tem jo 
preklicujem. 
5136 Srebot Anton 

Vojna knjižica br. 967.552, izdata 1945. 
god. od štaba 10. ljublj. udarne brigade 
na ime Špolerič Jožef izgubljena j© i 
oglašava se nevažećom. 
5160 gpoleriž Jozol 

Ukradena mi je bila potroSniSka na- 
kaznica, za tekstilije St.-O25014, izdana od 
KLO Plan.na, okraj Celie-okolica, na 
ime Teržan Ivanka, roj. 17. IX 1922 v 
Hrušovju. S tem jo preklicujem. 
5112 Teržau Ivanka 

Izgubila sem spričevalo enoletnega tr- 
govskega tečaja na liceju v Ljubljani iz 

I.  1925/26.  na  ime  Thaler Rafaela iz 
Škofje Loke. S tem ga preklicujem. 
5180 Thaler Ralaela por. Iloman 

Izgubila sem indeks tehnične iakul- 
tete univerze v Ljubljani na ime Turk 
Hermina iz Ljubljane. S tem ga prekli- 
cujem. 
5209 Turk Hermma 

Izgubil sem vojaško knjižico štev. 
933.327, izdano 1. 1945. od 3. bataljona 
Gubčeve brigade na Ime Vrček Jožefa 
Anton iz Vel. Bučne vasi, Novo mesto. 
S tem jo preklicujem. 
5167 Vrček Anton 

Uničena mi je bila diploma o zavr- 
šeni vojaški godbeni šoli v Vršcu, izda- 
na 1. ""•. 1939 in spričevalo L letnika 
Muzičke akademije v Beogradu, izdano 
1. VIII. 1940. S tem jih preklicujem. 
5143 Zajko Anton, 

Maribor, Koroška c. 128 
Ukradena mi je bila prometna knjiži- 

ca za kolo znamke >Titan<. brez števil- 
ke, na ime Pavelšek Anton, Migojnice. 
S tem jo preklicujem. 
5137 Zelič Pavla, 

Celje, Dečkova 34 
Ukradena mi je bila železničarska le- 

gitimacija št. 134159, izdana od dir. drž. 
železnice, sekc. za vzdrževanje proge v 
Ljubljani na :me Zeleznik Alojz iz Ljub- 
ljane. S tem jo preklicujem, 
5124 Zeleznik Alojz 

Podpisana Žemva Marija, roj. 18. III. 
1907,_ iz Zasipa št. 17, sem izgubila po- 
trošniško nakaznico za industrijsko pro- 
izvode I—G ät. 035.901, in jo s tem pre- 
klicujem. 
5145       ženiva Marija, Zasip St. 17, 

p. Bled 
Izgubil sem legitimacijo kot član 

okrožne propagandne komisije štev. 
219/45, izdano od okrožnega N00 v Ma- 
riboru na ime Žižek Jožef iz Vukov- 
skega dola, okraj Maribor. S tem jo pre- 
klicujem. 
5166 Žižek JožcI 

Izgubil  sem osebno legitimacijo  na 
ime Znider Stanislav, KLO Novo mesto 
in jo s tem preklicujem. 
5109 Žnider Stanislav 

Zaloiha: Uprava Uradne** Uit* UJSj urednik; £oUai •••••• ••• •*••& »Merkur« d. d, — val v ^••••••• 



URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Letnik 111. Priloga k SO. kosu z dne 28. decembra 1946. Številka 8'). 

Objave 
Poziv zamudnikom! 

Vse cenj. naročnike, ki so v zaostanku z naročnino na »Uradni Ust 
LRS«, pozivamo, da nam dolžni znesek takoj nakažejo, ker jim bo 
sicer dopošiljanje lista ustavljeno. Zaradi velikih tiskovnih stroškov z 
izdajanjem lista  se mora naročnina plačevati vnaprejl 

Vrh tega pa je tudi glede na bližnje letne računske zaključke nujno 
potrebno, da so do konca tega meseca poravnani vsi zaostanki bodisi na 
naročnini bodisi za oglasne objave. 

K Naročnina  znaša: četrtletno din 70.—, polletno din 135.—, celo- 
letno din 260.—. 

Ponovno prosimo, da ob nakazilu naročnine za »Uradni list LRS« 
navede odpošiljatelj zneska le naslov, na katerega list pri- 
haja, ne pa ime kakega nam neznanega odpošiljatelja (osebe, tvrdke 
ali ustanove). Takoj naj se nam javijo tudi nepravilni ali spremenjeni 
naslovi, da jih popravimo. 

Upravništvo »Uradnega  lista LRS« 
Liubljana, Gregorčičeva ul. 23 

Sodna oblastva 

To 878/46-3 5238 
Oklic 

Tožitej Barič Alojz, vratar v tovar- 
ni Satumus, stanujoč v Ljubljani, Ob 
železnic, št. 16, je vložil proti toženki 
Barič Genovefi, gospodinji, sedaj ne- 
znanega bivališča, tožbo na razvezo za- 
kona. 

Razprava bo dne 3. II. 1947 ob 11.45 
Uri pred tem sodiščem v sobi -.40. 

Ker bivališče toženke m znano, se po- 
stavlja Peterca Franc, tajnik lega sodi- 
šča, za skrbnika, ki jo bo zastopal •• 
njeno nevarnost in stroške, dokler ne 
nastopi  sama ali  ne imenuje  poobla- 
ščenca. •      . 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 17. decembra 1946. 

* 
TO 1054/46 5337 

Oklic 
Jerent Malina rojona Kalan, tov. de- 

lavka v Pobrežju, Cankarjeva ulica 16, 
je vložila zoper Jerent Franca, tkalske- 
ga pomočnika" v Mariboru, Tržaška ce- 
sta 88, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
na razvezo zakona.     , 

Ustna javna razprava je razpisana na 
'dan 3. januarja 1947 ob 8.:>uri pri tem 
sodišču, soba štev.- 84/11. 

Kep bivališče tožene stranke ni zna- 
no. Ü je postavljen za skrbnika na čin 
Knez Jože, odv. pripravnik pri luk. so- 
diseli, ki ga bo zastopal na njegove 
stroške in na njegovo nevarnost, dokler 
se toženi sam ne javi ali ne imenuje 
pooblaščenca. . 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 21. decembra 1946 

I T 111/46-1 , -      5338 
Oklic 

Tožeča stranka A.ojzija Osredkar, go- 
spodinja v Gorenji vasi št. 8, zastopa- 
na, po Stevu Sinku, odvetniku v Škof ji 
Loki, je " vložila proti toženi - stranki 
Francetu Aliču. posestniku iz Gorenje 
vasi št. 8 in Katarini Milanič, bivši vdo- 
vi Jenko rojeni Alič, posestni« iz Go- 
renje vasi št. 8, sedaj obema neznane- 
ga bivališča, zaradi ugotovitve obstoja 
pogodbe k opr. št. I T 111/46 tožbo. 

Narok za ustno razpravo se je določil 
na dan 13. januarja 1947 ob 8.30 uri 
dop- pred tem sodiščem v 3obi št. 7. 

. Ker bivališče tožene stranke ni znano, 
se postavlja Štukl Jakob, uradnik okraj- 
nega sodišča W Škof ji Loki, za skrbnika, 
ki jo bo zastopal na,njeno nevarnost in 
stroške, doker ne nastopi sama- ali ne 
imenuje pooblaščenca. 
Okrajno sodišče v Skofji Loki, odd. I., 

dne 11. decembra 1946 

Z 6^4/46-13 * , * 5333. 
Poklic neznanih dedičev 

Okrajno sodišče v Šoštanju razglaša, 
da sti. umrla zakonca Martinšek Andrej 
in njegova žena Marija rojena Kotnik, 
bivša posestnika v Prelogäh št. 8 pri 
Pesjem. in sicer prvi 8. VI. 1942,.druga 
pa septembra 1942 Nadalje je umrla 
novembra 1942 Marlinšek Marija, jam- 
ska posestnica v Prelogah 18. Prvi je 
bil ustreljen od okupatorske oblasti v 
Mariboru, zadnji dve pa sta umrli v ta- 
borišču Oswieczym v Šleziji. 

Ker sodišču niso znani vsi dedni 
upravičenci, se pozivajo vsi tisti, ki mi- 
slijo, da jim pristoji dedna pravica do 
teh zapu«čin. da se do 1. julija 1947 ja- 
vijo podpisanemu sodišču in podajo svo- 

jo dedno izjavo, ker se bo sicer zapu- 
ščina, ki se • medtem postavlja za sk|i>- 
pika Hriberšek Franc, posestnik v Pri- 
logah, razpravljala samo s tistimi in pi t- 
sodila samo tistim, ki bodo podali s ve'o 
dedno izjavo in dokazali naslov dedi.e 
pravice; nesprejeti del zapuščine bi | a 
pripadel, če ne bi po zakonu pripai )1 ,. 
ostalim dedičem, kot brezdedično imet.e - 
državi. 

'   Okrajno sodišče v- Šoštanju 
'    dne 10. decembra 1946 

I SP 336/46 53•.4 

Uvedba postopanja za doka£ 
smrti     '     , 

Kerec Jurij, nazadnje mali kmet*na 
Trolkovi št. 24, je. baje dne 3. julija 
1944 v izgnanstvu na Hrvatskem,.in.s.- 
cer v Jakubovcu, k tàr Petrinja," umrl 
in so ga baje izseljenci dne 4. julija 
1944 pokopali na pokopališču v Drago- 
tincih pri Petrinji. Ker so bile tisti čas 
v okolici Petrinje hude borbe in je »Ha 
okolica vsa požgana, kake oblast» sploh 
niso poslovale, zaradi cesar se smrtni 
p.'imer Kereca Jurija ni mogel uradno 
prijaviti. 

Ker je tedaj verjetno, da je Kerec 
Jurij umrl. se,uvede na predlog njego- 
vega sina.Kereca Štefana, malega kme- 
ta na Trotkovi štev. 24, pošta Sv. Be- 
nedikt v Slov. goricah, ki se s tem po- ' 
stavi pogrešancu za skrbnika, postopek 
v dokaz smrti o^grešanca. 

Vsakdo, komur jé kaj znano o p> 
grešancu, se poziva, da javi to sodišču 
ali postavljenemu skrbniku do 25. ma r- 
ca 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi dok i- 
zov se bo odločilo o dokazu smrti. 
Okrajno sodišče v Gor. Radgoni, odd. T., 

due 20. decembra 1946 
* 

Uvedbe postopanja za dokaz 
smrti 

I Sp 899/46-2 52,-0 
Marčun Franc, roj. 13. X. 1922 v J i- 

vorniškem rovtu št. 14, delavec v to- 
varni KID, nazadnje bivajoč Javorniš'd 
rovt št. 14, je bil dne 29. marca 19'3 
mobiliziran od Nemcev in je moral k 
vojakom. 

Po vojaški knjižici vojaškega urada v 
Kranju  št. 22/31—8—1   je  bil  Marčun 
Franc 2.  VI. 1944 v bojih v .Romuniji . 
ranjen in je baje dne .4. VI. 1944 v Slo- 
boziji v Romuniji umrl. '( ' 

Ker je verjetna domneva, da pogrela- • 
ni ni več živ, se uvede na predlog Tav- 
čar Rozalije, hišno pomočnice, Javorni- 
ški rovt št. 14, postopanje v dokaz smrti. 

Komur je o pogrešancu kai znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihterju 
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. Mirku, uradniku tega sodišča, do 1.1•. 
. 1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločijo o predlogu. 

Okrajno eodišče na Jesenieah 
dno 6. decembra 1946. 

I-Sp 912/4•-2 5232 
Mulej Janko, roj. 2. VÎL 1905 na Je- 

senicah, tov. delavec, nazadnje stanujoč 
na Jesenicah, Savsko nabrežje St. 25, je 
odšel k partizanom dne 1. avgusta 1944, 
kjer je bil nazadnje dodeljen v Grad- 
nikovo brigado, ki je biia na Primor- 
skem. Pri zadnji ofenzivi, ki je bila me- 
seca aprila leta 1945., je najbrže padel. 

Ker je verjetno, da pogrešani ni več 
med živimi, se na prošnjo pogrešančeve 
žene Mulej Frančiške, gospodinje z Je- 
senic, Savsko nabrežje št. 25, uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihter- 
ju Mirku, tusodnemu uradniku do 1. 
marca 1947. ' 

Po preteku tega roka se b"o končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jeseničan' 
*•        dne 2. decembra 1946. 

I Sp 930/48—2       * 6231 
Pogačnik Alojz, roj. 16. VI. 1917 v 

Z%. Grabnu pri Gorjah, pleskar, nazad- 
nje stanujoč v Zg. Grabnu št 39, je od- 
šel v jeseni 1943 k partizanom. Bil je 
doceljen v Prešernovo brigado, ki je 
bila nazadnje na. Primorskem. Po letu 
1944. pa ni o njem nobenih vesti več. 
• Ker je torej verjetno, da Imenovani 
ni več med živimi, se uvede na predlog 
pogrešančeve matere Pogačnik Barbare, 
gospodinje, Sp. Gorje št 39. postopanje 
za proglasitev za mrtvega. 

Komur/ je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, tiisodnemu uradniku, do 1. III. 
1947.. •    . 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
! due 10. decembra 1946. 

I Sp 863/46 * 5234 
Resman Cvetko, roj. 28. V. 1926 v 

Kropi, pristojen v Kropo, ključavničar- 
ski vajenec, nazadnje stanujoč v Kropi 
Št 89. je odšel k partizanom 25. julija 
1943 v Sercerjevo brigado. Bil je na 
Jelovici in od tam je bil premeščen na 
Hrvatsko, kjer je bil y glavnem štabu 
XIV. divizije za kurirja. Verjetno je, da 
je pri izvrševanju kurirske službe pa- 
del, ker od leta 1943. dalje ni o nJem 
nobenega obvestila. 

Na predlog pogrešančeve matere Res- 
man M^-'je, hišne posestnice, stan. v 
Kropi št. *89. se uvede postopanje za 
proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi' sodišču ali skrbniku Rihtejju 
Mirku, tusodnemu uradniku, do 1. III. 
1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odloČilo o predlosru. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 2. decembra 1946. 

I Sp 909/46-2 . ' 5233 
Roš Edvard, roj. 13. X. 1911 v Ljub- 

ljani uradnik davčne uprave, nazadnje 
bivajoč v Srbiji Priličkl Kiseljak. Uži- 
čka Požega, kamor je bil preseljen po 
okupatorju, je odšel 1. novembra 1941 
k partizanom. Bil je dodeljen v I. pro 
letarsko udarno brigado, šumadijski ba- 
taljon, ki je bila blizu Sarajeva. Janu- 
arja meseca 1942 je najbrže padel, ker 
so bili obkoljeni od Nemcev in je padlo 
tisti čas baje dvajset Slovencev. 

Ker je utemeljena domneva, da po- 
grešani ni več živ, se na predlog nje- 
gove žene Roš Ane, gospodinje iz Ra- 
dovljice. Prešernova 12, uvede posto- 
panje za proglasitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, tusodnemu uradniku, do 1. III. 
1947. 

*   Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 2. decembra 1946. 

* 
I Sp 938/46—2 5229 

ßkriba Franc, roj. 27. IX. 1911 v Ljub- 
ljani, žel. delavec, nazadnje stanujoč v 
Dvorski vasi št. 18, p. Begunje, je odšel 
28. II. 1944 k partizanom. Bil je dode- 
ljen nazadnje v bazoviško brigado, ki 
je bila na Primorskem. Po veliki ofen- 
zivi maja meseca 1944 je pogrešan. 

Ker je utemeljena domneva, da ime- 
novanega ni več med živimi, se uvede 
na predlog pogrešančeve žene Skriba 
Frančiške, gospodinje iz Dvorske vasi 
št. 18, postopanje za proglasitev za 
mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču aH skrbniku Rihterju 
Mirku, tusodnemu uradniku, do 1. •. 
1947. 

Po preteku tega roka se bo končno 
odločilo o predlogu. 

Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 11. decembra 1946. 

I Sp 902/46—2       * 5228 
Sorl Peter, roj. 25. VII.11914 v Zasipu, 

ključavničar pri KID na Jesenicah, na- 
zadnje stanujoč v Zasipu št. 75, je odšel 
25. II. 1944 k partizanom na Primorsko. 
Bil je dodeljen v komando mesta Cer- 
kno kot administrator. Do ofenzive, ki 
je bila marca meseca leta 1945.. še je 
oglašal, od takrat dalje pa ni bilo no- 
benega glasu več o njem. 

Ker je utemeljena domneva, da po- 
grešani ni več živ, se uvede na predlog 
njegove žene Šorl Frančiške, gospodinje 
iz Zasipa št. 75. postopanje za progla- 
sitev za mrtvega. 

Komur je o pogrešancu kaj znano, 
naj to javi sodišču ali skrbniku Rihterju 
Mirku, tusodnemu uradniku, do 1. III. 
1947. 

Po preteku tega roka so bo končno 
odloČilo o predlogu. 

-Okrajno sodišče na Jesen'cah 
dne 6, decembra 1946. 

Uvedbe postopanja za progla-   ; 
sitev za mrtve 

Ok 88/46-2 5093  - 
Podbevšek Stanislav, roj. 25. IV. 1913 

v Rodici. KLO Jarše, sin Podbevška Jo- 
žefa tn Ivane roj. Capuder, zidar iz Ro- 
dice št. 13, je bil dne 11. III. 1943 are- 
tiran in prepeljan v zapore v Kamnik, 
nato v Begunje, meseca junija 1944 pa 
v taborišče Mauthausen. Odtod je odšel 
5. X. 1944 v Auschwitz, odkoder ee ni 
več javil. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove matere Pod. 
bevšek Ivane roj. Capuder, prevžitkari- 
ee iz Rodice št 13, postopanje^ za pro. 
glasitev za mrtvega ter se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sod;šČu ali 
s tem postavljenemu skrbniku Klemen- ' 
čiču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Podbevšek Stanislav se poziva, da ee 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mi> 
tvega. 

Okrajfo sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 72/46 -2 5095 
Romšak Janez, roj. 5. V. 1902 v La- 

nišah št. 6, sin Romšaka Matije in Ma- 
rije roj. Koželj, kmet iz Laniš št. 6, 
KLO Tunjice, je odšel dne 6. VII. 1944 
v NOV Služil je na Primorskem, a se nI 
nikoli javil domov. - 1 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, še 
uvede na predlog njegove žene Romšak 
Angele, gospodinje iz Laniš št 6, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se . 
izdaja poziv, da se o pogrešanem poro« 
ča sodišču ali s tem postavljenemu skrb- 
niku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku v 
Kamniku. 

Romšak Janez se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o gebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče • Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 68/46 
Ok 69/46 
Ok 70/46-2 .     5087 

1. Semeja Jože, roj. 5. III. 1892, trgo- 
vec iz Duplice št. 20, sin Semeje Valen- 
tina in Antonije roj. Gaberc, stanujoč 
na Duplici št. 20. KLO Kamnik, je odšel 
dne 12. IV. 1913-v NOV. Dne 19. XII. 
1944 pa je b;l ujet in prepeljan v kam- 
niške započeo isM večer je bil z dru- 
gimi odpeljan baje v Črno, kjer da jo 
bil ustreljen. 

2. Semeja  Alojzij, roj. 15." VI. 1925,, 
sin Semeje Jožefa in Frančiške roj. 2e- 
rovnik, mehanik iz Smarce št. 20, je od- 
šel dne 14. IV. 1943 v NOV. Govorilo ?e ' 
je. da je padel v bojih pri Murovci pri 
Moravčah. t 

. 3. Semeja Ljudmila, roj.. 24. IX. 1923 
na  Duplici,  KLO Kamn.k", hči Semeja. 
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Jožefa in Frančiške roj. Zerovnik, trgov- 
ska pomočnica iz Duplice št. 20, je bila 
dne 12. IV. 1943 aretirana in pozneje 
poslana v taboriščo Auschw.tz. Materi 
je bilo baje sporočeno, da je tam umrla. 

Ker je potemtakem verjetno, da je 
nastopila pri vseh treh zakonita dom- 
neva smrti, so uvede na predlog njih 
mate-e ozir žene Semeja Frančiške, go- 
spodinjo iz Smarce št. 20. postopanje za 
proglasitev za mrtve ter se izdaja po- 
ziv, da se O pogrešanih poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku Kle- 
menčiču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Semeja Jože. Semeja Alojzij in Seme. 
ja Liudmila se -pozivajo, ga se zglase 
pri podpisanem sodišču aH drugače da- 
jo kako vest o sebi. 

Po 15 III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr< 
tve. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 12. decembra 1946. 

Ok 65 4G-2 * 50S8 
Sare Martin, roj. 7. XI. 1906 na Hom- 

cu, sin Sarca Franca in Ivane, oženjen, 
delavec, nazadnje stanujoč na Homcu št. 
39. je odšel dne 27. JII. 1944 v NOV. 
Bil ••.•• Pivki na Pr.morskem, kjer je 
bii ujet od okupatorja in prepeljan v ta- 
borišče Mauthausen Ob osvoboditvi je 
obolel na griži in bil prepeljan v bolni- 
co, ter je baje tam umrl. 

Ker je potemtakem' verjetno, da bo 
nastop la zakonita domneva smrti se 
uvede na predice njesove žene Sare 
Katarine, kmetice iz Homca št. 39, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbn'ku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Šare Martin se poziva, da se zgla- 
ßi pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 90/46—2 5081 
Skofic Stanislav, roj. 6. V. 1915, sin 

Èkofica Janeza in Marije roj. Avbelj, 
kmet iz Pristave št. 18, KLO Mengeš, je 
odšel v letu 1941. meseca junija k par- 
tizanom. Nikoli se ni več oglasil in baje 
padel že v letu 1942. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
uastop'la zakonita domneva smrti, sp 
uvede na, predlog njegove matere Skofic 
Marije roj. Avbelj, preužitkarice iz Pri- 
stave, št 18, postopanje za proglasitev za 
mrtvega ter se izdaja poziv, da se o po- 
grešanem poroča sodišču ali.s tem po- 
stavljenemu skrbniku Klemenčiču Iva- 
nu, zvaničniku v Kamniku. 

Skofic Stanislav se poziva, da se zgla- 
ei pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1046. 

Ok 86'46—2 5082 
Stiftar Janez. roj. 11. IX. 1919 v Mali 

Loki, KLO Ihan. sin Štiftarja Franca in 
Ivane roj. Kokalj, čevljar, iz Male Loke 
št. S, je odšel 12. XI. 1943 v NOV. Bil 
je v Ljubnem v Savinjski dolini. Kaj se 
je z njim zgodilo, ni bilo mogoče ugoto-, 
viti. 

Ker je verjetna da bo' nastopila zako- 
nita domneva smrti, se uvede na pred- 
log njegove matere Stiftar Ivane, gospo- 
dinje iz Male Loke št. 8, postopanje za 
proglasitev za mrtvega ter se izdaja po- 
z.v. da so o pogrešanem poroča podpisa- 
nemu sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Stiftar Janez se poziva, xia se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15 III. 19-17 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

* 
Ok 82/40—2 5086 

Urbanija Anton, roj. 27. XI. 1903 v 
Selu, KLO Ihan, sin Urbanija Antona in 
Marjete roj. Godec, mlinar iz Ihana št. 
41, je odšel dne 14. IV. 1944 v NOV. 
Zadnja vest o njem je došla meseca ju- 
nija 1944. Potem pa je izginila vsaka 
sled za njim. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastop.la zakonita domneva smrti, se 
uvade na predlog njegovo ženo Urba- 
nija Ivane, gospodinje iz Ihana št. 41, 
postopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Urbamja Anton se poziva, dasezgla- 
s-i pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. ( 

Po 15. •. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče r Kamniku 
due 11. decembra 1946. 

* 
0k 71/46—2 5068 

Vodnik Franc, roj. 28. II. 1915 v Ra- 
dovljici, sin Simnic Marije, mehanik, 
Ljubljana, Novi trg št. 5, je bil dne 10. 
VII. 1941 izseljen od okupatorja v Srbi- 
jo v Valjevsko Mitrovico. Tam je bil 
dne 28. XI. 1944 mobiliziran v NOV, ter 
se ni yeč vrnil. 

Ker je podana domneva, da je pogre- 
šani mrtev, se uvede na predlog njego- 
ve žene Vodnik Jožefe, gospodinje iz 
Županjih njiv št. 11, KLO Stahovica, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Vodnik Franc se poziva, da ee zgla- 
s\ TiT-î rvfv'nienîiprn eođišču ali drugače 
da kako veal o sebi,   , 

To 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr-, 
tvega. 

Okrajno sodišče r Kamniku 
dne 12. decembra 194.0. , 

Ok 84/46-2 * 50Gt) 

Zaje Stanislav, roj. 24. X. 1924 pri Sv. 
Mohorju, sin Zajca Alojza in I< rancico 
roj. Cerar, tesar od Sv. Mohorja *t- 1 J. 
KLO Moravče, je odšel dne 11. I. 1943 
v NOV. Kje je bil, ni znano, zvedelo 
se je le to. da je baje meseca aprila 
1943 padel v bojih. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se 
uvede na predlog njegove matereZajc 
Frančiške. ' gospodinje cd Sv. Mohorja št. 
19, KLO Moravče, postopanje za progla- 
sitev za mrtvega ter se izdaja pcziv.^da 
se o pogrešanem poroča sodišču ali^s 
tem postavljenemu skrbniku Klemenči- 
ču Ivanu, zvaničniku v Kamniku. 

Zaje Stanislav se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1946. 

Ok 75/46—2 * 50G3 
Zupan Pavel, roj. 30. XII. 1900 v Pre- 

serjah, KLO Preserje, :iu Zupana Ja- 
neza in Marije roj. Bobovšar, tovarni- 
ški delavec iz Preserij št. 44, je odšel 
dne 8. VIII. 1944 v NOV. Zadnjič se jo 
oglasil v letu 1045. iz Cerkna na Pri- 
morskem. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domnava smrti, se 
uvede na predlojr njegove žene Zupan 
Ane. gospodinje iz Preserij št. 44, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvera ter 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Klemenčiču Ivanu, zvaničniku 
v Kamniku. 

Zupan Pavel se poziva, da se zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebj. 

Po 15. III. 19-47 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. decembra 1Ö4G. 

Ok 02/46-3 * 5067 
Zavbi Anton, roj. 8. VI. 1898 v Lase- 

nem, KLO Šmartno, sin Zavbija, Martina 
in Jožefe roj. Hribar, kmet iz Lasenega 
St. 1, je.bildnelO. VIII. 1942 cd Gestapa 
v Kamniku vzet, odpeljan v Begunje in 
pozneje v Dachau. Nazadnje je bil v 
Auschwitzu. Tu je bil do 12. I. 1945, od 
tu je šel s transportom v Buchenwald. 
Govorilo se je, da so vse postrelili. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva «nrti, se 
uvede na predlog njegove žene Zavbi 
Ane, kmetice iz Lasenega št. 1, posto- 
panje za proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o nocrrešanem poro- 
ča poJ^iàuueiiiù a^JJuču ali e tem po- 
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stavljenemu skrbniku Klemenèièu  Iva- 
nu, zvaničniku v Kamn.ku. 

Žavbi Anton se poziva, da se zgla- 
M pri podpisanem sodišču ali drugače 
da kako vest o sebi. 

Po 15. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
ni predlog odločilo o proglasitvi za mr- 
tveca. 

Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 11. docembra 1046 

Uvedbe posterja za progla- 
sitev za mrtve 

II Sp 582/46-2 5334 

Barbo Ivan, roj. 1. XI. 1914 v Smled- 
niku, oženjen, tov. delavec pri tv. Medic 
& Zanki, Medvode, stanujoč v Smledni- 
ku št. 47, je odšel 20. II. 1944 k parti- 
zanom, bil konec aprila 1944 od okupa- 
torja ujet in poslan v taborišče ivlaut- 
liausen. Od tam so ga poslali čez nekaj 
časa na prisilno delo na Ljubelj, >d ko- 
der se je vrnil v taborišče Mauthausen 
novembra 1944 in je poslednjič pisal 
2eni decembra 1944. Od dela iz Ljubelja 
se je vračal v taborišče bolan. 

Ker je potemtakem podana domneva, 
da je pogrešani umrl, se na predlo^ i>o- 
grešančeve žene Barbo Frančiške, go- 
spodinje v Smledniku št. 47. uvede po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega in 
se izdaja poziv, da se o pogrešanem po- 
roča sodišču ali s tem postavljenemu 
skrbniku Železniku Simonu, sodnemu 
uradniku v Kranju. 

Barbo Ivan se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali da drugače kn- 
ko vest o sebi- 

- Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 23. decembra  1946 

* 
II Sp 581/46-3 5336 

Gašperšič Janez, rojen 19. VI. 1916 v 
Kropi, samski, tov. delavec, stanujoč v 
Stražišču št. 293, je odšel leta 19-1. pro- 
stovoljno k partizanom ter je baje spo- 
mladi 1942. padel v boju blizu Dražgoš. 
in od tedaj dalje ni o njem nobenega 
glasu več. Rdeči križ Slovenije jo aa po- 
izvedbe sporočil, da je pogrešani leta 
1942. baje padel v boju blizu Dražgoš. 
oddelek za notranje zadeve okrožnega 
izvršilnega odljora v Ljubljani za ljub- 
ljansko okrožje pa potrjuje, da ni nika-. 
kih podatkov o pogrešancu niti na teri- 
toriju FLRJ niti izven njega. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, se nß 
predlog pogresančeve matere Gašneršič 
Valentine, gospodinje v Stražišču št, 293. 
uvede postopanje za proglasitev pogre- 
šanega za mrtvega in se izdaja wzîv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču •• 
s tem postavljenemu skrbniku Železni- 
ku Simonu, sodnemu uradniku v Kra- 
nju. 

Gašperšič Janez ee poziva, da •• zgla- 
ai pri podpisanem sodišču ali da dru- 
gačt kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mnvega. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 23. decembra 1946 

* 
II Sp 583/46-2 5335 

Košir France, rojen 21. XII. 19(14 > 
Sv. Valburgi pri Smledniku, oženjen, 
davčni uslužbenec v Slov. Konjicah, je 
bil iz Štajerske z družino vred izseljen 
na Hrvatsko, nazadnje v Varaždiu. Tam 
so ga ustaši zaprli in internirali v tabo- 
rišče Jasenovac 3. X. 1942 kjer je Lil 
do 23. III. 1945; od tedaj dalje pa ni o 
pogrešanem nooenega glasu več. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti, so na 
predlog pogresančeve žene Košir -vau- 
ke, gospodinje iz Smlednika št. 40, uve- 
de postopanje za proglasitev za mrtvega 
in se izdaja poziv, da se do 1. IV. 1947 
o pogrešanem poroča sodišču ali s t«m 
postavljenemu skrbniku Železniku Si- 
monu, sodnemu uradniku v Kranju. 

Košir Franco se poziva, da ae zglasi 
pri podpisanem sodišču ali da drugače 
'iati-, vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vno- 
vični predlog -odločilo o proglasitvi za 
tart\ c-ga 

Okrajno sodisec v Kranju 
dne  23.  decembra   1046 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
Ok 165/46—7 5059 

Dominko Dušan, rojen 24. VII. 1915 v 
Salvatori! pri. Brezah na Koroškem, sin 
pok. Alberta in Marijo roj. Zormk, ože- 
njen, žel. uradnik, stanujoč Ljubljana. 
Privoz 4, je pogrešau od konca 1. 1944. 
izza bivanja na vojnem območju in tudi 
niso o njem znani nobeni podatki glede 
sedanjega bivališča na teritoriju našo 
države. 

Ker je potemtukem verjetno, da bo na- 
stopila zakonita domneva smrti, se uve- 
de na prošnjo Dominko Miroslave, kro- 
jačke, Privoz 4 v Ljubljani, postopanje 
za proglasitev za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da so o pogrešanem poroča sodi- 
šču ali s tem postavljenemu skrbniku 
tov. Dominko Miroslavi. 

Dominko Dušan se poziva, da so 
zglasi pri podpisanem sodišču ali dru- 
gače da kako vest o sebi. 

Po 30. V. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. decembra 1946. 

Ok 253/46—5 5120 
Jager Mihael, rojen dno 29. IX. 1894 

v BizovikUj sin pok. Franca in Marije 
roj. Levičnik, oženjen, zidar iz Bizovika 
št. 33. radi pijančevanja omejeno prekli- 
can, je 16. VII. 1942 zjutraj ob 4. url. 
odšel od doma z izjavo, da ga ne bodo 
več videli in se je kretal po okupira- 
nem ozemlju, kjer je bilo kretanje zdru- 
ženo z življenjsko nevarnostjo tudi ne 
oziraje se na prepoved kretanja v noč- 
nem času. Od takrat se pogreša. 

Ker je potemtakem verjetno, ju oo 
nastopila zakonita domneva smrt: -e 
Wede na prošnjo Jager Frančiške, pe- 
rice, Bizovik št. 33, postopanje za pro- 
glasitev za mrtvega ter se izdaja poziv, 
da se o pogrešanem poroča sodišču ali 
s tem postavljenemu skrbniku Jager 
Frančišku 

Jager Mihael se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču aH drugačo da 
kako vest o sebi. 

Po 31. VII. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. / 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne C. decembra 1946. 

Ok 177/40—9 5121 
Jamnik Avgust, rojen 15. Vili., 1896 

v Ljubljani, sin Antona in Jerice roj. 
Novak, oženjen, preglednik cestne že- 
leznico v Ljubljani, stan. v Ljubljani, 
Apihova 16, je kot interniranec pogre- 
šan od srede februarja 1945, ko je bil 
pod življenjsko nevarnimi okolnostmi 
evakuiran iz koncentracijskega tabori- 
šča Sachsenhausen. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domneva smrti se 
uvede na prošnjo Jamnik Angole, go- 
spodinje, Apihova 16, postopanje za 
proglasitev za mrtvega tor se izdaja po- 
ziv, da se o pogrešanem poroča sodišču 
ali s tem postavljenemu skrbniku .Tam- 
ii iku Angeli 

Jamnik Avgust se P°ziya, da •• zgla- 
si pri podpisanem sodišču ali drugačo 
da kako vest o sebi. 

- Po 28. 11.4947. bo sodišče na vnoviruo' 
prošnjo odločilo o proglasitvi za mrtve- 
ga. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. decembra 1946. 

Ok 171/46-7 * • 5339 
Mekina Rudolf, rojen 30. •. 1911 v 

Selu št. 4, sin pok. Janeza in Ivane roj. 
Cimerman, oženjeu. brusilee stekla iz 
Zg. Hrušice št. 46, nazadnje internirati 
v Nemčiji v koncentracijskem taborišču 
v Dachauu, je pogrešan od začetka leta 
1945., ko je bil še viden v taborišču 
močno izčrpan po bolezni. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
nastopila zakonita domnova smrti so 
uvede na prošnjo Mekina Fani, L,osp,, 
Ljubljana, Zg. Hrušiea št. 46. postopanje 
za proglasitev za mrtvega ter se izdaja 
poziv, da se o pogrešanem poroča so- 
dišču ali s tem postavljenemu skrbniku, 
tov. Mekina Fani. 

Mekina Rudolf se poziva, da se zglasi 
pri podpisanem sodišču ali drugače da 
kako vest o sebi. 

Po 31. III. 1947 bo sodišče na vnovič- 
no prošnjo odločilo o proglasitvi zi* 
mrtvega. ,* 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dno 17. decembra11946. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
VI Sp 481/46-2 5113 

Ajgner Ernest, roj. 5. I. 1883 v Ku- 
šah, uradnik pri tt. Fala, Maribor, sta- 
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••••• v Mariboru-Nova vas, Livadna ul. 
7, je bil dne 21. V. 1945 od vojakov po- 
zvan na zaslišanje. Ker je bil hudo bo- 
lan, je bil odpeljan z avtomobilom in je 
baje meseca julija 1945 v zaporu umrl 
zaradi bolezni, ludi po potrdilu oddel- 
ka za notranje zadeve pri okrožnem 
JO, obče upravni odsek, št. I-2G00/1-O/B 
z dne 30. XI. 1940, je verjetno, da jo 
Ajgner Ernest v zaporih umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da bo 
.nastopila zakonita domneva smrti po- 
grešanega Ajgnerja Ernesta, se uvede na 
prošnjo njegove žene Ajgner Antonije, 
gospodinje v Mariboru, Livadna 7, po- 
stopanje za proglasitev za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu je kaj znano o usodi 
Ajgnerja Ernesta, se poziva, da to spo- 
roči sodišču ali postavljenemu skrbniku 
Rajšpu Zoranu, sodnemu uradniku v 
Mariboru, do 20. III. 19-17. 

Po preteku tega roka bo sodišče skle- 
palo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrajno sod!5£c v Mariboru, odd. VI., 
dno 2. decembra 1940. 

VI Sp 494/40 5114 
Mam Ferdinand,'roj. 18. V. 1910 v 

Dolu pri Ljubljani, ključavničar, nazad- 
nje stanujoč v Bistrici It. 30 pri Rušah, 
je odšel dne 25. X. 1944 k partizanom 
na Pohorju. Tam je bil baje dodeljen v 
delavski bataljon. Od njegovega odboda 
daljo ni bilo nobene vesti o nJem. Ime- 
novani delavski bataljon Je bil nato raz- 
puščen. Kam je Mam Ferdinand bll'na- 
to dodeljen, ni znano. Bil je nato konec 
novembra 1914 nekje na Dolenjskem v 
borbi, od tedaj pa • nobeno vesti već 
o njem in so 2e do danes ni oglasil. 

Ker jo pogrešani Marn verjetno mr- 
tev, se na prošnjo njegove' žene Marn 
Ano, tov. delavke v Bistrici St. SO pri 
Rušah, uvede postopanje za proglasitev 
za mrtvega. 

Vsakdo, ki mu jo kaj znano o usodi 
pogrešanega, se poziva, da sporoči to 
podpisanemu eod.'šču ali postavljenemu 
ekrbniku Rajšpu Zoranu, sod. uradniku 
v .Mariboru, ào 1. IV, 1947. 

Po preteku tega roka se bo sklepalo 
o predlogu za proglasitev za mrtvega. 

Okrajno sodîStc v Mariboru, odd. VI., 
dno 7. decembra 194C. 

* 
Uvedbe postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
Sp 485/40—2 5044 

Jurgolič Jernej, rojen 2. VIII. 1924 v 
G robijah, sin Franceta in Marijo roj. Ro- 
lih, poljedelec, samski, nazadnje bva- 
joč v Grobljah št. 2 pri Prekopi, jo slu- 
žil kot mitraljezec v 2. bat. Cankarjeve 
brigade. Baje' jo padel meseca junija 
1043 v borbi z Italijani, pri Rdečem 
kamnu na Kočevskem, kjer naj bi bil 
tudi pokopah. 

Na predlog njegove matere Jurgolič 
Marije, kmetice v Grobljah št. 2, se uve- 
de postopanje za proglasitev Jurgoliča 
Jerneja za mrtvega. 

Vsakdo, komur jo o njem kaj znano, 
taj to javi sodišču ali s tem postavlje- 

nemu  skrbniku Jurgolič  Mariji  do 1. 
marca 1947. 

Po tem roku se bo končno odločilo o 
predlogu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 28. novembra 1946. 

Sp 594/4C-2 * •350 
Kulovec Jožef, sin Jožela in Marije 

roj. Klobučar, roj. 10. junija 1907 v 
Uršnih selili, železniški delavec v Urš- 
nih selih št. 77, oženjen, je služil v NOV 
od septembra 1943, v marcu mesecu 
1915 je bil dodeljen v I. artilerijsko di- 
vizijo VII. korpusa. Ko jo bila dne 17. 
marca 1945 divizija pri vasi Opic napa- 
dena cd ustašev, je baje dobu rafal v 
prsa in nato umrl. 

Ker jo tedaj verjetno, da je Kulovec 
Jožef umrl, se uvede na predlog njegove 
žene Kulovec Jožefe, gospodinje v Urš- 
nih selih 5t. 77, postopek v dokaz smrti 
pogrešanega in se mu postavlja za skrb- 
nika tov. Hudoklln Franc, sodni uradnik 
v Novem mestu. 
' Vsakdo, komur je kaj znano o pogre- 
šanem, se poziva, da javi to sodišču ali 
postavljenemu skrbniku do 1. III. 1947. 

Po preteku tega roka in izvedbi do- 
kazov bo sodišče odločilo o dokazu 
smrti. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 13. decembra 1940 

Sp 497/40-2 5111 
Zupan Anton, roj. G. I. 1925 v Hrast- 

nem št. 20, izven zakona roj. sin Aloj- 
zije Zupan, poljedelec, nazadnje stanu- 
joč v Goriški vasi št. 4, je b'1 borec IX. 
brigade XVIIII. divizije od 6. I. 1944. 
Pri obisku na Somu je bil zajet od 
BEGA in prepeljan v Novo mesto v za- 
por; tu je bil do 10. X. 1944, ko je b.l 
odpeljan iz zaporov in kakor je mogoče 
domnevati iz zaporniškega registra, od 
BEGA umorjen. ' 

Ker je tedaj verjetno, da bo nastopila 
zakonita domneva s-mrti, ae uvode' na 
prošnjo njegove matere Alojzije poro- 
čene Rupar, poljedclke iz Goriške vasi 
št. 4, postopanje 2a proglasitev za mr- 
tvega ter se izdaja poziv, naj vsakdo, 
kdor kaj ve o pogrešanem, poroča sodi- 
šču aH s tem postavljenemu skrbniku 
Hudoklinu'Francu, sodnemu Tislti'bencu 
v Novem mestu, do,l. III. 1047. . 

Zupan Anton se poziva, da se zglasi 
pri tem sodišču ali d riparo da kako 
vest o sebi. 

Po 1. III. 1947 bo sodišče na vnovično 
prošnjo odločilo o. proglasitvi za mr- 
tvega. 

Okrajno sodišče v Norem mestu 
dne 3. decembra 1940. 

* 
Uvedb« postopanja za progla- 

sitev za mrtve 
I Sp 23S/40 5331 

Hiti Jože, rojen dno 19. marca 1S97, 
kmečki sin iz Nove vasi, jo odšel leta 
1017. s 97. peSpolkom na fronto v Ga- 
licijo, kjer jo bil ranjen. Na rani je nato 
v bolnici na Dunaju baje umrl, o čemer 
je bil brzojavno obveščen njegov oče 
Hiti' Kari, posestnik v. Novi vasi. 30. 

Ker je tedaj verjetno, da imenovani 
nI več med živimi, se uvede na prošnjo 
njegovega očeta Hitija Karla postopa- 
nje za proglasitev za mrtvega in se iz- 
daja poziv, naj vsak, kdor .kaj ve o po- 
grešanem, poroča sodišču aH s tem po- 
stavljenemu skrbniku Hitiju Jožetu, zva- 
ničniku okrajnega sodišča na Rakeku, 
do 1. aprila 1917. 

Hiti Jože se poziva, da se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali da kako vest 
0 sebi. 

Po 1. IV. 1947 bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvega. 

Okrajno sodišče na Rakeku 
due 20. decembra 194D. 

1 Sp 252/40 * 5330 
Rupnik Elizabeta rojena Jenček, ro- 

jena 12./XI. 1894 v Predjami. žena oe- 
lavca, se od 9. maja 1945 pogreša. Kljub 
poizvedbam se ni dalo ugotoviti, da bi 
pogrešanka bivala na teritoriju FLRJ 
niti izven drŽave. 

Ker je tedaj verjetno, da bo nastopila 
zakonita domneva'smrti, se na prošnjo 
njenega moža Rupnika Alojza, delavca 
iz Planine, pri Rakeku, uvede postopa- 
nje za proglasitev za mrtvo, ter se iz- 
daja çoziv, naj vsakdo, kdor kaj ve o 
pogresanki, poroča sodišču gli s tem po- 
stavljenemu skrbniku Hitiju Jo&itu, zva- 
hičniku okrajnega sodišča na Rakeku, 
do 1. aprila 1947. 

Rupnik Elizabeta se poziva, da se- 
zglasi pri podpisanem sodišču ali da 
kako vest o sebi. 

Po 1. IV. 1947 ' bo sodišče na vno- 
vično prošnjo odločilo o proglasitvi za 
mrtvo. 

Okrajno sodišče na Rakeku 
dne 20. decembra 1940. 

Uvedba postopanja za progla- 
sitev za mrtvega 

I Sp. 247/46 5017 
fetauber Stanko, roj. 22. marca 1913 v 

Framu, sin Stefana in Marjete roj. Smo- 
navec, ključavničar, poročen s štauber 
Elizabeto roj. FlorjanČič. «stanujoč na- 
zadnje v*Kopivniku št. 13, je odšel,du e 
G. I. 10-14 k partizanom ;n služil kot ku- 
har v Sereerjevi brigadi 3. batnlionu. 
Udeležil se je borbe dne 15. II. 1015 z 
okupatorjem pri Sv. Križu nad Vele- 
njem in se od takrat pc^rOt'a. 

Ker je potemtakem verjetno, da je po- 
grešani Stauber Stanko umrl, se uvede 
na prošnjo njegove žene Staubcr Eliza- 
bete v Kopivnllfu št. 13, postopanje4za 
njegovo proglasitev za mrtvega ter se 
izdaja poziv, da se o pogrebnem poro- 
ča sodišču ali pa njegovi ženi Stauber 
Elizabeti ào 1. aprila 1047.        •» 

Po preteku tega roka bo sodišče na 
vnovično prošnjo odločilo o proglasitvi 
Za mrtvega. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistriti 
odd. I., 

dne 9. decembra 1010. - 
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Amortizacije 
I Sp 381/46—3 5174 

Xà prošnjo Holya, Josipa, brivskega 
mojstra iz Brežic, se uvede jMt&paflje 
za amortizacijo delnic GosUničarske pi- 
vovarne d. d. Laško št. 01887 in 01888, 
izdane dne 7. VIII 1936 glaseče se na 
ime Holy Josip, katere je dal za okupa- 
cije shraniti svojemu sinu Holyu Stan- 
ku, takrat bivajočemu v Ljubljani. Ko 
pa je okupator v sinovem stanovanju 
napravil preiskavo, so delnice izginile' 

r;n se niso več našle. 
Imetnik tek delnic se poziva, naj uve- 

ljavi svoje pravice v dveh mesecih od 
dneva tega razglasa, in sicer naj poka- 
že te delnice sodišču aH pa da ugovore 
zoper predlog, ker bodo po tem roku 
sodno razveljavljene. 

Okrajno sodeče v Brežicah    • 
za okraj Krško 

dne 14. decembra 1946. 

I Sp 184/46—3        * 5175 
Na prošnjo Jazbec Jožefe, Zabukovje 

št. 41 pri Sevnici, se uvaja postopek za 
amortizacijo vložne knjižice št. 6329 s 

• stanjem z dne 31. XII. 1945 v DFJ din ' 
1721.49. izdane pri'Hranilnici in poso- 
jilnici v Sevnici dne 6." VIII. 1925, gla- 
seča se na ime Jazbec Jožefa. Knjižica 
se je ob pohodu ustašk.h čet čez Zabu- 
kovje, ki so vdirala v stanovanja prebi- 
valcev, izgubila in se ni več našla. 

,       Imetnik te vložne knjižice se poziva, 
naj uveljavi svoje pravice v dveh mese- 
cih od dneva tega razglasa, in sicer naj 
pokaže  to. vložno knjižico sodišču, ali 
pa da ugovore zoper predlog, ker bo 
sicer po tem roku sodno razveljavljena. 

Okrajno sodišče v' Brežicah 
za okraj Krško 

dne 17. decembra 1946. 

•I Sp 727/46 .        '    .   4993 
Na prošnjo Mežnarja Ivana, upok. 

oroL; stanujočega v Ljubljani, Nunska 8, 
se uvede postopanje za amortizacijo vlož- 
ne knjižice št. 8247, izdane od bivše Ob- 
činske hranilnice v Krškem, sedaj Mest- 
ne hranilnice, s stanjem per 31. XII. 
1945 DFJ din 1.339.40, glaseče se na 
ime njegove pokojne žene Mežnar Ma- 
rije roj. Arnšek. Ta hranilna knjižica se 
je za okupacije izgubila in se ni več 
našla. 

Imetnik te knjižice se poziva, naj uve- 
ljavi svoje pravice v dveh« meseoih od 

. dneva tega razsrlasa, in sicer naj pokaže 
to knjižico sodišču ali pa da ugovore 
zoper predlog, ker bo sicer po tem roku 
zgoraj navedena vložna knjižica razve- 
ljavljena. 

Okrajno sodišče v Brežicah 
za okraj Krško 

dne 9. decembra 1946. t 

* 
AmortLaciie 

IV Sp 2010/46-4 5297 
•Na prošnjo tov. Bohaka Jakoba,, žup- 

nika v Sv. Marjeti,'p. Rimske Toplice, 
se   uvede " postopanje   za   amortizacijo 

.   spodaj navedene vrednotnice, ki jo je 
prosilec baje izgubil, ter se njen lastnik 

poziva, da uveljavi svoje pravice v času 
dveh mesecev po objavi v Uradnem li- 
stu, sicer se bo po preteku tega roka 
izreklo, da je vrednotnica izgubila svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednotnice: 
življenjska polica Vzajemno zavaro- 

valnice v Ljubljani št. 102974 z dne 4. 
II. 1930 na ime Bohak Jakob, župnik. 
Rimske Toplice, na -nesek din 10.000. 

Okrajno sodišče v Celju 
,A~ '        dne x7. decembra 1946. 

IV. Sp 2068/46        * 5027 
Na prošnjo tov. Pleničarja Franca /iz 

Litije št. 51 se uvede postopanje za 
amortizacijo vrednotnic. ki jih je pro- 
silec baje izgubil, ter se njih .metnik 
poziva, da uveljavi svoje pravice v času 
dveh mesecev po objavi y Uradnem Ü- 
slu, sicer se bo po preteku tega roka 
izreklo, da so vrednostni pap rji izgu- 
bili svojo pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
20 delnic Gostilničarske pivovarne 

d. d. Laško št. 05521-05525, 0Ö526-A 
—05530 in 16211—16220. Nom nalna 
vrednost delnice je din 500.—, skupna 
vrednost torej din 10.000.—. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 30. novembra 1946. 

-t, 

IV. Sp 2129/46—2 ' 5196 
Na prošnjo Uršiča Danijela, čevljarja, 

Celje, Breg št. 34, se uvede postopanje 
za amortizacijo spodaj navedenih vred- 
nostnih papirjev, k   jih je prosilec baje 
izgubil, ter se njih ; imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v času dveh- me- 
secev po objavi v Uradnem listu, s cer 
se bo po preteku tega roka izreklo, da 
so   vrednostni   papirji   izgubili   svojo 
pravno veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
20 deln.c Gostilničarske pivovarne d. 

d. Laško št. 11.361—11380 z dne 30. XII. 
1933 na ime Uršič Dominik, trgovec., in , 
posestnik. Breg št. 37, p. Celje, v nomi- 
nalni vrednosti po 500.-— din, torej v 
skupni vrednosti 10.000.— d.n. 

Okrajno sodišče v Celju 
dne 17. decembra 1946. 

* 
T Sp 937/46-2 5235 

Amortizacija 
Na prošnjo tov; Vacek Amalije, go- 

spodinje iz Boh. Bistrice št. 133, se uve- 
de amortizacijsko postopanje zaradi 
amortizacije spodaj navedenih vreduost- 
nih papirjev, ki jih je prosilka baje iz- 
gubila, ter se njih 'imetnik poziva, da 
uveljavi svoje pravice v času 2 mesecev 
po objavi v Uradnem listu, sicer se bo 
po preteku tega roka izreklo, da so 
vrednostni papirji'izgubili svojo pravno 
veljavnost. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
1. delnica Gostilničarske pivovarne d. 

d. Laško št. 02051 z dne 14. 9. 1938, gla- 
seča se na din ,500.— in 

2. delnica Gostilničarske pivovarne d. 
d. Laško št. 02052 z dne 14. IX. 1938, 
glaseča se.na din 500.—. 

(   Okrajno sodišče na Jesenicah 
;      dne 11. decembra, 1946. 

I Sp 451/4G-3 5219 

Amortizacija 
Na -prošnjo Kavšek Gabrijele, gospo- 

di..je<v Velikih Laščah >t. 70, se uvede 
postopek za amortizacijo hranilne knji- 
žice, ki je baje zgorela ,n je bua izdana 
cd ^Hranilnice in posojilnice \ Sodra- 
žiei r. z. z n. j.c ped št. 2225 na ime: 
Jernejčič Jul ja z zadnjo izkazano vlogo 
1083 lir (en tisoč tri in osemdeset 1'r). 

Morebitni lastnik te knjižice se pozi- 
va, da uveljavi v 6 mesecih po objavi v 
Uradnem listu svoje pravice pri pod- 

'pisanem sodišijn. sicer bi se po preteku 
tega roka izreklo, da je ta vložna knji- 
žica brez moči. 

Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 9. decembra 1946 

* 

Amortizaciie 
Ok 193/46—5 1••0 

Na prošnjo Dona Anteja Radica iz Za- 
greba, Crnatkova 14/III, se uvede posto- 
panje radi amortizacijo zdolaj navedene 
življenjske police, ki mu je baje prešla 
ter se nje imetnik poziva, da uveljavi v 
dveh mesecih po objavi oklica v Urad- 
nem listu svoje pravice sicer bi se po 
preteku tegu roka izreklo, da je vredno- 
stni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
živi jen j?ka polica Vzajemne zavaro- 

valnice, v Ljubljan. št. 4305. zavarovanec 
Don Ante Radič, zavarovana vsota din 
20.000 '(predaprilskih), zavarovalna .do- 
ba od 1. I. 1925 do 1. I. 1915. Koristnik 
ob doživetju zavarovanec sam, v prime- 
ru•smrtrzavarovanca prinositelj poIir!£" 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 3. decembra 1946. 

Ok 194/46—4 5122 
Na prošnjo Giusseppini Antonije. Ki- 

sovec 72, Zagorje ob Savi. <e uvede po- 
stopanje rad. amortizacije  zdolaj  uave- • 
dene vrednotnice, ki jo je prosilka baje 
izgubila ter se nje imetnik poziva, da 
uveljavi  v dveh  mesecih  po objavi  v 
Uradnem listu svoje pravice; e:cer bi se 
po preteku tega   roka   izreklo,   da je 
vrednotnica razveljavljena. 

Oznamenilo vrednotnice: 
vložna knjižica Mestne hranilnice ljub- 

ljanske štev. 170.822 na ime Giussepp'ni 
Antonija z vlogo 765.014 din, vezano na 
geslo. j 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. decembra 1946. 

Ok 248/46—4 5058 
Na prošnjo Gradbene direkcije Slo- 

venije >Gradis« v, Ljubljani, Tyrseva 
Ib'TI, se uvede postopanje za amortiza- 
cijo zdolaj navedene vrednotnice, ki jo 
prosilcu baje prešla ter se nje Imctn.k 
poziva, da uveljavi v dveh mesecih po 
objavi oklica v Uradnem listu svoje pra- 
vice, sicer Kj se po preteku tega roka 
-izreklo, da je vrednostni papir - brez 
moči. 

Oznamenilo vrednotnice: 
garancijsko pismo Ljubljanske kre- 

ditne banko v Ljubljani štev. 2099 z dne 
18. I. 1943/XX po nalogu gradbenega 
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podjetja   ing.  Josip   Dedek   v   korist 
R.A.C.I. 

,      Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 9. decembra 1946. 

Ok 218/46 * 497G 
Na prošnjo Riharja Ivana, župnika pri 

Sv. Heleni 3. kraj Dolsko, pošta Dol pri 
-Ljubljani, xse uvede postopanje radi 
amortizacije zdolaj navedenih hranilnih 
knjižic, ki so se prosilcu baje izgubile 
ter se njih imenik poziva, da uveljavi 
v dveh mesecih po objavi oklica v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi 
se^po preteku tepa roka izreklo, da so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
vložne knjižice Hranilnice in posojil- 

nice v Dolskem r. z. z n. z.: 
vi. štev. 550, naslov: Zupno. cerkev 

Sv. Helene — orgle vi. 116 star. din, 
' vi. štev. 82C, r naslov: Zaman Urša, 
4750.01 dia, 

vi. štev. 881, naslov: Rihar Ivan, Sv. 
Helena. 1.000.— din, 

vi. štev. 882, naslov: Pokopališki sklad 
Sv. Agate, 3.352.38 din, 

vi. štev. 883, naslov: Dobrodelni fond, 
1.880.— din,    ^ 

vi. štev. 898, naslov: Podr. cerkev Va- 
nj?, 1.602.37 din, 

v1 štev. 909. naslov: Zupni urad Sv. 
H   i:aa, 15.— din. 

. vi št«jv. 915. naslov: Župna cerkev Sv. 
HCiOna, 5.048.—,   , -   _•,    •" 

vi. štev. 916, naslov: Pire Jožef, mašne 
intencije, 800.— din, 

vi. štev, 904, naslov: Kovao Marija, 
Dolsko 4, 2.367— din,   ' 
x Okrajno sodišče v Ljubljani 

dne 28. novembra 1946. 

Ok 289/40—4 * 5156 
Na prošnjo Ruperta Andreja, pos„ 

Iška vas 21. po pooblaščencu Rupertu 
Martinu, Iška vas 21, se uvede posto- 
panje za amortizacijo zdolaj navedene 
vložne kujiž'ce. ki je prosilcu baje pre- 
šla, ter se njen imetnik poziva, da uve- 
ljavi v dveh mesecih po objavi oklica v 
Uradnem listu svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da je 
vrednostni papir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna    knjižica    Mestne    hranilnice 

ljubljanske  v   Ljubljani,  štev.   186170, 
tioe Rupert Andrej s saldom din 412.22. 

Okrajno sodišče • Ljubljani ' 
dne 14. decembra 1946. 

Ok 207/4G-5     ,     * 5154 
1 , ^Na-'prošnjo Žiberta Ferdinanda, po- 
sestnika. Krašnja 17, p. Lukovica pri 
Domžalah, se uvede postopanje za amor- 
tizacijo zdolaj navedene "ložne knjižice, 
ki Je prosilcu baje prešla, ter se nje 
imetnik poziva, da uveljavi v dveh me- 
secih po objavi oklica v'Uradnem listu 
s-oie pravice, sicer bi se po preteku 
tèTa roka i7rpklo. da je vrednostni pa- 
pir brez moči. 

Oznamenilo vrednostnega papirja: 
vložna knjižica Mestne hranilnice ljub-7 

ljanske v Ljubljani štev. 188175, noe Zi-* 
beri Ferdinand s saldom din 1573.65. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. decembra 1940. 

* 
V Sp G04/4G-6 5306 

Amortizacija 
Na predlog Lavrenčiča Anteja, banč- 

nega prokurista v pok., stanujočega v 
M. riboru, Cvetlična alica, se uvede po- 
stopek za'amortizacijo vrednostnih pa- 
pirjev, kj jih je prosilec izgubil ter se 
njih imetnik poziva, da uveljavi v 2 me- 
secih, pbčenši z dnem objave v Urad- 
nem' listu LRS, svoje pravice, sicer bi 
se po preteku tega roka izreklo, da so 
vrednostni papirji brez moči. 

Oznamenilo vrednostnih papirjev: 
•. življenjska polica št. 700202, izdana 

od zavarovalne  družbe   Assicurazioni 
Generali  v Trstu,  glaseča se  na  ime 
Lavrenčič Anton, v nominalni vrednosti 
din 25.000.— in 

2. 3 komadi srečk Crédit-Foncier 
Egyptien Em 1911 kup. 1. II. 1937 št. 
74.678-680.. , - 

Okrajno sodišče v Mariboru, odd. V. 
due 20. decembra 1948. 

Z 458/46 * 3332 
Poziv upnikom 

Na predlog dedičev Trontlja Matije, 
posestnika na Pristavi št. 2 pri Višnji 
gori, nazadnje stanujočega in umrlega 
dne 11. X. 1946 v Lučah št. 2, so pozi- 
vajo upniki, naj prijavijo svoje'terjatve 
proti zapustniku ali zapuščini podpisa- 
nemu sodišču pismeno ali ustno pri na- 
rokui, ki se za obravnavanje prijav od- 
reja na 29. januarja 1946 ob 9. uri do- 
poldne pri podpisanem-sod:šču. Upniki, 
ki se ne bi prijavili v odrejenem roku, 
up bodo mogli uveljavljati nobenih za- 
htevkHv pròti zapuščini, če bi bila po- 
vzeta z izplačilom prijavljenih terjatev, 
kolikor nimajo zastavne  pravice.   • 

Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 14. decembra 1946 

IV Sp 5/46-S •        * Gc24 
'I        Oklic 

o razgrnitvi podatkov dosedanjih poiz- 
vedb zaradi morchitnih ugovorov zoper 
le podatke v postopanju za osnovanje 
novo zemljiške knjigo za katastrski ob- 
čini Kot pri Semiču in Golek pri Draga- 

tagli v sodnem okraju Črnomelj. 
Od 20. decembra 1946 do 20. januarja 

1947 bodo na okrajnem sodišču v 
Črnomlju razgrnjeni vsakomur v vpo- 
gled nasledkom dosedanjih poizvedb 
ustrezajoče popravljeni posestni listi, se- 
znami parcel in • lastnikov, zemljiško- 
knjižne mape, primerjalna tabela parcel 
in zapisniki o dosedanjih poizvedbah 
paradi osnovanja novo zemljiške knjige 
za katastrsko občino Kot pri Semiču ilP 
Golek pri Dragatušu. 

' Ob zgoraj navedenem času,so sniejo 
vincati ugovori zoper pravilnost ali po- 
polnost posestnih listov in primerjalne 

tabele parcel in to pisraeno aH ustno 
na zapisnik pri pcdpitfantm SCUIšEU. 

Če bodo podani kaki ugovori, se bj- 
do medle za katastrsko občino Kot pri 
Semiču dne 27. I. 1947 v prostorih KLO 
Kot pri Semiču in za katastrsko občino • 
Golek dne 29. I. ^947 v prostorih FL J 
Dragatuš o njih nadaljnje poizvedbe, h 
katerim uaj brez posebnega vabila pri- 
dejo tega dne ob 9. uri osebe, ki so vlo- 
žile ugovore. 

Skozi vso dobo razgrnitve in nadalj-, 
njih poizvedb se smejo pri "podpisanem 
sodišču prijavljati tudi corcinenllne pra- 
vice (zastavne pravice, služnosti, pre- 
vžitki itd.) v smislu 3. in 4. odstavka 
tuk. oklica z dne 29, cktobra 1846, opr. 
šf IV Sp 5/46-1, ki jo bi objavljen v 
prilogi Uradnega lista LRS z dne 6. no- 
vembra 1946, štev. 70. 

Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 18. decembra 1946. 

Sp 39/40-2    ,  • .     5226 
Oklic 

o   poizvedbah   zaradi   osnovanja   nove 
zemljiške  knjige za katastrsko   občino 

Scia v sodnem ••••• Novo mesto. 
Z dnem 23. januarja 1947 se bodo>za- 

čele poizvedbe zaradi osnavijanja nove 
zemljiške .knjige za katastrsko občino 
Sela, ker je bila dosedanja zemlj'ška 
knjiga po vojnih dogodkih uničena. Po- 
izvedbe se bodo vršile v času od 23. ja- 
nuarja 1917 dali« vsak delavnik cd 8. 
do 16. ure v hiši št. Ü v Selili pri Hinjali 
in bctio trajale kakih 13 duL,    . •   - 

K poizvedbam naj pridejo vsi posest- 
' niki, hipotekami upniki in vse osebe, 
ki imajo pravno korist od tega, da se 
poizvedo lastninske pravice aH da;se 
ugotovi istovetnost sedanjih označb par- 
cel s- prejšnjimi označbami, navajati 
smejo vse, kar bi utegnilo pojasniti sta- 
nje stvari in očuvati njihove pravice.  • 

Kdor imaiia teh zemljiščih aH na nji- 
hovih delih zastavne, služnosine ali dru- 
ge pravice, .prikladne za knjižni vpis,, 
uaj te pravice prijavi, če želi, da se vpi- 
šejo y novo zemljiško knjigo kot stara 
bremena. Prijave teh pravic se morejo 
podati pismeno aH Ustno na eapirnik pri 
okrajnem sodišču v Novem inestu, soba 
št. 57, prvo nadstropje, do dne 22. ja-, 
nuarja 1947.' od tega. dne daljd pa na ' 
kraju poizvedb v Selili.- V prijavah je 
natančno navečtj pravico in vrstni red, 
ki se zanjo zahteva, kakor tudi semlji-r 

škoknjižne vložke, ' v katerih naj se iz- 
vrši vpis. Navesti je tudi, na kaj se opi- 
ra prijavljena pravica in na kaj zahte- 
vani vrstni red. Prijavne dolžnosti v ni- 
čemer ne spreminja to, da je pravica, ' 
ki jo je treba prijaviti, morda očitna iz 
kakšne list ne. ki je že pri sodišču, ali 
iz kakšne sodne rešitve itd. Edino pra- 
vice iz činjenice, za katere so upravi- 
čenci že vložili prošnje, prijave ali li- 
stine glede na razglas ministrstva za 
pravosodje z dne 12. VI. 194.6, Uradni 
list LRS z dne 26. VI. 1946, št. 1C3/44. 
se bodo upoštevale uradoma in j'ihzato 
ni treba vnovič priiavljat'. 

Posestniki zemliiš? in drufi upravi- 
čenci morajo<prinesti'k poizvedbam ozj- 
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-.ma priložiti svojim prijavam v izvi,- 
liku ali v prepisu vse spise. izpiske iz 
'.emljiške knjige, sodne odločbe ali dru- 
je listine, kolikor so potrebne za obno- 
vitev zemljiške knjige in kolikor jih 
imajo sami ali njihovi zastopniki. 

Fred začetkom poizvedb bodo od S. ja- 
nuarja dalje vsakomur na vpogled po- 
sestni listi, seznami parcel in lastnikov 
ter zemljiškoknjižne mape v Selih hiša 
št. 9. Vsakomur bodo na vpogled tU'" v 
îasu na kraju poizvedb. 

Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 19. decembra 1946 

Register 
državnih p-osnodarskih nocMetii 

( Vpisi: 
103. '    , 5289 

Sedež: Ljutomer. 
Besedilo: Hranilnica okraja Ljutomer. 
V registru •• na 11. listu knjige I 

vpiše: 
Briše se pooblastilo sopodpisovanja za 

Zigon Darinko, knj'govodinjo podjetja 
Sprememba   registracije   izvršeni   po 

odločbi OLO Maribor  finančni oddelek, 
štev. 2285/2-1-1946 z dne 7. novembra 
1916. 

-    Okrožni LO mariborskega okrožja, 
oddelek za finance, 

v Mariboru dne 20. ^decembra 1946 

104. * 5249 
Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme (podjetja): Mestno so- 

bobko gradbeno podjetje îSograd« v 
Murski Soboti. 

Poslovni predmet in poslovalnice: Vsi 
posli, k: spadajo v panoge gradbene^ in- 
dustrije: splošno graditeljstvo, projek- 
tivni biro, obrat za proizvodnjo in pro- 
dajo cementnih izdelkov, tesarstvo, 
gradbeno ključavničarstvo, pečarstvo, 
notranja instalacija, opekarna, kamno- 
lom, gramoznice, kamnoseška delavnica 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil" 
Mestni ljudski odbor v Murski Soboti. 

Rodbinsko :n rojstno ime oseb, po- 
. oblaščenih za podpi>ovanje podjetja: 

Jug Karel, predsednik MLO, Velnar Jo- 
že, tajnik AILO, Brumen Jožko, odbor- 
nik MLO. Sraka Štefan, ravnatelj podj., 
Miholič itvgen, Celeč Frane. 

Številka in datum odločbe o reglstra- 
.- ciji: 2018/1—1—1946 — 5. 1••1946. 

Vpisano v reg. knjigi L stran: i. 
Okrožni L0 mariborskega okrožja, 

odilvU-k za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

105. 
Sedež: Murska Sobota. 

5250 

.. •     Besedilo firme (podjetja): Mestno in- 
dusirijsko. trgovsko in obrtno podjetje 

,     »MITROP« v Murski Soboti. 
Poslovni   predmet   in   poslovalnice: 

Mestno letno kopališče, mestna vrtnari- 
\    •   ia,  mestna  klavnica,   mestna  tehtnica, 

drž. kleparstvo, državno, urarstvo, dro- 

gerija pri Belem križu, mestna uprava 
hiš. 

•    Ime organa, ki jo podjetje ustanovil: 
Mestni ljudski odbor v Murski Soboti. 

Rodbinsko <n rojstno ime oseb, po- 
oblaščenih za podpisovarjo podjetja: 
Brumen Franc, ravnatelj podj.. Jug Ka- 
rel, preds. MLO. Velnar Jože tajnik 
MLO. Brumen Jožko, odbornik MLO. 

številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2049*2—I—1946 — 5. IX. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 2. 
Qkrozni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finances, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

10G. 5251 
Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme (podjetja): Mestna hra- 

nilnica v Murski Soboti. 
Poslovni predmet: • 
Organizira ljudsko varčevanje, zbira 

prihranke na hranilne knjižice in po tek. 
računih, neguje in Sirj smisel za varče- 
vanje na vse načine. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
Občinski odbor v Murski Soboti 1. 192S. 
Organizacija po novih predpisih, izvr- 
šena z reš. OKLO v Murski Sobot;. 

Rodbinsko  in  rojstno  ime oseb.  po- 
oblaščenih   za   podpisovanje   podjetja? 
Kerševan, Godnik, Ferid, ravn. hranil- ,: 
nice. 

Številka in datum odločbe o reibst ra- 
ciji: 2067/2-1-1946 — 9. IX. 19-16. 

Vpisano v reg. knjigi I. stran: 3. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

0'ldclek 7.n finance-, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

107. * 5252 
Sedež: Maribor. 
Bes-edilo firme (podjetja): Mestna pod- 

jetja • Mariboru. 
Poslovni     predmet   in   poslovalnice: 
Mestni vodovod; črpanje vode za po- 

trebe ljudskih množic; 
Mestna kopališča: Uprava parnega ko- 

pališča v Mariboru in tetnega kopališča 
na mariborskem otoku; 

Mastna klavnica: klanje vseh vrst ži- 
vali ter hlajenje mesa in izdelovanje 
umetnega ledu; 

Mestni pogrebni zavod: izdelovanje 
mrliških krst in obavljanje pogrebov; 

Mestna uprava cest ip kanalov z mest- 
na vrtnarijo: gradnja in vzdrževanje 
mestnih cest, ulic, mostov," kanalov, par- 
kov itd.; 

Mestna premoženjska uprava: uprava 
ter smotrno gospodarsko izkoriščanje 
mestnih zgradb in zemljišč; 

Mestna plinarna: proizvodnja plina, 
•••••. katrana ter sopro'zvodov; 

Mestne združene delavnice: gradnja 
in obnova porušenih ter poškodovanih 
zgradb v Mariboru in okolici. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
Podjetja obstoje od prej. Skupna uprava 
pod vodstvom komunalnega odseka ali 
odseka za komunalno gospodarstvo pri 
MLO Maribor je osnovana z odločbo 
MLO y.Mariboru. 

Rodbinsko in .rojstno ime oseb. po- 
oblaščenih, za podpisovanje podjetja: 
Planinšek Jože, ravn, podjetja in šel i 

komunalnega odseka, ing. Rane Bogo- 
mir, namestnik ravnatelja; za podjetja: 
vodovod: Planinšek Jože. kopal šča: Per- 
tot Peter, klavnica: dr. Rojko Maks. po- 
grebni zavod: Mavric Ivan, uprava cest: 
ing. Rane Bogomir, premoženjska upra- 
va: Pertot Peter, plinarna: ing. Tomšič 
Dušan, združene delavnice: Derenčin 
Stane. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2051/5-1-1946 - 14. IX. 1916. 

Vpisano v reg. knjigi, stran: 4. 
Okrožni L0 mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

108. * 5253 
Sedež: Maribor. 
Besedilo firme (podjetja): Mestna 

hranilnica v Mariboru. 
Poslovni predmet: 
Organizira ljudsko Slednjo v svojem ob- 

močju zbira prihranke na vložne knji- 
žice in vloge v tek. računih, neguje in 
siri smisel za štednjo ter opravlja vse 
denarne in kreditne posle, ki po zako- 
nu o ureditvi in delovanju kreditnega 
sistema spadajo v področje hranilnic. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
Bivša mestna občina Maribor 1. l8o8. 
Organizacija poslovanja prilagođena spi. 
zale o drž. gosp. podjetjih z odločbo 
MLÒ Maribor.     -  . 

Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Reberšek Kari. član upravnega odbora; 
Rakuša Kari, predsednik MLO Maribor, 
Strmsek Slavko. Sumrada Vinko, Koc- 
mut Drago, direktor hranilnice. Lah 
Tine. pomočnik direktorja hranilnice, 
Raka Milan, Zavec Kari, Starešina 
Gustav 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2206/2—1—194• — 16. IX. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 5. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oildelck za finance, ' 
v Mariboru dne 20. decembra '1946. 

* 
109. • 5254 

Sedež: Slovenj Gradec. 
Besedilo firme (podjetja): Okrajna 

hranilnica v Slovenjem Gradcu. 
Poslovni predmet: 
Organizira ljudsko varčevanje v svojem 

kraju, zbira prihranke na vložne knji- 
žice in vloge na tek._ računih, neguje in 
širi emise! za štednjo ter opravlja vse 
denarne in kreditne posle, ki po zak. 
o ureditvi in delovanju kreditnega si- 
stema spadajo v področje hranilnic. 

fme organa, ki je podjetje ustanovil: 
Okrajni zastop Slovenj Gradec leta 1869. 
Organizacija po določbah sedanjega za- 
kona o državnih gospodarskih podjetjih, 
izvršena z odločbo OKLO v Prevaljah. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb. po- 
oblaščenih   za   podpisovanje   podjetja: 

Justin Drago, ravnatelj hranilnice, 
Puncer Albert, predsednik MLO Slovenj 
Gradec, Krajne Alojz, 

Številka in datum odločbe o registra-, 
ciji: 2226/2—1-1946. — 21. IX. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 7. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance. 
• Mariboru dne 20. decembra 194Ô, 
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110. 5255 
bedo/.: Marenberg. 
Besedilo firme (podjetja): Okrajna 

hranilnica Marenberg. 
Poslovni predmet: 
Organizira ljudsko varčevanje v svojem 

okraju, zbira prihranke na vložnih knji- 
žicah in vlogah na tek. računih, neguje 
in Siri smisel za štednjo ter opravlja 
vse denarne in kreditne posle, ki po 
zakonu o ureditvi in delovanju kredit- 
nega sistema "spadajo v področje hra- 
nilnic. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
Občinski odbor Marenberg leta 1894. Or- 
ganizacija prilagođena predpisom sploš- 
nega zakona o državnih gospodarskih 
podjetje z odločbo OKLO Prevalje. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb,' po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Langeršek Jožef, upravnik hranilnice, 
Ternik Simon, pomočnik upravnika, Ju- 
govič Valentin, knjigovodja. 

'?li?v<lka in datum odločbe o registra- 
ciji: 222Ó/1-I- 19-'-3 - 21. IX. 1946. 

V p sano v reg. knjigi I, stran: 8. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v  Mariboru dne 20. decembra  1916. 

11L -        5256 
Sedež: Gor. Radgona. 
Besedilo firme (podjetja); Hranilnica 

v Oar. Radgoni. 
Poslovni predmet: 
Organizira ljudsko varčevanje v svojem 

obrrc?ju. zbira prihranke po vložnih 
knjižicah -n vloge po tekočih računih, 
iiecuif* in širi smisel za slednjo ter 
oôravlja vse denarne in kreditne posle; 
ki oo zakonu o ureditvi in delovanju 
kred tnega sistema spadajo v področje 
hrrnilnic. 

'me organa, ki je podjetje ustanovil: 
Tioka .občina Gor. Radgona leta 1924. 
Organizacija" podjetja prilagođena pred- 
pisom splošnega zakona o državnih go- 
spodarskih podjetjih z odločbo OKLO 
Gor. Radgona. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Požun Hinko, ravnatelj podjetja, Koro- 
šec Marica, Berlan Avgust, Hrastel Jo- 
ža. Perk č Franc. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2240/2-1-1946 — 24. IX. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I. stran Ó. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dim 20. decembra 19-16. 

112. * 52Ó7 
Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme (podjetja): Hranilnica 

T Ptuju. 
Poslovni predmet: 
Organizira ljudsko štednjo'v svojem ob- 

močju, zbira prihranke na vložne knji- 
žice in vloge v tekočih računih, neguje 
in širi smisel za štednjo ter opravlja 
denarne in kreditne posle, ki po zakonu 
o ureditvi in delovanju kreditnega si- 
stema snadajo v nodročie hranilnic. 

Ime ortrana. ki ie podjetje ustanovil: 
Mestni občinski svet v Ptuju leta 1858 
Organizacija     hranilnice     prilagođena 

predpisom splošnega zakona o državnih 
gospodarskih podjetjih z odločbo OKLO 
v Ptuju. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Vidmar Franc, direktor hranilnice, Ve- 
trih  Franc, knjigovodja, Kcšar Vlasta. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2267/2-1—1946 - 26. IX. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi 1, stran: 10. 
Okrožni L0 mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. " 

113. *        , 5258 
Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme (podjetja): Hranilnica 

okraja Ljutomer. 
Poslovni predmet: 
Organizira ljudsko štednjo v svojem 

okraju, zbira prihranke na vložne knji- 
žice in vloge v tekočih računih, neguje 
ili širi smisel za štednjo ter opravlja 
denarne in kreditne posle, kj po zakonu 
o. ureditvi in delovanju kreditnega si- 
stema spadajo v področje hranilnic. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
Občinski odbor Ljutomer 1. 1873. Orga- 
nizacija hranilnice prilagođena sploš- 
nemu zakonu o državnih gospodarskih 
podjetjih z odločbo OKLO Ljutomer. 

Rodbinsko • rojstno ime oseb, po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Potočnik Peter, ravnatelj hran lnice, Zi- 
goti Darinka, Martinak Viktor. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2285 1 — 1—1946 — 28. IX. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I. stran: 11. 
Okrožni.LO mariborskega okrožja, 

oddelek zn finance,.   , 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

114. * 5259 
Sedež: Ormož. 
Besedilo firme (podjetja): Mestna 

hranilnica v Ormožu. 
Poslovni predmet: 
Organizira ljudsko štednjo v svojem ob- 

močju, zbira pr.hranke na vlažne knji- 
žice in vloge v tekočih računih, neguje 
in širi smisel za štednjo 1er opravlja 
denarne in kreditne posle, ki po zakonu 
o ureditvi in delovanju kreditnega si- 
stema spadajo v področje hranilnic. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
Ustanovljena leta 1878. Organizacija 
podjetja prilagođena določilom splošne- 
ga zakona o državnih gospodarskih pod- 
jetjih z odločbo OKLO v Ptuju. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Polak Anton, ravnatelj, Potočnik Štefka, 
knjigovodinja. 

Številka in, datum odločbe o registra- 
ciji: 2276/2-1-1946 - 26. IX. 1946.   ' 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 12. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za linance. 
v Mariboru dne 20. decembra  1946. 

115. Ö260 
Sedež:   Zg.  Bistrica,  okraj  Slov.  Bi- 

strica. 
Besedilo firme (nodjetjai* ?rgn !n tr- 

irovina z lesom sžagotrgolcs« Zg. Bi- 
strica. '        - 

Poslovni predmet: 
Žaganje lesa, izdelovanje lesenih/ub-o 

jev çer( nakupovanje in prodajanje vseh 
vrst lesa. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil- 
KLO v Zg. Bistrici 

Rodbinsko  in   rojstno ime oseb, . po- 
cblaščenih   za   podpisovanje   podjetja 
Tomažič  Franc,  predsednik   KLO.   Ko 
rent Slavko, tajnik KLO, Smolar Gvido 
upravnik podjetja. 

Številka in datum odločbe o registra 
ciji: 2424/1—1-1946 - 10. X. 1940. 

Vpisano v reg. knjigi I, slran: 13. 
Okrožni L0 mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra  1940. 

116. * 5261 
Sedež: Gor. Radgona. 
Besedilo firme (podjetja): Okrajno 

gradbeno podjetje »ISAGKAD« v Rad- 
goni. 

Poslovni predmet: 
Izvrševanje vseh gradbeirh del, gradnja 

riovih stavb, regulacijska dela na rekah' 
in potokih ter gradnja objektov na po- 
stojećih komunikacijah. 

Ime organa, ki" je podjetje ustanovil: 
OklO Radgona. 

Rodbinsko in rojstno ime osebe, po- 
oblaščene za podpisovanje podjetja: 
Berk Franc, upravnik podjetja. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2GGS/1—I—1946 — 14. XI. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: H. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, , 
, v Mariboru dne 20. decembra 1946./ 

117. 
Sedež: Žepcvci, 
Besedilo   firme 

mlin ŽCTiovci. 
- Poslovni  predmet 
vrst. 

'     9 okr. Radgona.    / 
(podjetja):   <f aJ 

é- 

Mletje 

OklO Radgona. 
ijetje' 

in/o 

ajni 

vseh 

Imeorgana, Id je podjetj^ 

Rodbinsko, in rojstno in' 0đ^»£9r 
oblaščene za podpisovi>ie,. podjetja. 
Ankerst Franc, upravh.k^°dJet.'a-. t  ,. 

Številka in datum od*b<>o ^tra- 
ciji: 2687/1—1-1946 7\4- X1- 195-'- 

—  - -    \\L 1. stranilo. Vpisani v reg. knjj1 

Okrožni LO rnariF.sk<ra okrožja, 
-,     oddelek /"nance, 

v Mariboru dneA decembra 1946. 

118 I 52G3 

Sedež:I Trate. fa- Radgona '/. 
Besedilo   fii/e    (podjetja):   Okrajni 

mlin Trate.   / ,„' ,.    ... , 
.Poslovni   j/edmet:   Mletje-zita vseh 

Vrimo orga«, Id je podjetje ustanovil: 
OklO Radona. 

Rodbinrfo' in - rojstno ime osebe, po- 
oblaščen/ za . podpisovanje podjetja- 
Dolamiö'Anton, upravn'k podjetja. 

števca in datum odločbe o registra- 
ciji: 2/00/1-71—1046 - H. XI. 1946. 

Vp/saho v reg. knjigi I. stran: .16. 
OJtrožni LO mariborskega  okrožja, 

cf'f'elek zn tirane«. 
iru dne'20. decembra 1946 

OJtrožhi T 
/ :     • «' 

/ Maribori 
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119. 5264 
Sedei: Traie, okr. Radgona. 
Besed'Io   firme   (podjetja):   Okrajna 

žaga Trató. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

OklO Radgona. 
Rodbinsko in rojstno ime osebe, po- 

oblaščene za podpisovanje podjetja: 
Dolamič Anton, upravnik podjetja. 

Stev.lka in datum odločbe o registra- 
cij:: 2665/1—1-1946 — 14. IX. 194G. 

Vpisano v reg. knjigi I,-stran: 17. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra  1946. 

120, * 5265 
Sedež: Apače, okr. Radgona. 
Besedilo   firme   (podjetja):   Okrajna 

oljarna Apače. 
Poslovni predmet: 
Izdelava in zamenjava oljaric za jedilne 

olje. 
Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

OklO Radgona. 
Rodbinsko in rojstno ime osebe, po- 

oblaščene za podpisovanje podjetja: 
Zalokar Jože, upravnik podjetja, 

Stev.lka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2664•-•-1946 - 14. XI. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 18. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za iinanec, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

121. 5268 
Sedež: Apace, okraj Radgona. * 
"Besedilo   firme   (podjetja):   Okrajni 

mia Apace. 
Poslovni predmet:   Mletje zita vseh 

vrst. 
Ime -organa, ki je podjetje ustanovil: 

OklO Radona. 
RcdbinsVo in rojstno ime osebe, po- 

oblaščene  *a    podpisovanje    podjetja: 
zalokar Jo«, upravnik podjetja. 
'•^ ••. 1•1*•*•• odločbe o registra- 
nj.: 2663/1 -1-1946 - 14. XI. 1946 ci 

apuano v -ej. knjigi 1. stran: 19, 
Okrožni LO nariboiskr-ga okrožja, 

oddelek ta finance, 
v Mariboru «h* <••. decembra 1946. 

12l- • .   . . 5207 
Sedež: zepovoi. okraj Radgona. 
Besed Io   firme   (podjetja):   Mesnica 

K.L0 ŽcporcL ^ 
Poslovni predmet:   , 

Nakup živine, klanje iste   In   prodaja 
mesa. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
KLO Žepovci. 

Rodbinsko in rojstno ime osebe, po- 
oblaščene za podpisovanje, nodjetja: 
RitifarŠič Kari. poslovodja podjetja. 

Števlka in datum odločb«? o rflçî*(ra- 
ciji: 2662/1-1-1946 - 14. XI. 1946. 

Vpisano v reg. knjig: I, stran: 20. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek •• finance. 
v Mariboru dne 20. decembra ip4ö. 

123. 5268 
Sedež: Konjiščc, okraj Radgona. 
Besedilo   firme   (podjetja):   Okrajni 

mlin Konjišče. 
Poslovni predmet: Mletje žita vseh 

vrst. 
Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

OklO Radgona. 
Rodbinsko in rojstno ime osebe, po- 

oblaščene za podpisovanje podjetja: 
Gorjak Alojz, upravnik podjetja. 

Štev lka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2669/1—1—1946 — 14. XI. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 21. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

124. * 5269 
Sedež: Apače, okraj Radgona. 
Besedilo   firme  (podjetja):   Gostilna 

KLO Apače. 
Poslovni predmet: 
Dajanje toplih in mrzlih jedil, točenje 

vseh vrst pijač in dajanje prenočišč. 
Ime organa, ki jo podjetje ustanovil: 

KLO Apače. 
Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 

oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Joh Ivan, predsednik KLO, Bogovič Ivo, 
tajnik KLO, Bencina Antonija, poslovo- 
dinja, 

Stev.lka in datum odločbe o registra* 
čiji: 2C98/1-I-1046 - 18. XI. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi 1, stran: 22, 
Okrožni. LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

125. 5270 
Sedež: ìvanjsevci, okraj Radgona. 
Besedilo firme  (podjetja): Koračnica 

KLO Iranjšcvci. 
Poslovni predmet: 
Izvrševanje vseh v kovaško stroko spa- 

dajočih del kakor tud; podkovanje 
konjev. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
KLO lvanjševci. 

Rodbinsko in rojstno -imo oseb, jo- 
obl3šćenlli za podpisovanje podietja: 
Strajnšak Franc, poslovodja podjetja, 
Knafhč Ignac, član odbora KLO.   v 

štev lka (n datum odločbe o reaktra- 
cljl: 2697/1-1-1916 — 18. XI. 1940. 

Vpisano v reg. knjigi 1, stran: 23. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

12G.   v * 5271 
Sedež: GrabonoS, okraj Radgona. 
Besedilo firmo (podjetja): Koračnica 

KLO Grabonoš. 
Poslovni predmet: 
Izvrševanje vseh v kovaško stroko spa- 

daiočih del kakor tud! podkovanje ko- 
njev. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
KLO Grabonoš. 

Rodbinsko In rojstno ime oseb, po- ' 
oblaSčenih   za   podpisovanje   podjetja: 
Mir Janez,  predsednik KLO. Vrbnjak 
Janez, tajnik KLO, Kocmut Janez, po- 
slovodja podjetja. 

Stev.lka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2722/1-1-1946 - 10. XI. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 24. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20.J decembra  1946. 

127. * 52?2 

Sedež: Črnci, okraj Radgona. 
Besedilo   firme   (podjetja):   Okrajna 

mizarska delavnica •••••. 
Poslovni predmet: Izdelava vseh mi- 

zarskih del. 
Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

OklO Radgona. 
Rodbinsko in rojstno ime osebe, po- 

oblaščene za podpisovanje podjetja: 
Zabota Franc, upravnik podjetja. 

Ltevllka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2730/1-1-1946 - 21. XI. 1946. 

Vptsauo v rej?, knjigi I, stran: 20. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

128. * 5273 
Sedež: Gor. Radgona, okr. Radgona. 
Besedilo   firme   (podjetja):   Okrajna 

žaga Gor. Radgona. 
Poslovni predmet: Žaganje lesa. 
Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

OkLO Radgona. 
Rodbinsko in rojstno Ime osebe, po- 

oblaščene za podpisovanje podjetja: 
Gorše Franc, upravnik podjetja. 

Stov-lka in datum odločbe o registra- 
cij! :2731/1-1-1943 — 21. XI. 1946. 

Vpisano, v. reg. knjigi I, stran: 27. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dno 20. decembra 1940. 

* 
129. 5274 

Sedež: Crnci, okraj Radgona. 
Besedilo   firme   (podjetja):   Okrajne 

žaga Crnci. 
Poâlovnl predmet: Žaganje lesa. 
Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

OklO Radgona. 
Rodbinsko in roj«tno ime osebe; po- 

oblaščene za podpl*ovanjM podjetja: 
GorSo Franc, upravnik podjetja. 

Šievlka in datum odločbe o reaUtra- 
cijl: 2732/1-1-1940 - 21. XI. 194Ö. 

Vpisano v reg. knjigi 1, stran: 28. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

130. • '' 5275 
Sedež: Marenberg. 
Besedilo firme (podjetja): *N0VZ1D< 

narodnoosvobodilno ••••• združenje ali 
drž. r Marenbergu. 

Poslovni predmet in poslovalnice: 
Vsi v stroko poslovalnic spadajoči posli. 
Po-siovalnice: gostilna s 3 eobami za 
tujse, gost Ina • • sodami za tujce, ko- 
vačnica, kolarska delavnica, mesarija, 
mlin, Čevljarska delavnica, vse v Ma- 
renbergu. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
KLO Marenberg. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb. po- 
oblaščenih   za   podpisovanje   podjetja: 



so / Stran ,i'M 

Slalier Aioj/>. upravuik i*od]ctja. Marolt 
Anton. Knuplež Stanko. 

Stev iky in datum odločbe o registra 
ciji: 2606/2-1-1946 - 23. XI. 1946. 

Vpisano v •••. knjigi i. stran: 29. 
Okrožni  LÜ mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v   Mariboru dne  20.  decembra   1946 

131 5276 
hedo.ž: SJov. Bistrica. 
Besedilo 1'inne (podjetja)- -»BltiRAD« 

okrajno gradbeno podjetje Slov. Bi- 
stri eu, 

Poslovni predmet in poslovalnice. 
Gradbena dola ter izvajanje vseh stavb- 
nih obrti: zidarske, tesarske, kleparske, 
mizarske, pleskarsko, ključavničarske 
itd. 

Ime organa, ki ie podjetje ustanovil: 
OkLO Slov. Bistri•. 

Rodbinsko, in rojstno ime oseb, po- 
oblasn ib za podpisovanje podjetja: 
Derganc Adolf, upravnik podjetja, Stvar- 
nik Jože. predsednik OkLO v Slov   Bi- 
Stri'"!. 

st.'v'.lka in datum odločbo o registra- 
Ciji: 2752/1—I-l94ß — 23.  XI. 1946. ' 

Vpisano v reg. knjig; I, stran: HO. 
Okrožni LO mariborskega "kroz; 

ođdclcl: za finance, 
v  Mariboru dno 20. decembra/946. 

132. /      5277 
' Sedež: Ptuj. 

•   Besedilo    linne     (podjeli/9      Mestni 
luno Ptuj. 

Poslovni predmet:    / 
Predvajanje umetuiyki)i, dokumentar- 

nih in kulturnih filmov/ 
Ime organa, ki io ppdjetjo ustanovil: 

1HI.0 Ptuj. '    ./ 
Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 

oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Ceh Viktor, upravnik podjetja. Sedej 
Prano, računovodja. 
'Stev lica in datum odločbo o registra- 

ciji: 2790/1-1-19-16 — 28. XI. 1946. 
Vpisano v reg. knjigi I, stran: 31. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

133. 5278 
Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme (podjetja): Mestna tr- 

govska, int preskrbovalna, podjetja v 
Ptuju. 

Poslovni predmet in poslovalnice: 
Trgovina z manufakturo, s špecerijo in 
delikatesami, s klobuki, s steklom in 
porcelanom, s knjigami in pisarniškimi 
potrebščinami ter točenje alkoholnih 
pijač in oddajanje jedil. 
,„J5?° orKana> ki Je Podjetje ustanovil: 
MLO v Ptuju. 

Rodbinsko in rojstno imo oseb, po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja; 
Klemenčič Martin, upravnik podjetja. 
Gregorec '^-in. namestnik upravnika, 
Senear Marija: knjigovodinja. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2808/1-1-1940 -i. XII. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi h stran: 32. 

Okrožni LO mariborskega okrožja, 
oddelek za '»«ance, 

v  Mariboru dne 20- decembra  1946. 

IM. /'* 52TO 

Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme (podjetja): Gospodar- 

ska podjetja KtO mesta Ljutomer. 
Poslovni predmet in poslovalnice: 

Izvajanje poslov, Id spadajo v področje 
niže navedkih obratovalnic, poslovalnic 
in naprav/'upravna pisarna, ekonomat, 
gradbeno'podjetje sLjulogradc, trgovina 
s kurivo»", skladišče in tehtnice, trgo- 
vina zaÄtekl° in barve, trgovina želez- 
arne, />stinski obrat na Glavnem trgu 
št. 15'in v Kukovčevi ul. št. 8, mestni 
kino/obrtni delavnici v Razlagovi št. 3 

'rešernovi ul. 28 vse v Ljutomeru, 
ie organa, ki je podjetje, ustanovil; 

\cL0 mesta Ljutomer. 
/Rodbinsko in rojstno ime oseb, po 

,f)blaščenih za podpisovanje podjetja: 
Sitar Franjo, ravnatelj podjetja. Jezer- 
uik Frane, računovodja. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji:' 2832/1—I—194C — 4. XII. 1946. 

Vpisano'v* reg. nkjigi I. stran: 33. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v  Maribora dne 20. decembra  194G. 

135. ")280 
Sedež; Ptujj. 
Besedilo firmo (podjetja): Mestne 

obrtne delavnice v Ptuju. 
Poslovni predmet in poslovalnice: 

Vsi posli, ki spadajo v stroko niže na- 
vedemh obratov, • sicer: vodovodna in- 
stalacija, strojno ključavničarstvo, kle- 
parstvo, ključavničarstvo, elektroinsta- 

Jacija, žaga, mizarstvo, vso v Ptuju. 
Ime organa,, ki jo podjetje ustanovil: 

MLO Ptuj. 
Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 

oblaščenih za podpisovanja podjetja: 
Mar Dragotin, upravnik podjetja, Mele 
Maks, namestnik upravnika, Krajne Ru- 
dolf, računovodja. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2828/1—1—1946 — 3. XII. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 34. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za" finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

136. 5281 
Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme (podjetja): Okrajno 

gradbeno podjetje Ptuj. 
Poslovni predmet: 
Nizke in visoke gradnje v ptujskem 

okraju, dovršitev nedograjenih ter po- 
pravilo porušenih stavb. 

Ime organa, M je podjetje ustanovil: 
OkLO v Ptuju. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb, po- 
oblaščenih za podpisovanje podjetja: 
Ing. Miroslav Boriš, upravnik podjetja. 
Podgoršek Franc, glavni računovodja. 

Stev.lka in datum odločbe o rej'i?  'J 
nji: 2907/1-1-1946 - 10. XII. 1046. 

Vpisano v reg. knjigi J. stran; 36. 
Okrožni LO mariborskega  okrožja. 

oddelek za finance, 
v   Mariboru dne 20   decembru   1946. 

137. * ''282 
Sedež: Crna. okraj Prevalje. 
Besedilo firme (podjetja)- Kuhinja i» 

mesarija »KUMES« v Črni. 
Poslovni predmet: 
Dajanje hrane in posli, ki po obrtnih 

predpisih  spadajo v področje  mesarij. 
ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

K LO v Crn;. 
Rodbinsko in rojstno ime oseb. po- 

oblaščenih za podpisovanje pod • ja: 
Hercog Ivan, ravnatelj podjetja. Pod- 
stenšek Ivan. odbornik KLO. 

Številka in datum odlc'be o regi-'-a- 
ciji: 2897/1—1—1946 — 9. XII. 194G. 

Vpisano v reg. knjigi 1. stran: 37.' 
Okrožnj  LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance. 
v   Mariboru dne 20. decembra   10-1G. 

138. v * r'283 

Sedež: Orna, okraj Prevalje.    ; . 
Besedilo   firme   (podjetja):  Mizarstvo 

Črna. 
Poslovni predmet: 
Izdelava in prodaja vseh mizarskih iZr 

delkov. 
Ime organa, lei ie podjetje ustanovil: 

KLO Crna. 
Rodbinsko in rojstno ime oseb. po- 

oblnSèfinih ^• podpisovanje podjetia: 
ilercoi» i ran. urocbednik KLO. Podslen- 
šek Ivan, odbornik KLO. 

Stev.lka in datum odločbe o registra- 
ciji: 2890/1—1—19-16 - 0. XII. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 38. 
Okrožni  LO mariborskega okrožja-, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

131). * ' 5284 
Sedež: Gornja Radgona. 
Besedilo firme (podjetja): Okrajna 

opekarna Gor. Radgona. <] 
Poslovni predmet: Izdelovanje zidne 

in strešne opeke. 
Ime organa. Id je podjetje ustanovil: 

OklO Radgona. 
Rodbinsko in rojstno ime osebe, po- 

oblaščene za podpisovanje podjetja: 
Trdina Andrej, upravnik podjetja. 

Številka'in datum, odločbe o registra- 
ciji: 2890/1—I—1946 — 9. XII. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 39.. 
Okrožni LO mariborskega okrtója, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra .1946 

* 
140. 3285 

Sedež: Ormož, okraj Ptuj. 
Besedilo firme (podjetja): Mestno 

gospodarsko podjetje Ormož. 
Poslovni predmet: Gostinski obrat. 
Ime organa, Id je podjetje ustanovil: 

MLO v Ormožu. 
Rodbinsko in   rojstno ime  oseb,   ,x> 

oblaščenih   za   podpisovanje   podjetiü 
Šonaja Milan,   upravnik, premoženjske 
uprave, Megla Jakob, računovodja. 



Stran 563 ëtev. 80 

Stevlka in datum odločbe o recita- 
ciji: 2D141 —I —1Ö-JÖ — 10. XII. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi 1, stran: 40. 
Okrožni  LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru due 20. decembra 1946. 

141. * 5286 
Sedež: Vuhred. okraj Prevaljc. 
Besedilo firme (podjetia): Gospodar- 

ska podjetja KLO Vubred. 
Poslovni predmet m poslovalnice: 

Vsi posli, ki po obrtnih predpisih spa- 
dajo v področje niže navedenih poslo- 
valnic in sicer: trgovinski obrat kroja- 
ški obrat, gostinski obrat s kuhinjo, vse 
v Vuhredu ter trgovinski obrat in go- 
stinski obrat v Orlici. 

Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 
KLO Vuhred. 

Rodbinsko in rojstno ime oseb. po- 
oblaščenih za podrL~ovanie podjetja- 

Kovač Lija. predsednik KLO. Klemen- 
čič Mirko, pred^edn k upravnega odbo- 
ra gospodarskih podjetij, Verdnik Al- 
bin, upravnik podjetij. 

Štev Ika vi dati'm odločbe o registra- 
ciji: 2916 1-1—1946 — 11. XII. 1946. 

Vpisano v reg. knjigi I, stran: 41. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

142. 5287 
Sedež: Zg. Kapla, okraj Prevalje. 
Besedilo firme  (podjetja):   Krajevna 

gostilna Zg. Kapla. 
Poslovni predmet: Gostinski obrat. 
Ime organa, ki je podjetje ustanovil: 

KLO Kapla. 
Rodbinsko in rojstno ime oseb^ po- 

či 'aščenih za podpÌ4)vanie podietja: 
Krajne Ivan. predsednik KLO, Stajan 
Anton, odbornik KLO. 

Številka in datum odločbe o registra- 
ciji: 293071—I—1948 — 12. XII. 1946. 

Vpisano v reg. knjgi f. stran; 42. 
Okrožni LO mariborskega okrožja, 

oddelek za finance, 
v Mariboru dne 20. decembra 1946. 

143. 
Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo: »••••0•«, Mestno industrij- 

sko, tršovsko in obrtno podjetje • Mur- 
ski Soboti. 

Pri podjetju, vpisanem v registru na 
2. listu, knjige L, se vpiše: 

1. Dosedaj prijavljena podietja in na- 
prave dobiio nov naziv, in sicer: 

Mestno konališče — nov naziv »MT- 
TROP< kopališke: 

Mestni vrtnarija — nov naziv >Mi- 
TROP« vrtnarija; 

Mestna klavnica — nov naziv >MI- 
TROP« klavnica; 

Mestna tehtnica — nov naziv >Mi- 
TPOP« tehtnica; 

Državno klenarstvo — nov naziv >M1 
TROP« kleparslvo; 

Državno urarstvo — nov naviz >MI- 
TROP* urarstvo; 

Droperün nri Belem križu — nov 
naziv >•••0•< drogerija; 

Mestna uprava hiš — nov naziv >MI- 
TKOP« uprava hiš; 

2. Ustanovljene so naslednje nove po- 
slovalnice: 

>MITROP železnina (prevzeta od Na- 
rodne imovine); 

>MlTKOP< galanterija; 
>•••)•« manufaktura; 
>MITROP« špecenja 1; 
>M1TK0P< špecerija II; 
>MlTROP< usnie; 
>M ITROP« kurivo; 
>MITR0P« grajski kino (prevzet od 

filmskega podjetja v Ljubljani); 
>MITROP< brivnica; 
>MITROP« pletarstvo, vse v Murski 

Soboti :n 
>MITROP« reja svinj v Rakičanu. 
Sprememba registracije izvršena po 

odločbi 0L0 Maribor, finančni odd., št. 
2763/1-1-1946 z dne 25. nov. 1946. 

Pri istem po-ijetju je v registru vpi- 
sano še naslednje: 

Za^podpisovanje pooblaščeni Član ope- 
rativno-upravnega vodstva tov. Brumen 
Jožko, trgovec in odbornik MLO v Mur- 
ski Soboti, se izbriše in pooblastilo za 
podpisovanje preklicuje. 

Na njegovo mesto se vpiše pooblastilo 
podpisovanja za tov. Novaka Ernesta, 
dimnikarskega mojstra in odbornika 
MLO v Murski Soboti. 

Sprememba registracije izvršena po 
odločbi OLO Maribor, finančni oddelek", 
štev. 2807/1-1-1946 z dne 3. decembra 
1946. 

Okrožni L0 mariborskega okrožja, 
oddelek za finance, 

v Mariboru dne 20. decembra 1946 

144. * 5195 
Sedež: Novo mesto, Sukljetova cesta 

št. 7. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjetje z 

usnjem; skrajšano »Usnje«. 
Poslovn' predmet: Prodaja vseh vrst 

usnja, usnjenih izdelkov in predaja čev- 
ljarskih potrebščin. 

Podjetje je ustanovil: Mestni LO No- 
vo mesto. 

Pooblaščen za podpisovanje: Poslo- 
vodja Murn Ivan, ki zastopa firmo po 
pravilih podjetja. 

Okrožni L0 novomeškega okrožja, 
oddelek za finance, Novo mesto 

dne 13. decembra 1946. 
St. 3897/2-19-16. 

Razna oblastva 
~~ ' '• 5349 

Objava 
Izgubljeni so uradna štampiljka kraj. 

LO Dobrovce in spiski živilskih nakaz- 
nic za mesec Jecember 1946 in razni 
drugi papirji. 

Najditelj se naproša, da pošlje štam- 
piljko na naslov^ kraj. LO Dobrovce- 
Skoke, pošta Slivnica pri Mariboru. 
Štamp'ljka se s lem razveljavlja in so 
vse listine KLO Dobrovce-Skoke. izdane 
po 13. decembru t. 1. in opremljene z 
njenim odtiVom neveljavne. 

Krajevni LO Dobrovce-Skoke, 
p. Slivnica pri Mariboru 

Razno 
5340 

Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo MLO za okrožno mesto 

Ljubljana z dne 22. novembra 1946, 
štev. TP 16534/46, je prešla tvraka Koš- 
čak Jože, čevljarska delavnica. Ljublja- 
na, Tyrseva cesta štev. 15. v likvidacijo. 

Pozivajo .se upniki in dolžn.ki. da z 
dokazilnimi listinaau prijavijo ^voie 'er- 
jatve oziroma obveznosti proti imeno- 
vanemu podjetju db 15. januarja  1947. 

Likvidatorji 

5158 3-2 
Poziv upnikom 

>D o m  grafikov«, nabavljalna za- 
druga grafičnega delavstva z omejenia - 
jamstvom v Ljubljani, Masarykova ce- 
sta št. 14/1 V, jo  sklenil na  skupščini 
dne 17. novembra t. 1. svoj prestanek. 

Spričo prehoda zadruge v likvidacijo 
pozivljemo upnike, da nam prijavijo 
svoje morebitne terjatve do zadruge v 
šestih mesecih. 

V Ljubljani dne 18. decembra 194ß. 
Likvidatorji 

5225 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Z odločbo 010 ljubljanskega okrožja 

št. 28/2 z dne 7. X. 1946, oprto ja čl. 23. 
spi. zakona o zadrugah in na predlog 
Iniciativnega zadružnega odbora za Slo- 
venijo je prešla zadruga Volksbank z. 
z o. j. v Kranju v likvidacijo. 

Likvidatorji poz.vajo upnike, da pri- 
javijo svoje terjatve, dolžnike pa. da 
poravnajo svoje obveznosti proti njej do 
31. jan. 1947 v poslovnih prostorih Hra- 
nilnice in posoj Inice v Kranju, kjer »p 
bo vršila likvidacija Volksbanke v Kra- 
nju. Likvidatorji , 

5298 
Poziv upnikom in dolžnikom 
Tvrdka >Avto-Šolman & Comp« 

(Franc Šolman), Celje, je prešla dno 
16. decembra 1946 v likvidacijo. 

Pozivajo se vsi upniki in dolžniki, la. 
prijavijo vse terjatve in dobroimetja *i- 
.cvidaterju: Ivančicu Andreju, upravni- 
ku okrožiie unrave Državnega avtobus- 
nega in prevozniškega podjetja Sloveni- 
je v Celju, do 15. januarja 1947. 

Dalje se poz'vajo vsi, ki posedujejo 
premičnine in inventar, last jfvrdke ali 
avtomehanika Franca Šolmana, da vse 
to v navedenem roku vrnejo likvida- 
torju. Likvidator 

5190 
Dokončni likvidacijski občni zbor . 
tvrdke Commerce d d. v Ljubljani, 

Krekov trg 10/11, 
to dne 31. decembra 1946 ob 11. url 
dopoldne z naslednjim dnevnim redom: 

1. Predložitev računov. 
2. Sklep likvidacije. 
3. Slučajnosti. 

Likvidacijski odbor 



Štev. 80 Stran SCO 

Izgubljene listine 

Ukradeno mi je bilo potrdilo za žen- 
sko kolo št. 00142 (potrdilo prijave) na 
ime Arbejter Antonija, Rošpoh 93, p. 
Katnnica pri Mariboru. S tem jo prekU- 
cujem. 
5206 Arbejter Antonija 

Izgubila sem  prometno knjižico št. 
1928  za  kolo znamke Dürkopp  štev. 
1621862 in jo preklicujem. 
5310 Belaj Steîka, 

Polule p. Celje 
Izgubil sem osebno izkaznico, štev. 

092977, izdano od komande NM v Ljub- 
ljani na ime Belingar Petra Bojan iz 
Ljubljane. S tem jo preklicujem. 
5212 Belingcr Bojan 

Izgubila sem potni list za cono A, 
osebno izkaznico, izdano od ameriških 
oblasti in legitimacijo AFŽ, vse na ime 
Bitežnik Jožela iz Pevme pri Goric:. S 
tem jih preklicujem. 
5342 Bitežnik Jožela 

Izgubil sem šofersko legitimacijo št. 
5801, izdano od bivšega okr. glavarstva 
v Laškem na ime Bïecka ffînko iz Laš- 
kega. S tem jo preklicujem. 
5318 Bfečka Hinko 

Izgubila sem pet živilskih nakaznic (2 
navadni in 3 mladinske) na imena Brie 
Ana, Gabrijel, Janez, Lojze in Zadnikar 
Marija, vsi iz Razorov, p. Dobrova pri 
Ljubljani. S tem jih preklicujem. 

' 5215 Brie Ana 

Izgubil sem  spričevalo o  završnem 
dipl. izpitu srednje šole (elektro-odd.) v 
Ljubljani iz 1.1934 na ime Brodar Franc 
iz Ljubljane. S tem ga preklicujem. 
5322 Brodar Franc 

IzgubÜ sem potrošniški nakaznici za 
blago na ime Capelnik Avgust in *voje 
žene   Marije,  in sicer  štev. 040881 in 
198545. S tem jih preklicujem. 
5344 Čapclnik Avgust 

Čapclnik Marija 

Ukradeni sta* mi bili osebna izkaznica" 
in izkaznica OF, obe na ime Cop Adela 
iz Zaloga pri Ljubljani. S tem jih pre- 
klicujem. 
5244 Cop Adela 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
073427 na ime Bradeško Karla in izkaz- 
nici OF na ime Dežman Karla in An- 
ton, izdane od KLO na Jezici pri Ljub- 
ljani. S tem jih preklicujem. 
5246 Dežman Karla 

Izgubil   sem  spričevalo  II.   razreda 
deške meščanske šole nâ Viču pri Ljub- 
ljani iz 1. 1936-37 na ime Firm Riko iz' 
Ljuhljane. S tem ga preklicujem. 
5325 Firm Riko 

Izgubil sem osebno legitimacijo s fo- 
tografijo in vojaško odpustno knjižico, 
izdano septembra 1945. 1. na ime Fle- 
gar Franc, roj. 31. VII. 1909, trgovec v 
Murski Soboti. Zvezna ulica 8. Razen 
teh listin sem izgubil tudi legitimacijo 
OF št. 341.782, turistično legitimacijo št. 

2892 in prometno knjižico za kolo št. 
459.423.    Vse  navedene  listine s tem 
preklicujem. 
5191 Piegar Franc, trgovec, 

Murska Sobota, Zvezna ulica 8 

Izgubil sem zač. osebno izkaznico št. 
04566 in potrošniško nakaznico št. I-G 
46710. S tem jih preklicujem. 
5307 Fras Jožel, 

Rucmanci št. 62, 
p. Sv. Tomaž pri Ormožu 

Izgubil sem izkaznico OF, osebno iz- 
kaznico in izkaznico za kolo. S tem jih 
preklicujem. 
5355   Gaube Alojz, kmet, Janžev vrh 41, 

p. Slatina-Radenci 

Ukradene so mi bile potrošniške na- 
kaznice na imena: Pavčnik KareL štev. 
nakaz. 022776 I-G. Zeme Ivan, štev. na- 
kazu. 022779 I-G, Zeme Terezija, št. na- 
kazn. 022778 I-G, Zeme Anica. št. na- 
kazn. 022777 I-G, Zeme Matilda, št. na- 
kazn. 08873 I-D, vsi v Gozdecu št. 2; 
Gračner Anica, Št. nakazn. 08949 I-D, in 
Gračner Milica, št. nakazn. 11387 I-R, 
obe z Vrha št. 11, ter še osebna izkazni- 
ca štev. 257, izdana od KLO Sv. Lenart 
n. Laškim. Vse potrošniške nakaznice 
in začasno osebno izkaznico s tem pre- 
klicujem. 
5227 Gračner Milica, Vrh 11, 

Sv. Lenart n. Lašldm 

Ukradena mi je bila potrošniška na- 
kaznica za tekstilno blago na ime Her- 
lič  Pavel   Hrušica  na  Gorenjskem.  S 
tem jo preklicujem. 
5211 Hcrlfê Pavel 

Preklicujem izgubljeno staro promet. 
no knjižico, izdano od kotarskega NO 
Čakovec, glasečo se na ime Hospelj 
Matjaš iz Razkrižja št. 17, kotar Čako- 
vec, z evid. št. kolesa 1,517.599, znamke 
>Elektra<. 
5193   Hošpclj Matjaš, Razkrižjo št. 17, 

okraj Ljutomer 
"Izgubil sem osebno izkaznico št. 00176 

in začasno osebno izkaznico za kolo, 
evid. štev. 452440, izdano od odseka za 
notranje zadeve za okraj Ljutomer. S 
tem jih preklicujem. 
5315 Kardinar Franc, Vučja vas št. 2. 

okraj Ljutomer 
Ukradena mi je bila potrošniška na- 

kaznica za tekstilije, izdana 1. oktobra 
1946 od okrajnega LO SI. Bistrica na 
ime Klasinc Marija iz Pragerskegi št. 
60. S tem jo preklicujem. 

Klasinc Marija, Pragersko 60 
Zgorelo mi je spričevalo 4. rrzreda 

meščanske šole v Ribnici iz leta 1941/42 
na ime Klun Stanko, Bukovica pri Rib- 
nici na Dolenjskem. S tem ga prekli- 
cujem. 
5290 Klun Stanko, Bukovica Št. 18, 

p. Ribnica na Dol, 

Izgubil   sem   potrošniške   nakaznice 
I-G štev. 228647, 228650, I-R št. 046674. 
046675 izdnntxod KLO Cvetkovci. S tem 
iih preklicujem. 
5293 Krabonja Martin   > 

Potrošniška izkaznica *za industrijske 
proizvode I-D št. 034185, celjsko okrožje, 

| izdana na ime Krajter Viljem iz Opidt- 
nice 122, se preklicuje, ker je bila iz- 
gubljena. 
5348 Krajter Albert 

Izgubila sem osebno izkaznico, izdano 
od KLO v Trbovljah na ime Kralj Pavla 
k Ljubljane, Trdinova ô. S tem jo pre- 
klicujem. 
5341 Kralj Pavla 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od okraj. LO v Kočevju in vojaško od- 
pustnico, izdano od 31. divizije IV. arj 
mije v Novem mestu, obe na ime Krš 
Filip, krojač iz Mlake 37 pri Kočevju. 
S tem jih preklicujem. 
5220 Krš Filip 

Izgubila sem legitimacijo OF, izdano 
od KLO Zg. Bistrica, člansko izkaznico 
ESZDN, izdano od sindikalne podružni- 
ce pri Tovarni kovin. Si. Bistrica, legi- 
timacijo PDS-a, Slov. Bistrica, vojno 
knjižico, izdano od I. SNOUBT TomSiča, 
potrdilo SKOJ-evske organizacije s pod- 
pisom Komiteta Partije •••• Bojan, 
oblačilno karto, na kateri je bilo odre- 
zanih 20 točk, spričevalo I. razr. nižje 
realne gimnazije Samobor, akt od voj- 
nega odseka Maribor o invalidnim na 
imo Kruder Neža. 
5292 Kruder Terezija. Visole št. 27, 

p. Slov. Bistrica 

Izgubilo se je spričevalo III. razreda 
II. drž. real, gimnazije v Ljubljani-iz 1. 
1927/28. in spričevalo IV. razreda I. 
drž. realne gimnazije v Ljubjani za 1. 
1928'29. na ime Longer Milan iz Trsta. 
S tem ga preklicujem. 
5309 Longer Milan 

Izgubila sem osebno izkaznico štev. 
021556, izdano od komando NM v Ljub- 
ljani na ime Lovšin Angela iz Ljublja- 
ne, Koroška ulica 18. S tem jo prekli- 
cujem. 
5320 Lovšin Angela 

Izgubil  sem  svojo osebno  izkaznico, 
legitimacijo OF in izkaznico za kolo in 
jih s tem preklicujem. 
5205 Magdič Avgust, pos. sin, 

Radomerje pri Ljutomeru 

Uničeno mi je bilo končno spričevalo 
srednje tehnične šole y Ljubljani (stav- 
beni odd.) iz 1. 1923. na ime Mavric Pa- 
vel iz Crikvenice. S tem ga preklicujem. 
5247 Mavric Pavel 

Ukradeno je bilo:- 
Miksa Mariji na njeno ime se glaseča 

zač. osebna izkaznica št. 16, izdana od 
KLO Brezovci, stanujoči v Slomih. KLO 
Brezovcj, okraj Ptuj; Simonie Mariji zač. 
osebna izkaznica št. 158 in potrošniška 
nakaznica za ind. proizv. I-G št. 221C06. 
obe glaseči se na njeno ime, stanuj, 
v Brezovcih, KLO Brezovci; Seguii Pav- 
lu potrošniška nakaznica za ind. pro- 
izv. I-G št. 221.538. stanuiočemu v Bre- 
zovcih, KLO Brezovci; MikSi Janezu, 
potr. nakaz, za industr. proizv. I-G št 

221.526, stanuj, v Brezovcih, KLO Bre- • 
zovci; Muršič Matildi potr. nakazn za 
indust. izdelka I-D 039944. stanujoči \ 
Slomih, KLO Brezovci in Kelc Marjet) 
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potr. nakazn. za inđ. proizv. I-D št. 
099945, stanujoči v Slomih, KLO •••- 
zovci. S tem jih preklicujemo. 
5357 Mikša Marija. Simončič Marija, 

Šegula Pavel, Mikša Janez, Mur- 
ile Matilda, Kclc Marjeta 

Prešlo mi je šolsko spričevalo iz leta 
1941/42. 2b razr. II. drž. gimn. v Ljub- 
ljani na ime Mozetič.Zdenka^Škofljica. 
S tem ga preklicujem. 
5237 Mozetič Zdenka 

Izgubil -em legitimacijo OF na ime 
Narobe Ivana in prometno knjižico za 
kolo na ime Narobe Anton iz Ljubljane. 
S tem jih preklicujem. 
5213 Narobe Anton,- kro'ač, 

Ljubljana 

Evidenčni tablici avtomobila Ford 6 
St. S-0143 sta bili izgubljeni oziroma po- 
polnoma obrabljeni, tako da jih s tem 
preklicujemo. Avto je pri podružnici 
Navoda v Smartnem ob Paki; šofer: 
Banko Karol. 
5323 Nabavljalni zavod Slovenije 

»NAVOD«, direkcija Ljubljana 
. e 

Obe evidenčni tablici tov.'avtomobila 
Ford; 8 ev. št. S-0102. pripadajočega 
ljubljanskemu avtoparku prometnega 
oddelka direkcije Navoda v Ljubljani, 
sta bili v času, ko je voz stal na dvo- 

. rišču parka in čakal na popravilo v de- 
lavnici, izg.nili. Ker jih ni mogoče ni-' 
kjer najti, jih s tem preklicujemo.' Ta- 
blici sta bili izdani od MLP. cestno-pro- 
metni oddelek, pod tek. št. 44 dne 22. 
septembra  1945. 
5324 Nabavljalni zavod Slovenije 

sNAVOD«. direkcija Ljubljana 

-, Preklicujem ukradene oblačilne karte 
J na irne Novak Franc. Manja., Franc ml., 
\ Ana • osebno izkaznico nà ime Novak 
.'  Marija, vsi iz Broda 19. ?. St. Vid pri 

Ljubljani. 
3319   ', Novak Ana 

Ukradene so bile tri potrošniške na- 
kaznice za industrijske proizvode na 
imena: Novak Andrej, št. nak. 58360, 
Novak Marija. IK. nâk. 58354. Grad'ški 
Mihael, št. nak 023879 izdane od KLO 
Kog, okraj Ljutomer S tem jih prekli- 
cujem. . i 
5314 Novak Andrej. Vodrenci. 

.   Sv. Bolfenk na Kogu 

Izgubil sem 'potrošniško nakaznico za 
tekstilno blago na ;me Petrič Franc, 
kmet.'Planina' 9, št. nakaznice 090030 

, in drugo na ime Petrič Ludvik, km. sin, 
št. nakaznice 090032. S tem omenjeni li- 
stini preklicujem. 
5353        Petrič Franc, kmet. Planina 9, 

Sv. Kunigunda. p: Zreče 

Ukradene so mi bile potrošniške na- 
kaznice I-G štev. 228087. 228C88. 228689. 
228690. 228671, 22S672 228673 228674 in 
I-D 101364. izdane od KLO Cvelkovci- 
S tem jih preklicujem. ~   , 
5294 Petrovič Liza 

Izgubili smo na poti iz Središča v Or- 
mož potrošniške nakaznice za industrij- 
ske proizvode, izdane od 0L0 Ptuj, in 
sicer: Plepelec Anton št. I-G 255004, 
Novak Štefan št. I-G 255006 in Novak 
Marta št. I-G 255007. S tem jih prekli- 
cujemo. 
5343 Plepelec Anton 

Novak Štelan 
Novak Marta 

Izgubil sem osebno izkaznico in legi- 
timacijo OF na ime Princ Franc, KLO 
Šmihel pri Novem mestu. S tem obe 
preklicujem. 
5351 Princ Franc 

•••••• odeće i obuće oficirske za- 
druge na ime poručnika Ratković Jure 
izgubljena je in oglašava se nevažećom. 
5329 Ratković Jure 

Izgubil sem oblačilno nakaznico Štev. 
204.290 na ime Robin Mar ja. Pameče št. 
93, izdano od KLO Pameče.   S tem jo 
preklicujem. 
5194 Robin Marija 

Ukradena mi je bila nakaznica za ku- 
rivo serija C št. 016434, izdana od MLO, 
odsek za preskrbo v Ljubljani na ime 
Roje Franc iz Ljubljane, Tyrseva c. 29. 
S tem jo preklicujem. 
5312 Roje Franc 

Izgubil sem osebno legitimacijo štev. 
3885, izdano od KLO Dravograd na ime 
Skralovnik Anton, roj. 20. V. 1900 v 
Trbonjah. kmet, stanujoč v Otiškem 
vrhu. S tem jo preklicujem. ,   . 

5311 Skralovnik Anton 

Izgubil sem zat=. osebno izkaznico št. 
102/45 na ime Skvarča Ivan, duhovnik, 
Trebelno. S tem jo preklicujem. 
5352 Skvarča Ivan,     , 

župnijski'upravitelj v Sorici 

Izgubil sem osebno izkaznico in voja- 
ško knjižico št 693150, izdani od koman- 
de marib vojn. področja v Mariboru na 
ime Strmšek Franjo iz Goric 33, p. Gol- 
nik. S tem jih preklicujem. 

5210 Strmšek Franjo 

Uničeno mi je bilo spričevalo drž. de- 
lovodske šole (strojnomojstrski odd.) v 
Ljubljani z dne 18. junija 1940, kat. št. 
30. nadime Svetek Dušan iz Ljubljane. 
S tem ga preklicujem. 
5245 Svetek Dušan 

'Platna knjižica br. 54619 izdala 1945. 
god. od I. brigade II. div. KNOJ-a, i 
vohia legitimacija br. 960520 na ime 
poruč..Šinkovec Janez, izgubljene ' su i 
oglašavaju se nevažećim. 
5321 Šinkovec Janez 

Izgubila sem izkaznico in, evidenčno 
tablico št. 02570 za kolo na ime fkro- 
bav Julijar.a Mota lS.Jzdani od odseka 
za notranje zadeve Ljutomer. S tem jih 
preklicujem. 
5356 Škrobar Julijana 

; Uničeno mi je bilo spričevalo II. raz- 
reda III. drž. realne gimnazije v Ljub- 
ljani in spričevalo •. razr. strok, nà- 
dalj. šole v Zagrebu, obe na ime Slibar 
Dušan iz Ljubljane. S tem jih prekli- 
cujem. 
5328 Sîibar Dušan 

Izgubil sem osebno izkaznico, izdano 
od  KLO v Kresnicah ob j. ž. na ime 
Šolar Leopold iz Kresniškega vrha 27. 
S tem jih preklicujem. 
5317 Solar Leopold 

Izgubila sem zač, osebno izkaznico št. 
128, izdano od KLO Dvor pri Žužember- 
ku ra ime Štrumbelj Ivanka por. Krš 
iz Mlake 37 pri Kočevju. S tem jo pre- 
klicujem. 
5221 Strumbclj Ivanka por. Krš 

Izgubila  sem  potrošniško   nakaznico 
št. 099363, izdano od KLO v Brezovici 
pri Ljubljani na ime Trček. Frančiška 
iz Brezovice. S tem jo preklicujem. 
5214 Trčck Frančiška 

Izgubil sem potrošniško nakaznico 1-G 
štev. 228756, izdano od KLO Cvetkovci 
in I-G štev. 231289, izdano od MLO Or- 
mož. S tem' jih preklicujem. 
5292 Tamšek Stanko 

Izgubil sem službeno legitimacijo št. 
135776, izdano 27. avgusta 1926 od dir. 
drž. železnic v Ljubljani na ime Toma« 
žič Franc iz Ljubljane. S tem jo prekli- 
cujem. - • 
5217                               Tomažič Franc 

"""" Izgubila" sinii "spričevalo nižjega tečaj- 
nega izpita mestne ženske realne gimna- 
zijo v Ljubljani (licej) iz 1. 1934 na me 
Triller Milena iz Radovljice. S tem ga 
preklicujem. • .-'-.v 
5248 Triller Milena-'; 

Izgubljene jesu slijedeće knjižice, ko- 
je se oglašavaju nevažećima: br. 607618 
na ime Isaković (Mile) Cvetina. br. 1151 
na ime Cirin Stevana, br 679033 na ime 
Crnac Rudolf, broj.nije poznat, ria ime 
Rant (Petra) Petar, izdata od VII. ad. 
brig. FF, br. 9547J4 na ime Vizintin 
(Marije) Augusta, izdata od IV brigade 
H. divizije KNOJ-a, br. 959401 i uverc- 
nje, broj nije poznat, na ime iruga pIak 
(Jožefa) Jožef, izdata od strane štaba 
Cankarjeve brigade j odečna knjižica 
br. 135 na ime kapetana Levstik (An- 
dreje) Josip. 
5345        Vojna pošta 41588/z, Ljubljana 

Podpisana   Zalokar  Francka,  stanuj. 
1 St. Fužina št. 86 v Bohinju, preklicujem 

svojo začasno osebno izkaznico št. 3468, 
izdano od KLO St. Fužina, katero sem 
iztrubila. 
5222 Zalokar Francka, . 

St. Fužina št. 86 v Bohinju 

Izgubil sem' potrošniško nakaznico Ï-R 
št. 01203, izdano od MNO za mesto Ljub- 
ljana na ime Zupan Ivan iz Ljubljane. S 
tem jo preklicujem. 
5316 Znpan Ivan 

Založba: Uprava UraOntga lista LKS; urednik: Fonai  Kotiert; tiska tiskarna »Merkur« d. d. — vai v Ljubljani. 
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